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Han format part del paisatge
urbà de la ciutat durant les da-
rreres dècades d’història. Han
donat un gran servei i una aten-
ció personalitzada i propera, de
vegades inexistent a les grans su-
perfícies. I ara molts establiments
emblemàtics de la ciutat estan en
perill de desaparèixer per diver-
ses raons, com la inviabilitat del
seu negoci, la manca de successió
o l’augment dels lloguers dels lo-
cals a causa de la fi de la moratò-
ria de la Llei d’Arrendaments Ur-
bans (LAU) a finals d’any.

Per tal de capgirar aquesta si-
tuació, el govern municipal va
presentar la setmana passada una
bateria de mesures amb l’objectiu

de “protegir i promocionar”
aquests establiments antics. Entre
d’altres, proposa la redacció d’un
llistat de comerços emblemàtics de
la ciutat –el consistori calcula que
n’hi ha uns 400– per part d’una
comissió especial i suspendre pro-
visionalment les llicències d’o-
bres i d’activitat per impedir ac-
tuacions que puguin transformar
aquests locals o desmantellar la
seva activitat. “El Pla vol garantir
la conservació patrimonial i el
valor comercial que exerceixen”,
explica Raimond Blasi, regidor de
Comerç, Consum i Mercats.

UN PLA INSUFICIENT?
Per a l’Associació Establiments
Emblemàtics aquesta mesura de
govern “no soluciona res”, se-
gons explica a Línia Sants Josep
M. Roig, secretari de l’associació.
“Portem tres anys denunciant la

situació dels nostres comerços i el
partit de govern ha passat del
tema fins ara, quan la pressió
mediàtica és més intensa”, afegeix
Roig, que posa en valor l’existèn-
cia d’aquests tipus d’establiments
històrics.

Des d’Establiments Emble-
màtics es demana a l’Ajuntament
que aquestes botigues siguin de-
clarades patrimoni de la ciutat i
asseguren que el govern muni-
cipal  “està més interessat en el
negoci de les grans marques”,
que són les que sovint ocupen els
espais que deixen els comerços
antics que han hagut de tancar,
com la Llibreria Catalònia, la Lli-
breria Canuda o Joguines Mon-
forte. Però la llista dels que estan
en perill de tancar les seves ve-
tustes portes, com el Colmado
Quílez o el tèxtil El Indio, és en-
cara més llarga.

El tancament de la memòria
» L’Ajuntament presenta un nou pla per “protegir” els comerços antics de la ciutat en risc de tancar

» L’associació Establiments Emblemàtics denuncia que aquesta mesura de govern “no soluciona res” 

F. Javier Rodríguez
SANTS-MONTJUÏC

REDACCIÓ4Els propietaris dels
establiments emblemàtics de la
ciutat tenen marcat aquest 2014
com l’any de la fi de la moratò-
ria de la Llei d’Arrendaments Ur-
bans (LAU), que dispara els llo-
guers d’aquests comerços. Molts
d’ells no poden fer front a les no-
ves tarifes que imposen els pro-
pietaris dels locals i es troben en
risc de tancament.

La Llei 29/1994, de 24 de no-
vembre, d’Arrendaments Ur-
bans, permet extingir de cop
tots els contractes de lloguer de
locals comercials signats abans
de l’any 1994. Aquesta llei, però,
va introduir una moratòria de

vint anys perquè tots els locals
llogats abans del 1985 mantin-
guessin la renda antiga. El temps
s’esgota i el degoteig de comer-
ços històrics que corren perill o
estan tancant no té aturador. 

L’alarma social i la pressió
dels comerciants està obligant
l’Ajuntament a treballar per tal
de frenar el desastre. Tanma-
teix, la problemàtica d’aquests
comerços, a banda de la llei d’a-
rrendaments, és també sovint la
manca de successió o la invia-
bilitat del negoci. Uns elements
que posen en perill la història
comercial i la memòria de la
ciutat de Barcelona.

Any 2015: la fi de la
moratòria de la LAU

Molts comerços antics de la ciutat podrien patir el mateix destí que Joguines Monforte, que va tancar el passat gener. Foto: F. Javier Rodríguez
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FOTOGRAFIA4El Daguerre és
un dels comerços més emble-
màtics de Sants, i sobretot, un
arxiu de la memòria històrica
del barri. Per això, s’ha orga-
nitzat una exposició que repas-
sa els anys de vida i activitat d’a-
quest estudi fotogràfic del carrer
de Sants, que té gairebé cent
anys d’història i que s’ha con-
vertit en tot un símbol del barri.

El Daguerre a Sants, me-
mòria d’un barri es pot veure
des del passat 20 de gener i fins
al pròxim 20 de març a la seu
del Districte de Sants-Mont-
juïc. A la mostra s’hi exposa
material original procedent de
l'estudi, i també s’hi pot veure el
projecte refotogràfic de Ricard
Martínez Polímers.

L’exposició, organitzada per
l’Associació cultural Fotocon-
nexió vol mostrar, a partir d’u-
na recerca històrica i documen-
tal, la biografia de Martí Bonet,
el primer fotògraf de la família,
els seus successors i el treball re-
alitzat en aquesta quasi cente-
nària i singular galeria fotogrà-
fica. L'Estudi Fotogràfic Dague-
rre, del carrer de Sants, és un es-
tabliment únic, amb molts anys
d'història, construït expressa-

ment com a galeria de retrat i ta-
ller de fotografia. A través de les
fotografies que s'han fet des d'a-
questa botiga es pot conèixer mi-
llor la història del barri i a pre-
servar-ne la memòria.

Per fer-ho, des de Fotocon-
nexió s’ha demanat la col·labo-
ració dels veïns del barri i de la
resta de la ciutat, els quals han
aportat fotografies familiars que
han ajudat a documentar, en-
cara millor, la història d’aquest
estudi fotogràfic. A banda de les
fotografies i material gràfic que
la gent hagi o pugui aportar,
també es recullen testimonis
de primera mà sobre l’activitat
de l’estudi, les vivències i els re-
cords personals. D’aquest pro-
jecte, se’n recull el procés i mol-
tes de les donacions, en un blog
creat expressament per a aques-
ta iniciativa.

L’exposició, que ja ha passat
per diversos espais del districte
de Sants-Montjuïc,  es pot visi-
tar ara en una sala de l’Arxiu
municipal del Districte cada dia
de dilluns a divendres des de les
10h del matí fins a les 14h del
migdia, i des de les 16h de la tar-
da a les 20h del vespre. L’en-
trada és gratuïta.

Aquest diumenge arriba una de
les festes populars més espera-
des pels veïns de Sants-Montjuïc,
i concretament pels dels barris
de la Bordeta i de Sants. Es trac-
ta de Sant Medir, la festa més
dolça de l’any, en què les colles
llancen caramels per a tothom.

La celebració de Sant Medir
al districte es farà el diumenge
9 de març, amb una cercavila
pels carrers de Sants i de la
Bordeta organitzada per la colla
de la Parròquia de Sant Medir.

La festa comença a les
10:30h, amb la cercavila de les
colles, acompanyades de la Ban-

da de la Guàrdia Urbana a Ca-
vall. La rua passarà pels carrers
Constitució, Gavà, Alpens, Gua-
diana, Sants, Gayarre, un altre
cop Gavà i Constitució, Toledo,
Manzanares, Andalusia, Riera
de Tena, Constitució, Vilade-
cans, Corral i Mossèn Amadeu
Oller, el que obligarà a fer alguns
talls de trànsit.

Un cop finalitzada, a les 12h,
començarà la missa solemne a la
parròquia de Sant Medir on hi
farà una actuació la Coral de
Sant Medir.

A la festa hi participaran les
colles santsenques, i també les
de Gràcia i Sarrià, que el passat
dilluns 3 de març, festivitat de
Sant Medir, ja van realitzar les
seves cercaviles i ofrenes a l’er-
mita en honor al sant.

Sants-Montjuïc rebrà la pluja
de caramels de Sant Medir

» La cercavila de diumenge omplirà els carrers de Sants i de la Bordeta
» La festa acabarà amb la missa solemne a la Parròquia de Sant Medir

L’estudi de fotografia Daguerre fa gairebé 100 anys que és al número 78 del carrer de Sants. Foto: Estudi Daguerre

» Una exposició repassa la trajectòria d’aquest estudi fotogràfic del barri que aviat farà 100 anys
» La mostra es pot visitar en una sala de la seu del Districte cada dia fins al pròxim 20 de març

El Daguerre, història viva de Sants

Redacció
SANTS-MONTJUÏC

Sant Medir | Les colles participen a la missa
Un cop finalitza la cercavila, les colles es reuneixen amb les seves banderes a la

Parròquia de Sant Medir de Sants i celebren una missa, amb la col·laboració de la
Coral de Sant Medir, en honor al Patró de la Festa i amb el repic de les campanes.

Seguidament es fa la benedicció i imposició de les llaçades a les colles assistents.
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Actualitat a la xarxa

Un diari plural Un diari participatiu

@PepPrieto: Escoltant el Montull i veient el
fèmur del Millet, aquests dos mereixen una
"sitcom". Faria més riure que "Cómo conocí a
vuestra madre".

@albert08950: Tal com està la Casa Reial
i la política, gairebé seria millor que el
Carnestoltes regnés tot l'any. O ja és això el
que passa? #carnaval.

@pmojedano: Rajoy és un irresponsable. Si
no és capaç de trobar una via de solució per
al tema català que no sigui dir NO, ha de
plegar. És la seva obligació.

És una vergonya en majúscules el
maltractament que pateix la línia
del ferrocarril convencional Fi-
gueres, Portbou, Cervera de la
Marenda. No és només el fet de
patir un tracte irresponsable del
Ministerio de Fomento contra la
mobilitat sostenible ferroviària a
l’Alt Empordà, sinó que la cosa va
molt més enllà: la situació actual
d’abandonament de la zona és un
autèntic atac, una estocada de
mort, contra l’equilibri territorial.

Aquesta actitud d’oblit de les
administracions superiors, unit
a la impotència dels ajuntaments
de la zona i dels polítics locals i
comarcals de l’Alt Empordà, no-
més ens pot portar a una situació
d’incertesa màxima, que molt
aviat podria convertir-se en quel-
com caòtic i irreversible: l’èxode
rural, l’abandonament progres-
siu dels pobles i viles i el fet que la
majoria de gent de la contrada
(per raons d’estudis, de feina o de
manca de serveis públics) hagin
d’anar a viure (millor dit, a mal-
viure) a Figueres, Girona, Barce-
lona o rodalia. Què sàpiguen els
nostres responsables polítics
(amb una mobilitat blindada)
que la gent d’aquest territori
també són ciutadans europeus i
es mereixen poder fer un trajecte
de Barcelona a Figueres decent-
ment com la resta. 

4Europeus?
per Josep M. Loste

No serà gens estrany que, en una
pròxima convocatòria d’elec-
cions al Parlament de Catalunya
(si és que aquesta es dóna mai
més en el context autonòmic), el
PSC desaparegui del mapa defi-
nitivament com a tal, perquè
l’ala catalanista, amb els mem-
bres del sector crític Avancem
inclosos, possiblement recalarà
en la Nova Esquerra de Mara-
gall, o en una formació socia-
lista catalanista de nova planta.  

Ja fa mesos que el PSC està
contribuint a inflar aquest
monstre polític anticatalà en
una trajectòria  increïble i des-
concertant, i, d’altra banda, els
sectors més espanyolistes no
amaguen el seu desig de recon-
versió en la marca PSOE. La
falta de respecte del PSC cap als

seus electors en rebutjar al Con-
grés espanyol el procés sobira-
nista català denota la deriva es-
panyolista que va posar de
manifest la seva direcció en ac-
ceptar una supeditació ridícula
al radicalisme d’un partit com
UPyD, que només té 5 diputats. 

Això és del tot inacceptable,
a més d’una vulneració del
compromís adquirit en el seu
programa electoral. Que un
partit com el de Díez pugui ar-
ribar a condicionar d'aquesta
manera els dos grans grups
parlamentaris espanyols mos-
tra la confusió en què viuen po-
pulars i socialistes, i que el pro-
jecte espanyol cada dia que
passa està més liderat per l'ex-
tremisme, la involució i la re-
centralització.

#NoNoNo#NoS’hoCreuNingú

4La fi del PSC
per Santi Capellera

#Carnaval

publicitat 619 13 66 88
amb el suport de:

La pressió interna que han estat
fent en els darrers mesos molts
quadres intermitjos i alts diri-
gents de CDC sobre UDC ha co-
mençat a donar alguns fruïts.
Recentment, en el Congrés ex-
traordinari d’UDC, el candidat
número 1 d’aquesta formació
per a les europees, preferit de
Duran i molt integrat en la di-
nàmica del PP a Europa, Salva-
dor Sedó, ha renunciat a repetir
en el privilegi. No sense denun-
ciar molts atacs, i a contracor,
però hi ha renunciat. El candi-
dat serà Francesc Gambús, qui
de moment desenvolupa el càr-
rec de director general de Rela-
cions Exteriors del Govern de
Catalunya.

Sedó no tenia cap tipus de
relació amb Ramon Tremosa
(CDC). UDC comparteix grup
amb el PP, malgrat haver-se
presentat en la mateixa llista
amb CDC (i PNB), i la necessi-
tat que CiU arribés a les euro-
pees sense trencar-se, per la
pressió del procés, feia estricta-
ment necessari algun gest per
arribar a repetir la necessària
entesa. Finalment Duran ha
cedit per primer cop a la pres-
sió. A CiU saben que la clau per
seguir governant està en man-
tenir el màxim de temps possi-
ble la federació unida, i per això
les dues forces de la federació
són molt conscients de fins on

poden arribar a tensar la corda.
En aquest sentit, qui sempre en
sortirà malparat és el que té
menys força, com s’ha vist avui.
De presentar-se CDC i UDC en
dues llistes separades a les eu-
ropees, els resultats per uns i
per altres podrien haver estat
nefastos.

Els que ja veurem final-
ment com acaben són els del
PSC de Navarro, que ha hagut
de sortir al pas de les crítiques
per la votació de fa dos dies
contra el procés sobiranista en
què van secundar una moció
d’UPyD. Pressionats, ahir van
sortir a dir que en realitat no
volien donar suport a UPyD, i
que han pactat amb el PSOE
que mai més ho tornaran a fer.
Allò del “lo siento, no volverá a
ocurrir” del rei espanyol i a toro
passat. De vegades la política
recorda el pati d’una escola. De
fet, no és la primera vegada que
sentim aquesta excusa infantil
en boca del PSC. El 19 de juliol
del 2012, la filial del PSOE a
Catalunya votava al Congrés a
favor del corredor central, i
poca estona després quan tot-
hom se’ls havia tirat ja a sobre
–com ara– se n’intentaren des-
dir dient que s’havien equivo-
cat de botonet. Ja té nassos.
Més tard vam saber que, com
aquest dijous, les llàgrimes
eren de cocodril.

per Oriol Jordan

4Les llàgrimes de cocodril
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@francescabad: A tot això, no oblideu
que, segons El Mundo, Oriol Junqueras s'ha
convertit a l'Islam... Definitivament, han
embogit.

@RaholaOficial: Hacienda no sabía nada:
"Bárcenas defraudó a Hacienda 11,5 
millones en una década y la declaración le
salía a devolver".

@ernestmaragall: Rajoy aixeca la veu per
dir NO. Com sempre. És el llenguatge de 
l'Estat. Nosaltres diem i direm SÍ, amb veu
clara i en pau. En català i votant.

Un diari obert

Opinió en 140 caràcters

Què importa avui dia als ciutadans de
Catalunya? Alícia Sánchez Camacho i
Albert Rivera diuen i repeteixen que el
que realment importa als catalans és
l’actual crisi econòmica i que el procés
sobiranista és producte de les dèries
d’Artur Mas atrapat per Oriol Jun-
queras, que governen només entestats
en el tema de la independència. 

Si mirem el diari de sessions del
Parlament de Catalunya, diria que no
és així. Durant el 2013 s’aprova la llei
de modificació de l’impost de trans-
missions patrimonials i s’han validat
7 decrets llei. Hi ha 50 lleis en tràmit,
30 proposicions de llei presentades
pels grups parlamentaris i hi ha 5 ini-
ciatives legislatives populars en fase de
tramitació; s’han aprovat 70 mocions
i 46 resolucions; s’han celebrat 23
plens amb 307 hores de sessions ple-
nàries; Artur Mas ha respost 119 pre-
guntes i els consellers 201. 

Si algú ho vol llegir, veurà com el
tema del procés sobiranista amb prou
feines ocupa el 10% del temps de les
sessions i treballs del Parlament. Dit
això, ¿per què el ministre d’exteriors
senyor García Margallo envia dos-
siers de 200 pàgines a ambaixadors i
cònsols per anar en contra del procés?
¿Per què desembarcaran els màxims
dirigents del PP nacional espanyol a
Catalunya si això del procés no és res
més que un “barullo”? 

Declaren reiteradament per activa
i per passiva que el referèndum no es
farà. ¿Per què perdre el temps, doncs,
per una cosa que no es farà? ¿Per què
no s’ocupen d’ajudar Catalunya a sor-
tir de la crisi pagant el que deuen per
l’addicional tercera, amb mesures so-
cials, econòmiques i d’infraestructures
adients? No s’entén, no paren de par-
lar d’una cosa que no es farà i fan tot
el que poden perquè no es pugui fer.

4El que realment importa
per Jordi Lleal

La polèmica torna a estar servida.
Aquesta vegada totes les mirades se
centren en l’avantprojecte de llei or-
gànica “per la protecció de la vida del
nounat i els drets de la dona emba-
rassada” o la col·loquialment anome-
nada “reforma de la llei de l’avorta-
ment”. El títol de l’avantprojecte ja és
un clar indicador d’un conservadoris-
me extravagant perquè s’abandona
la consideració de l’avortament com
una qüestió de “salut sexual i repro-
ductiva” per passar a ésser contem-
plada com una matèria relativa a la
“protecció de la vida del preconcebut”
i, paradoxalment, “dels drets de la
dona embarassada”. Drets? On són?
Estem davant de la que podrà ser la llei
més restrictiva de l’avortament apro-
vada en tota la democràcia i, a més, s’a-
parta clarament dels paràmetres de-
finits a la Resolució CE 1607 (2008) de
l’Assemblea Parlamentària.

Poder interrompre l’embaràs du-
rant les primeres 14 setmanes deixa de
ser un dret. Així mateix, dels tres su-
pòsits d’avortament, que tradicional-
ment han estat despenalitzats, en sub-
sistiran només dos: la violació i el “greu
perill per a la vida, la salut física o psí-
quica de l’embarassada”. En cas de vio-
lació, l’avortament haurà d’ésser prac-
ticat dins les dotze primeres setmanes
de gestació, exigint-se la denúncia
dels fets.

Si existeix un greu perill de l’em-
barassada, es demanarà la presentació
de dos informes mèdics motivats, in-
dependents i diferents al centre mèdic
on es pugui arribar a practicar l’avor-
tament.

El tercer supòsit, “malformacions
fetals greus”, queda eliminat i només
es contemplarà si la malformació fe-

tal causa un “perill per a la salut psí-
quica de l’embarassada”, entenent
com a anomalia fetal, la mort del fetus
o del nounat; la qual requerirà ser acre-
ditada per un informe mèdic motivat.

En els processos d’avortament que
afectin menors d’edat entre 16 i 18 anys
o majors d’edat en règim de curatela,
serà necessari l’assentiment dels pro-
genitors. Si afecta menors de 16 anys,
el consentiment exprés dels progeni-
tors esdevé obligatori. En cas de dis-
crepàncies entre ambdues parts, s’hau-
ran de resoldre a través d’un procedi-
ment nou habilitat a tal efecte i esta-
blert a la Llei d’Enjudiciament Civil. I,
si no es pot consultar els progenitors,
serà el jutge qui decidirà sobre la
qüestió.

Tal com hem pogut comprovar, el
caràcter retrògrad de la futura llei or-
gànica es troba palès al llarg de tot l’ar-
ticulat. Als nombrosos requisits jurí-
dics que generen certa inseguretat, s’hi
suma un ostensible moralisme. Bar-
rejant religió i moralitat amb política
i lleis tan sols podem obtenir còctels
agres, com aquest. 

És evident que cap regulació rela-
tiva a l’avortament aconseguirà acon-
tentar tothom, però el que no podem
permetre és un foment de l’avortament
clandestí a causa d’una involució i un
retorn al passat dins una societat mo-
derna i globalitzada com l’actual.

Per què en lloc de modificar les dis-
posicions del Codi Penal relatives a l’a-
vortament no es modifiquen les dels
delictes econòmics per tal de comba-
tre la corrupció? És evident que el go-
vern actual utilitza l’avortament com
a cortina de fum amb la finalitat de no
tractar temes que el perjudicarien a ell
electoralment parlant.

4La modernitat retrògrada
per Anna-Clara Martínez

per Fiona Camps

Tenir una delegació olímpica sense es-
tat és gairebé impossible, i una vega-
da independent, tampoc és automàtic.
De fet, els Jocs de Barcelona 1992 es
recordaran per la victòria en el me-
daller de l'Equip Unificat, format per
12 dels 15 països sorgits del col·lapse
de la URSS vuit mesos abans. Fins i tot
Kosovo, nació reconeguda per la ma-
joria dels estats del món, un 56%, no
gaudeix de l'acceptació del COI. 

Aventurar una futura cita olímpi-

ca amb presència de la senyera a l'es-
tadi olímpic de Rio de Janeiro és tan
difícil com l'any passat. Els plans de
Mas i Junqueras haurien de sortir fil
per randa. Amb el temps que queda,
però, res no és impossible. I és que a
molts catalans ens encantaria poder
desfermar el nostre nacionalisme no-
més un parell de setmanes cada dos
anys amb motiu d'una cita olímpica
com ho faria qualsevol altre país nor-
mal de la resta del planeta.

4Res no és impossible
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La setmana passada es va cele-
brar el Mobile World Congress,
que enguany tornava a la fira de
Montjuïc, la qual va acollir dos es-
deveniments paral·lels. Com va-
lora aquest retorn als orígens?
Ho valoro molt positivament,
perquè és molt important. Esde-
veniments com aquest generen
una irradiació d’economia a la
zona i això ens beneficia. Tots els
barris propers a la fira, directa-
ment o indirecta, es veuen afa-
vorits pel manteniment dels
pavellons de Montjuïc. Això sí,
hem de ser conscients que els
plans de present i de futur de la
fira són d’expansió cap a Gran
Via. Però per al districte és molt
important mantenir alguns pa-
vellons a Montjuïc.

Parlant de Montjuïc, fa temps es
va anunciar la intenció de con-

vertir la zona en una marca in-
ternacional de museus...
Sí, i si fem les coses ben fetes,
això també ha de repercutir po-
sitivament en la vida dels veïns i
veïnes del districte. Aquest, com
el Mobile World Congress, és un
altre projecte molt important, en
aquest cas a escala cultural i mu-
seística. Un projecte que compta
amb l’opinió dels veïns per aca-
bar-lo de concretar i que atraurà,
no només turisme internacional,
sinó també intern. I tot això ge-
nerà resultats positius per a l’en-
torn més proper.

Un altre dels reclams internacio-
nals que ha acollit Montjuïc i
que sembla que es repetirà és la
festa de cap d’any...
Montjuïc és una part molt im-
portant del districte: és un pol
d’atracció immens. I des que
hem aprovat el PGM que l’afecta
hem establert què volem que
sigui exactament. És i serà un
espai d’ús cultural, lúdic, espor-
tiu i familiar i, per tant, el que

volem és que tot el que s’hi faci
passi per aquest filtre. Amb tot,
crec que continuarà sent un pol
d’atracció però millorat, perquè
fa uns quants anys tot estava
molt desendreçat i ara ho hem
pogut corregir. Crec que anem
pel bon camí i que els ciutadans
hi sortiran guanyant.

Uns ciutadans que no han vist
amb gaires bons ulls que a partir
d’ara s’hagi de pagar entrada
per accedir al castell...
Cal aclarir que es pagarà entrada
a la zona museística i de visita
guiada, és a dir, al museu, cosa
que iguala aquest equipament
amb qualsevol altre de la ciutat.
El fet de cobrar una entrada, que
majoritàriament hauran d'abo-
nar els turistes, permetrà invertir
i finançar les obres de millora
d'aquest patrimoni i oferir uns
serveis culturals i turístics de
qualitat.

Els turistes estan acostumats a
pagar per visitar els equipaments

culturals, però els barcelonins se-
gurament no tant...
S'ha de tenir en compte que el
90% dels visitants del castell són
turistes, i pel que fa als que no ho
són, hi haurà diferents incentius.
Per exemple, una entrada per a
tot l'any de 8 euros o l'entrada
lliure per als titulars de la targeta
BCN Cultura, per als més grans
de 65 anys i per als més joves de
18. A més, els diumenges l’en-
trada al castell serà gratuïta.

També referent a Montjuïc, ha
quedat descartada del tot la pos-
sibilitat de dedicar una avinguda
de la muntanya a Samaranch?
Mentre no hi hagi un consens
social i polític, nosaltres creiem
que no és oportú donar aquest
nom a un carrer de la muntanya.
Per tant, mentre no hi hagi
aquest consens no ho farem. Si
em preguntes: mai més? No ho
sé. Ara per ara, està descartat.

Parlant de temes polèmics, les
queixes envers el transport pú-

blic augmenten i són especial-
ment rellevants als barris de la
Marina, on no arriba el metro...
Així és. Fa pocs dies he tingut 
l’ocasió de dirigir-me a alguns
d’aquests veïns i entitats precisa-
ment per explicar-los les me-
sures que estem impulsant per
millorar, parcialment i puntual-
ment, aquesta problemàtica. Les
seves peticions són justificades i
nosaltres hi intentem donar res-
posta. Descartant el metro a curt
termini perquè no és competèn-
cia nostra, l’Ajuntament mantin-
drà totes les línies d’autobús que
ja donen servei a aquests barris i
en millorarà la freqüència i la co-
bertura. Però ho vull recalcar, no
hi haurà tancament de línies.

Per tant, la solució és l’autobús.
Sí, a curt termini és la millora del
servei d’autobús, que és el que
estem fent ara, a l’espera que la
Generalitat pugui tirar endavant
la construcció de la línia 9 del
metro i el ramal de la 10 que han
d’arribar als barris de la Marina i

Text: Arnau Nadeu
Fotografia: F. Javier Rodríguez

Jordi Martí
Regidor del Districte de Sants-Montjuïc

Entrevista

“Estic disposat
a dialogar amb la
gent de Can Vies 
per intentar trobar
solucions de futur”
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a la Zona Franca. En aquest sen-
tit, seguirem pressionant la Ge-
neralitat perquè aconsegueixi
trobar el finançament necessari
per fer arribar el metro a aquesta
zona del nostre districte.

Una zona que també ha estat
notícia últimament per la polè-
mica envers el Centre d’Interna-
ment d’Estrangers...
Els pròxims dies tenim la reunió
que vam demanar amb la dele-
gació de l’Estat a Catalunya, on
hi serem l’alcalde, jo mateix, la
delegació de la policia i la direc-
ció del centre per discutir la si-
tuació d’aquest equipament.
Primer farem aquesta reunió i a
partir d’aquí estarem en condi-
cions de fixar una data per anar-
hi a fer una visita in situ. Però,
més enllà d’això, el que a nosal-
tres ens interessa és que el CIE
de la Zona Franca sigui un cen-
tre amb totes les garanties de
transparència, bona gestió i res-
pecte als drets humans.

El podran visitar aviat?
Sí, és una qüestió d’agenda de
l’alcalde, de la direcció del cen-
tre i de la delegació de l’Estat.
Però jo crec que serà imminent.

Canviant de tema, fa dues set-
manes el desallotjament de la
casa ocupada La Carboneria, a
l’Eixample, va generar polèmica
i va acabar amb aldarulls. Aquí,
Can Vies també està pendent de

desallotjament. És qüestió de
dies?
No ho sé dir perquè no tinc in-
formació al respecte. Estem
pendents de tenir una reunió
per parlar d’aquest cas, però en
aquests moments estem a l’es-
pera. Cal deixar clar, però, que el
Districte no és part en aquest
contenciós, ja que la propietària
d’aquest edifici és TMB. Però si
s’exhaureixen les vies legals i hi
ha una resolució d’un òrgan ju-

dicial competent com és el Tri-
bunal Suprem, hi haurà un
moment en el qual s’haurà de
complir la sentència.

En tot cas, quina és la posició de
Jordi Martí?
Jo, com a regidor, fa un any que
vaig obrir converses a títol per-
sonal per poder parlar del futur
amb la gent de la plataforma de
Can Vies, perquè entenc que
estem parlant de persones i en-

titats que necessiten espais per
poder portar a terme les seves
activitats. Ara bé, la veritat és
que no he tingut gaire èxit. Tot i
això, he reiterat la meva volun-
tat de mantenir obert el diàleg.
Perquè no s’acaba el món amb
una resolució judicial del Tribu-
nal Suprem.

Per tant, està disposat a oferir al-
ternatives d’equipaments als
col·lectius de Can Vies?
Estic disposat a dialogar amb la
gent de Can Vies per intentar
trobar solucions de futur. I això
fa un any ja els ho vaig dir i avui
i aquí, a Línia Sants, ho reitero.

Queda dit.
És la veritat.

Parlem d’obres, perquè al dis-
tricte en tenim una de destacada:
el calaix de les vies. El projecte
avança per bon camí?
Sí, jo crec que a hores d’ara es
pot dir que estem en una bona
línia d’execució del projecte.

Sobretot perquè els veïns han
acceptat en assemblea la majo-
ria de canvis en la urbanització
del calaix...
Així és. Hi havia alguns serrells
que quedaven per beneir i un
cop s’hi ha donat el vistiplau
podem garantir que anirem
complint els terminis que s’ha-
vien establert inicialment. A fi-
nals d’any acabarem les obres

prèvies d’Antoni de Capmany i
tot seguit podrem començar les
obres de la urbanització de la co-
berta de les vies. 

Parlant de trens, sembla que
l’ampliació de l’Estació de Sants
va per llarg...
La veritat és que aquest és un
tema que s’està allargant massa.
Jo com a regidor de Sants-Mont-
juïc no puc estar satisfet de la
maduració d’aquest projecte
d’ampliació de l’Estació de Sants
i de sanejament dels seus en-
torns. Dit això, fa pocs dies l’al-
calde va trobar-se amb la mi-
nistra de Foment, Ana Pastor, la
qual va comunicar-li que l’am-
pliació de l’estació és una priori-
tat. Esperem que així sigui i que
tot plegat es tradueixi en fets.

El que sí que tira endavant és
l’ampliació de la superfície co-
mercial de l’estació, la qual es
veu amb preocupació per part
del teixit comercial del districte...
Entenem i compartim la seva
preocupació en tant que s’ha de
definir quina serà l’oferta co-
mercial futura. Ara estem par-
lant de petits retocs d’ampliació
de l’oferta comercial interior i,
per tant, de pocs metres qua-

drats que s’amplien. El pro-
blema no és aquest, almenys ara
per ara. El conflicte pot venir
més endavant quan es dissenyi
una ampliació de l’estació amb
un augment de l’oferta comer-
cial lligada amb el finançament
de l’operació. En aquest mo-
ment sí que haurem d’estar
alerta perquè com a Ajuntament
no podem assumir segons quins
plantejaments si no és d’acord

amb el teixit comercial de la ciu-
tat i, en aquest cas, del districte,
especialment de Creu Coberta.

Un eix comercial, el de Creu Co-
berta, que dijous passat va patir
les conseqüències de la protesta
estudiantil, la qual va acabar
amb aldarulls davant la seu del
Districte...
Com a Ajuntament condemnem
els fets de la nit de dijous, en la
qual uns incívics i alguns delin-
qüents van realitzar destrosses a
la seu del Districte. Unes destros-

ses que després s’han valorat en
10.000 euros. També condem-
nem els atacs als establiments
privats que es van produir. Des
del consistori demanarem a Inte-
rior una reunió per poder valorar
aquests fets. Per altra banda, l’A-
juntament es personarà en l’acu-
sació contra els detinguts.

Amb l’equador del seu mandat
ja superat, com veu el districte i
la ciutat en comparació amb fa
dos anys?
És una ciutat que tira endavant,
que funciona, que ha millorat en
algunes coses, però que té proble-
mes que caldrà solucionar de cara
al futur. Hem de lluitar perquè la
cohesió social no es trenqui i hem
d’acabar d’executar molts projec-
tes que ara mateix estan en obres
i que milloraran molt la vida dels
veïns. Ara bé, hi ha cua d’inver-
sors a Barcelona i això és molt bo.
Pròximament veurem com cris-
tal·litzen nous projectes d’inver-
sió a la ciutat, algun d’ells se-
gurament a Sants-Montjuïc. Som
líders del sud d’Europa i tant de
bo algun dia puguem ser la capi-
tal del futur estat català.

“Mantindrem totes
les línies d’autobús

de la Marina 
i en millorarem 

la freqüència 
i la cobertura”

“Condemnem
els fets de la nit

de dijous.
Les destrosses
s’han valorat

en 10.000 euros”

“El 90% dels
visitants del Castell

de Montjuïc i, 
per tant, dels que 
pagaran l’entrada,

són turistes”

Entrevista

“D’aquí poc veurem
com cristal·litzen
nous projectes
d’inversió a la ciutat,
algun d’ells segurament
a Sants-Montjuïc”
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L’Eix comercial de Creu Co-
berta i el centre comercial Les
Arenas van celebrar el passat di-
jous la primera edició de l’Smart
Shopping Night, una cita de
compres nocturnes que es va vo-
ler fer coincidir amb l’últim dia
del Mobile World Congress. 

La nit, però, es va veure ta-
cada pels incidents posteriors a
una manifestació estudiantil
que va acabar amb aldarulls a la
seu del Districte. “Això ens va
afectar perquè la gent va haver
de marxar ràpid en veure la si-
tuació que s’estava creant”, ex-
plica a Línia Sants Albert To-
rras, director de comunicació de
Creu Coberta. Tot i aquests fets,
la rapidesa amb la qual es va or-
ganitzar aquest esdeveniment
comercial i la impossibilitat de

tallar el carrer durant la vetlla-
da –tal com demanaven els co-
merciants– fa que des de Creu
Coberta siguin optimistes amb
aquesta prova pilot de cara al fu-
tur. “Ens ho prenem com l’any
zero. Esperem que de cara a
l’any vinent surti molt millor”,
assegura Torras. 

En total, al voltant d’una
cinquantena de botigues es van
vestir de gala i van tenir obertes
les seves portes fins a les 12 de

la nit. Per altra banda, grups d’a-
nimació i música van actuar al
llarg de tot el carrer i de les bo-
tigues participants, els apara-
dors de les quals disposaven
d’un innovador identificador
que permetia portar els clients
a diferents espais web d’infor-
mació sobre les botigues, sobre
el mateix eix comercial i sobre
el centre de Les Arenas mitjan-
çant una aplicació per a telefo-
nia mòbil intel·ligent.

L’Smart Shopping Night celebrava la seva primera edició. Foto: Creu Coberta

Sensació agredolça després 
de l’Smart Shopping Night

» Creu Coberta considera aquesta edició com una prova pilot
» Els aldarulls posteriors a la manifestació estudiantil van afectar l’acte

Informen sobre la nova
ordenança de terrasses

CAMPANYA4Un total de 20 in-
formadors recorreran al llarg
d’aquest mes de març les més de
4.500 terrasses de bars i restau-
rants que hi ha a tota la ciutat.
Aquesta actuació s’emmarca en la
campanya informativa que vol
dur a terme l’Ajuntament per
explicar la nova ordenança de te-
rrasses que va entrar en vigor el
passat 1 de gener. 

Aquesta nova ordenança uni-
fica en una sola llei les 17 nor-
matives que existien a la ciutat
fins al moment i se centra en la
millora de la circulació dels via-
nants per les voreres on se situen
les terrasses. Els informadors de
l’Ajuntament comprovaran si la

terrassa en qüestió compleix les
especificacions de la nova nor-
mativa, que té com a prioritat ga-
rantir l’accessibilitat a les perso-
nes amb deficiències visuals, els
cotxets o les cadires de rodes
perquè no tinguin problemes a
l’hora de circular per les voreres.

L’ordenança, a més, prohi-
beix que alguns elements ados-
sats a la façana, com ara faristols,
jardineres o taules auxiliars, es
col·loquin fora del perímetre de
la terrassa. Pel que fa als para-
vents laterals, només es podran
col·locar en dos costats simultà-
niament i els ancoratges no po-
dran estar fixats a terra perma-
nentment. 

DEBAT4El Districte de Sants-
Montjuïc vol impulsar un debat
per determinar quins han de ser
els criteris que regulin les fires
comercials que se celebren a
l’aire lliure, segons informa
El3.cat. 

Una de les pors que desper-
ten aquest tipus de fires tant al
Districte com als comerciants de
la zona és que “acabin generant
competència al mateix comerç
local”, segons declaracions del
gerent de Sants-Montjuïc, Fran-

cesc Jiménez, que recull el ma-
teix mitjà. Els comerciants locals
recorden la potser excessiva pre-
sència de comerciants i para-
distes de fora del barri, i valoren
aquest debat que ha obert el
Districte. Lluís Llanas, presi-
dent de Creu Coberta, afirma que
“per a tot hi ha d’haver un con-
trol sempre que sigui lògic, i de
moment tot el que ens estan
plantejant té la seva lògica”, afe-
gint que una mesura per regular
les fires al carrer podria ajudar a

la millora del comerç de proxi-
mitat de Sants-Montjuïc. 

Els comerciants de la zona
coincideixen en afirmar que als
associats dels eixos comercials els
costa sortir al carrer per celebrar
mostres i que un debat com el
que s’ha obert al districte pot aju-
dar a fer fires encara millors. Un
dels objectius dels eixos, ara per
ara, és aconseguir motivar els co-
merços perquè participin més ac-
tivament a les fires i tinguin
més presència al carrer.

Redacció
SANTS-MONTJUÏC

Una de les terrasses del districte, a la plaça d’Osca. Fotos: Arxiu

Millorant les fires al carrer

Sants-Montjuïc acull cada any diverses fires comercials al carrer. Foto: Arxiu

Transport | Una aplicació calcula el preu d’un trajecte en taxi
Taxi Barcelona és una nova aplicació per a smartphones, disponible per a Android 

i iPhone, que permet calcular quant pot costar un trajecte en taxi des d’un punt 
de Barcelona o la seva àrea metropolitana fins a un altre. Aquesta ha estat una 

iniciativa de l’Institut Metropolità del Taxi i està disponible al seu web en sis llengües.
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El passat 27 de febrer va tenir lloc a Creu Coberta i Arenas de Barcelona
l’Smart Shopping Barcelona, una iniciativa de l’Associació de Comer-
ciants Creu Coberta, Amperson Consulting i Mobile World Capital, que

es va convertir en la festa final del Mobile World Congress a Barcelona i que
va reunir centenars de persones arreu de l’eix, per a una nit d’animació i
compres.

Tot i que la manifestació que va recórrer el carrer a darrera hora de la
tarda va afectar greument el desenvolupament de l’activitat, la valoració és
positiva. Segons Lluís Llanas, president de l’entitat “ja sabíem que aquest era

l’any 0. No era possible tallar l’eix, ni situar-hi entarimats amb música, que era
el nostre objectiu per fer-lo més atractiu, però de cara l’any que ve tenim el
compromís que es pugui realitzar en les màximes condicions”.

Paral·lelament, les botigues associades van obrir fins més enllà de les
onze de la nit. La majoria d’elles amb degustació, cava i regals per als assis-
tents. També hi va haver una parella d’animadors vestits d’època, una batu-
cada, la Jam Session Jazz Band i patinadores explicant l’App realitzada per als
aparadors de Creu Coberta, que contribuïa a la realitat augmentada dels ma-
teixos. Aquestes són algunes de les fotografies que ens va deixar la nit.

Creu Coberta va obrir de nit
l’Smart Shoppping Barcelona

Associació de Comerciants
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I EL 5 D’ABRIL.... 
IX MOSTRA DE COMERÇ AL CARRER

El pròxim dissabte 5 d’abril, Creu Coberta torna a omplir-se de comerç amb la novena
 edició de la Mostra de Comerç al carrer, una festa que omplirà l’eix comercial des de la
plaça d’Espanya fins al carrer de l’Espanya Industrial, on els comerços del nostre barri

 podran oferir els seus productes i serveis a tots aquells que visitin la Mostra. A més, com
cada any, hi haurà activitats de dinamització molt diverses, com animació infantil, l’acte
contra la violència de gènere i activitats solidàries. No us ho deixeu perdre!

Cada quinze dies, ens resolen alguns dubtes sobre seguretat ciutadana i us 
aportem alguns consells. Per preguntar-li quelcom, ens podeu enviar un correu
a albert@creucoberta.com. Si teniu algun problema que vulgueu que 
n’estiguem  assabentats, comuniqueu-nos-ho al 93 332 1707.

El primer és no obrir alegrement, preguntar qui és quan truquen. Penseu que
si vénen a fer una revisió del gas, el més normal és que primer us hagin trucat
per telèfon per avisar que vindran. Si no ho han fet,
 desconfieu d’entrada. Després demaneu que
 s’identifiquin, així com les dades de l’empresa, i que
us mostri el carnet d’instal·lador autoritzat. Si no ho
fa, i seguiu desconfiant, el millor que podeu fer és no
deixar-lo passar, demanar que s’esperi fora, i trucar
a la vostra companyia del gas. I en  darrer cas, al 112.

Seguretat ciutadana
Sergi Amposta
Intendent de la Guàrdia Urbana

En Sergi Amposta, cap de la Guàrdia Urbana a Sants-Montjuïc, ens informa que
darrerament alguns estafadors es fan passar per revisors de la caldera del gas.
Quins consells ens dónes, per prevenir estafes, Sergi?

La Guàrdia Urbana i Creu Coberta                                                              
resolem els teus dubtes
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Fa uns dies coneixíem que el gran projecte de la superilla de l’Espanya
 Industrial, que l’Associació ha reclamat insistentment, es farà realitat els
pròxims anys. Us oferim un article al respecte de Lluís Llanas, president de
l’Associació de Comerciants Creu Coberta.

La superilla, repte del nostre eix comercial
Aquests dies passats, l'Ajuntament de Barcelona ha definit cinc noves su-
perilles per a la ciutat. Una d'elles, la de l'Espanya Industrial, gràcies a l'es-
forç que ha posat l'Associació de Comerciants Creu Coberta els darrers
anys per a impulsar i mantenir la flama d'aquesta idea, que es va impulsar
per l'anterior govern, però que aquest ha de concloure. Un projecte de ciu-
tat que ha de convertir aquest espai, a mig camí entre els barris d'Hosta-
francs i de Sants, en un pol d'atracció per a la nostra ciutat, i en un espai
amable de relacions ciutadanes, comercials i culturals.

El projecte de la superilla arriba en un moment molt important pel
nostre Districte i per la nostra ciutat. I sobretot, en un moment fonamental
per a Creu Coberta, l'eix comercial que fa d'entrada als nostres barris des
de la plaça Espanya. Els motius són coneguts, i els hem explicat a basta-
ment. Ens cal un projecte integral, avalat per la ciutat, que posi el focus d'a-
tenció sobre Creu Coberta i els seus entorns, que aprofiti tots els recursos
dels quals disposem, que no són pocs: unes comunicacions com no les te-
nen a la major part de la ciutat; uns equipaments culturals, econòmics i lú-
dics   –Montjuïc– la porta d'entrada als quals està a la plaça Espanya, al cos-
tat del nostre eix; un turisme creixent al qual hem de convèncer d'entrar al
nostre eix. I principalment, un comerç de qualitat que, de tots aquests
punts forts, és el que està en una situació més crítica.
Això, sumat al projecte urbanístic de la superilla, que endreçarà interna-
ment el barri, ens posa en una situació immillorable perquè Barcelona en-
tomi aquest projecte com un banc de proves i un espai per a treballar-lo
de forma integral.

La superilla no ha de ser només un gran jardí. Ha de ser un espai de tro-
bada, de relacions, d'intercanvi. Un nou centre on el món de l'empresa hi
tingui a dir, amb indústria del coneixement, del disseny, arquitectes, arte-
sans, i un conjunt de propostes que aportin riquesa al nostre entorn. Per-
què uns carrers sense vida, comerç i moviment seran uns carrers menys se-
gurs i més inhòspits. 

Joan Corrades, del qual commemorem 200 anys enguany, va crear un
barri, el d'Hostafrancs, centrat en els serveis a tots els que arribaven a Bar-
celona, sobretot a comerciar i per negocis. 200 anys després, i amb
aquesta superilla, Hostafrancs pot convertir-se de nou en un HUB de ser-
veis, empreses i sectors importants per a la ciutat, i que a més ens permeti
millorar la qualitat de vida dels nostres conciutadans i veïns.
Lluís LLanas.

En marxa la Superilla 
de l’Espanya Industrial

Tot i això, hem parlat amb l’Armando Brigos, subdirector d’estacions de la
Zona Nord, d’Adif, perquè ens comenti algunes novetats al respecte del pro-
jecte, que milloraran l’entorn urbà de l’Estació.

Quina és la situació actual de l’Estació de Sants?
Les fases restants de l’ampliació de l’Estació de Sants estan pendents d’exe-
cució a l’espera que hi hagi possibilitats d’establir col•laboracions públic-pri-
vades i en funció de les disponibilitats pressupostàries. Tot i això, hi ha la
previsió de poder arranjar els espais que l’envolten per mitjà d’acords pun-
tuals amb les administracions.

Per exemple, la plaça dels Països Catalans?
Està previst que a curt termini s’alliberi l’espai que actualment està tancat
perquè tant Adif com l’Ajuntament puguin encarregar-se d’arranjar-la i
aconseguir endreçar l’espai. Tanmateix, tot l’espai diàfan que hi ha entre l’es-
tació de Sants i la Plaça dels Països Catalans ja s’ha asfaltat i ha quedat lliure.
S’ha aconseguit d’aquesta forma deixar l’espai recollit i sense dificultats al
vianant.

I la de Joan Peiró?
Allà de moment no es podran treure els edicles de les sortides d’emergència
i la urbanització s’ha d’acordar amb l’Ajuntament. On sí que hem treballat
molt i s’ha arreglat, és tot el passeig que hi ha entre el Parc de l’Espanya In-
dustrial i l’estació.

El projecte definitiu inclou hotel, ús terciari i oficines. Ha canviat en al-
guna cosa?
De moment, el projecte inclou 78.000 m2 de sostre, dels quals 4.000 corres-
ponen a l’ampliació de l’hotel, i 74.000 a ús terciari, així como la permeabili-
tat de l’estació en les quatre direccions, no només les dues actuals. Volem
que hi hagi pas de nord a sud. El projecte hi és, però no s’està executant a
l’espera d’una font de finançament privada que el pugui dur a terme i de les
disponibilitats pressupostàries.

L’estació funciona?
Hem ampliat un 15% els viatgers gràcies als serveis d’alta velocitat. Tot el
que suposa la llarga distància ha incrementat el nombre d’usuaris. D’altra
banda i per garantir una major funcionalitat i una major comoditat de les
instal•lacions, estem duent a terme diferents actuacions com l’ampliació
dels serveis ferroviaris i comercials, com la incorporació de noves màquines
autovenda.    

Segueix aturat el projecte
de l’Estació de Sants
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Arenas de Barcelona gaudeix de la Smart Shopping BCN

Aquest passat dijous 27 de febrer, Arenas de Barcelona va vibrar amb la
festa final del Mobile World Congress. Fins a darrera hora de la nit els
nostres establiments van oferir descomptes i regals als clients, a més de

diverses activitats que van tenir lloc a la plaça central del complex.
Òpera, dansa, música contemporània i molt bon ambient van
 permetre’ns gaudir d’una nit de festa i shopping.

Els titelles envaeixen el 
Poble Espanyol 

els dies 22 i 23 de març!
El Festival de Titelles de Barcelona (TOT Festival)
arriba a la seva cinquena edició amb una completa
programació que inclou un total de 18 espectacles,
entre propostes de carrer –que enguany tenen un
pes específic molt destacat– i de sala. Un any més, el
Festival basa la seva programació en la producció
del país i comptarà amb la participació de 20 com-
panyies, algunes de consolidades i d’altres d’emer-
gents.

El dissabte 22 i el diumenge 23 de març, d’11 a
18 hores, els diversos carrers, places i escenaris del
Poble Espanyol s’ompliran de més de 40 funcions al
dia d’espectacles dirigits especialment al públic fa-
miliar i que comparteixen un denominador comú: la
transmissió de valors fonamentals com la justícia, la
solidaritat o la generositat. Històries revisades de
Robin Hood, Gúlliver i altres apassionants perso-
natges es podran veure en màgics muntatges pen-
sants per a nens de diverses edats.

Més informació a: www.poble-espanyol.com

CREU COBERTA - BUTLLETÍ Nº 235
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El Castell de Montjuïc ja és de
pagament, una mesura que no
ha agradat a tothom i que ha cre-
at polèmica en els últims dies.
El consistori vol treure benefici
dels visitants, un 90% turistes
segons l’Ajuntament, i ha cedit
la gestió de l’equipament a una
empresa privada, un fet denun-
ciat per veïns i comerciants.

L’entrada a l’equipament és
de 5 euros, i hi ha diverses tari-
fes reduïdes i gratuïtats amb
alguns carnets culturals i se-
gons la situació social. A més,
cada diumenge a la tarda i les
festes assenyalades, hi haurà
portes obertes com a la resta de
museus de la ciutat.

Aquesta mesura permetrà,
segons el consistori, fer front a
la millora de les instal·lacions.

Tal com comenta el regidor de
Sants-Montjuïc en una entre-
vista en aquesta edició de Línia
Sants, aquesta entrada “majo-
ritàriament l’hauran d'abonar els
turistes i ens permetrà invertir
i finançar les obres de millora
d'aquest patrimoni” (veure pà-
gines 8 i 9).

Aquestes explicacions, però,
no han convençut l’oposició,

que critica el que considera una
privatització de l’equipament, ni
els comerços del castell, que
han portat el cas als tribunals.
Tal com informa La Vanguardia,
els comerciants dels tres esta-
bliments que hi ha al castell
consideren que el pagament
farà reduir el nombre de visi-
tants i, a més, denuncien pres-
sions per fer-los tancar.

L’entrada al castell costarà 5 euros. Foto: Arxiu

El Castell de Montjuïc ja és de
pagament tot i les protestes

» L’Ajuntament vol treure rèdit dels visitants, la majoria turistes
» Els comerciants de l’espai denuncien aquesta mesura

Can Vies exhibeix suports  
a l’espera del desallotjament
SOCIETAT4La plataforma de
Can Vies i entitats i veïns del ba-
rri es van manifestar ahir davant
la seu del Districte. Sota el lema
Encerclem el Districte, els as-
sistents van rodejar la seu i van
reivindicar que no es desallotgi
l’edifici ocupat de Can Vies.

La protesta va començar a les
18:45h, coincidint amb la cele-
bració del Consell Plenari del
Districte. L’execució del des-
allotjament està pendent que
la demani TMB, un fet que se-
gons  la Plataforma de Suport a
Can Vies i el CSA Can Vies, con-

vocants de la protesta, depèn del
Districte, però que el regidor
Jordi Martí nega.

Al tancament d’aquesta edi-
ció, diversos membres de la pla-
taforma i veïns assistien a la ma-
nifestació per mostrar un cop
més el seu suport al centre, a la
qual s’hi van sumar diverses
entitats del barri com els Caste-
llers de Sants, l’Assemblea de
Barri de Sants i la Plataforma
Can Batlló és pel barri, entre d’al-
tres, i partits com la CUP i ICV-
EUiA, que també va defensar
Can Vies dins del Ple.

URBANISME4El barri d’Hosta-
francs tindrà una superilla.
Aquest és el projecte que ha pre-
sentat l’Ajuntament i en el que
preveu invertir 10 milions d’eu-
ros en els pròxims quatre anys. El
projecte contempla quatre su-
perilles més a la ciutat: al barri de
la Maternitat i Sant Ramon, a
l’Antiga i la Nova Esquerra de
l’Eixample, al Poblenou i a la pla-
ça de les Glòries.

Una superilla és una àrea
d’organització urbana on es tre-

ballen “objectius concrets de mo-
bilitat sostenible, revitalització de
l’espai públic, foment de la bio-
diversitat i el verd urbà, cohesió
social, autosuficiència energèti-
ca i participació ciutadana”, se-
gons informa el consistori, inde-
pendentment dels límits territo-
rials o demogràfics. És a dir, zo-
nes més petites que un barri on
s’hi prenen mesures com la re-
ducció del trànsit o el foment dels
espais verds. Les cinc superilles
que es crearan en els pròxims 4

anys són un pla pilot cap a un nou
model de ciutat que pretén im-
plantar el concepte de “barris a
velocitat humana”.

Sants-Montjuïc comptarà
amb una d’aquestes illes, a Hos-
tafrancs, delimitada pels carrers
de Tarragona, Creu Coberta, Sant
Antoni i l’Estació de Sants. Un
dels principals reptes és l’im-
puls del petit comerç i la conne-
xió de la zona comercial amb l’es-
tació, una demanda i reivindica-
ció de molts dels comerciants.

Redacció
SANTS-MONTJUÏC

Una imatge de l’acte de protesta d’ahir. Foto: Twitter (@marxmorilla)

Hostafrancs tindrà una superilla

Protestes | Tancada commemorativa a Sant Medir
Quan es complien 13 anys de les històriques tancades d’immigrants en 

esglésies i altres centres per protestar contra la llei d’estrangeria, diverses 
persones es van tornar a tancar simbòlicament a la Sala Nova de Sant Medir. 

Es van fer debats i xerrades per reivindicar papers i drets per a tothom. 
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Jaume Collboni fa una 
xerrada a la Marina

POLÍTICA4El diputat del Par-
lament de Catalunya i candidat
a les primàries del PSC per a les
eleccions municipals de 2015,
Jaume Collboni, va visitar la set-
mana passada els barris de la
Marina, on va fer una confe-
rència a la biblioteca Francesc
Candel.

Segons informa El3.cat,
Collboni va presentar el projec-
te Barcelona dels Drets, que for-

ma part de la seva candidatura
a les primàries, en el qual fa pro-
postes basades en solucions per
a l’atur, la situació econòmica i
el transport.

Collboni va valorar molt po-
sitivament el procés de primà-
ries que està fent el PSC, ja que
és obert a tota la ciutadania i se-
gons ell reactiva i uneix “la gent
de progrés i d’esquerres” de
tota la ciutat.

El consistori ultima un pla per
millorar els entorns de l’Estació
INFRAESTRUCTURES4Els vol-
tants de l’Estació de Sants ne-
cessiten una millora. O almenys
així ho creu el grup municipal
del PSC, que en l’últim Plenari
del Consell Municipal va de-
manar impulsar un projecte de
reordenació dels entorns, i l’al-
calde Xavier Trias, que va asse-
gurar que hi estan treballant.

Trias va mostrar el seu acord
al prec del grup socialista i va ex-
plicar que l’Ajuntament “im-
pulsa i lidera el projecte de re-
ordenació dels entorns de l’Es-
tació de Sants”, i que en les prò-
ximes setmanes s’enllestirà un
pla global per tirar endavant el
que s’ha de fer a l’estació i al seu

l’entorn, que està en una situa-
ció molt deteriorada com a con-
seqüència de les obres que s’es-
tan realitzant en aquella zona.

Segons l’alcalde, “és lamen-
table” seguir amb “l’estació en
aquestes circumstàncies”, i  així
ho va transmetre a la ministra de
Foment, Ana Pastor. Tal com va
comentar Trias, la ministra va
assegurar la setmana passada
que aquesta obra era una prio-
ritat. L’alcalde també demana a
Foment que les obres que s’han
de fer per reordenar els entorns
de Sants no vagin en detriment
d’altres actuacions que també
són molt necessàries per al pre-
sent i futur de la ciutat.

El Mobile World Congress
(MWC), el congrés del món mò-
bil, ha estat un èxit. Les xifres
que deixa demostren que any
rere any la cita aplega més gent
i la consolida com un dels grans
esdeveniments de la ciutat.
Aquest any van ser 85.000 les
persones que van passar per
Barcelona i l’Hospitalet, 5.000
d’elles a la recuperada Fira de
Montjuïc.

“L’edició d’aquest any ha es-
tat un èxit rotund i donem les
gràcies a tots els que han col·la-
borat amb nosaltres”, va afirmar
John Hoffman, el director ge-
neral de GSMA, la patronal
mundial del sector i organitza-
dora del congrés. El MWC no
només ha portat visitants, sinó
també 1.800 empreses, 3.800
mitjans de comunicació i ha
deixat 356 milions d’euros al
país i 7.200 llocs de treball a mit-
ja jornada durant aquests dies.

ACCIONS REIVINDICATIVES
Aquestes xifres converteixen el
MWC en un gran aparador
mundial, ideal per dur a terme

accions reivindicatives i acon-
seguir el ressò desitjat. Això ho
va aprofitar Sants-Montjuïc per
la Independència, que va publi-
car, segons informa l’assem-
blea, “una pàgina en anglès,
breu, no intrusiva, per informar
els assistents del Mobile World
Congress sobre el procés inde-
pendentista”. La pàgina comp-
tava amb enllaços a vídeos de la
Via Catalana i a un article d’o-
pinió d’Artur Mas al The New
York Times, entre d’altres. Se-
gons l’assemblea, la web va re-
bre 48.516 impactes.

Els membres de SMxI tam-
bé van aprofitar per visitar els
voltants de les instal·lacions del
congrés amb pancartes amb els

lemes Volem la independència
i deixeu-nos votar.

Qui també va fer sentir la
seva veu va ser la plataforma
#StopPujades, que va fer diver-
ses protestes en transports pú-
blics arreu de la ciutat.

OPTIMITZANT ELS RECURSOS
Gràcies als acords de col·labo-
ració entre Fira de Barcelona i
l’ONG Nutrició Sense Fronteres
en el marc del projecte BCN
comparteix el menjar, es van re-
cuperar 1.777 quilos de menjar
(més de 15.000 racions) d’ex-
cedent del MWC. Aquests ali-
ments es van distribuir a entitats
beneficiàries i menjadors so-
cials de tota la ciutat.

Membres de SMxI als voltants del Congrés del món mòbil. Foto: SMxI

Aprofitant l’èxit i l’impacte 
del Mobile World Congress 

Redacció
SANTS-MOTNJUÏC
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Els barris de la Marina del Prat
Vermell i la Marina del Port
comptaran amb millores a 5 lí-
nies d’autobús que arriben a
aquestes dues zones de la ciutat.
Transports Metropolitans de
Barcelona (TMB) implantarà tot
un seguit de mesures per millo-
rar el servei de bus als barris de
la Marina, atenent a les deman-
des que el Districte de Sants-
Montjuïc ha tramès a aquesta
entitat gestora del servei, fent-se
ressò de les demandes dels veïns
de la zona. 

Les noves accions afecten un
total de 5 línies de bus i estaran
implementades al territori en
un període màxim d’un mes.
Primerament, es confecciona-
ran horaris creuats de les línies
9, 37 i 109, per tal de reduir l’e-
fecte trens de bus –una acumu-

lació de vehicles a una mateixa
parada–. Amb aquesta mesura,
el pas dels autobusos per l’eix
comú tindran un interval de pas
de 4 a 5 minuts en hora punta i
de 7 a 8 minuts durant la resta
del dia. Així, es reduirà el temps

d’espera a les parades, i es mi-
llorarà el servei que es presta als
usuaris del mercat dominical
d’Eduard Aunós. 

AUGMENT DE LES PARADES
En el cas de la línia 23 d’autobús,
aquesta experimentarà un aug-
ment de quatre parades, dues de
les quals estaran situades a l’a-
vinguda de Francesc Ferrer i

Guàrdia –una per cada sentit de
la marxa– i dues més que s’ins-
tal·laran al passeig de la Zona
Franca, una per cada sentit. 

Per altra banda, s’introduei-
xen canvis al recorregut de la lí-
nia 79 a la zona de la plaça Cer-
dà i a la zona del districte de la
Gran Via de l’Hospitalet, amb
l’objectiu de donar servei a la
fundació ASPROSEAT, una en-
titat al servei de persones amb
discapacitat i risc d’exclusió, i a
la resta d’usuaris de la zona. 

Les línies 37 –que va de
l’Hospital Clínic fins a la Zona
Franca–, 109 –Estació de Sants
fins a la Zona Franca– i la línia
9 –plaça Catalunya fins al Pas-
seig de la Zona Franca–, segui-
ran prestant servei al llarg del
passeig de la Zona Franca. A
més, una d’elles en el futur des-
plegament de la nova xarxa de
bus passarà a convertir-se en una
línia d’altes prestacions que ofe-
rirà més freqüència i més regu-
laritat als veïns dels barris.

Més busos per a la Marina
» TMB implantarà mesures per millorar el servei d’autobús a la zona a instàncies del Districte 
» Aquestes accions tenen com a objectiu l’augment de la freqüència de pas i de les parades

MOBILITAT4Els veïns de la Ma-
rina porten des de principis d’any
manifestant-se cada dimecres
reclamant millores en el trans-
port públic del seu barri i per no
disposar de servei de metro. Les
mesures que implementarà TMB
a petició del Districte de Sants-
Montjuïc en les xarxes de bus de
la Marina tenen com a objectiu
millorar la situació d’aquesta
zona en termes de transport. 

Per altra banda, aquestes ac-
cions s’afegiran a la nova línia
V3 –que va de la Zona Franca
fins a Can Caralleu– que ja es va
implantar el novembre passat
com una línia d’altes presta-
cions i que circula a intervals de
5 a 7 minuts. El seu establi-
ment s’emmarca en la important
aposta pel transport públic que
el govern municipal està duent
a terme darrerament. 

Una millora desitjada

Les mesures afectaran un total de 5 línies que arriben als barris de la Marina. Fotos: TMB i Google Maps

Aquestes mesures
intentaran reduir 
el temps d’espera

Redacció
LA MARINA

Línia 79 | Nou itinerari cap a l’Hospitalet
La línia 79 estrena nou recorregut per la zona de plaça Cerdà i pel districte de Gran Via,
a l’Hospitalet, una zona veïna de la Marina. Els autobusos d’aquesta línia circularan per
la Gran Via de les Corts Catalanes, el carrer del Radi i la carretera del Prat i continuaran

per l’avinguda Joan Carles, el carrer Pablo Iglesias i el carrer Salvador Espriu.
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Comença la preinscripció escolar
» A partir del pròxim 11 de març s’obre el període de preinscripció escolar per al curs vinent

» És un requisit indispensable per poder-se matricular després als centres públics i concertats

Com cada any, arriba el moment
de fer la preinscripció dels alum-
nes al centre educatiu per poder re-
alitzar els estudis corresponents de
cara al curs 2014-2015. Enguany
el procés comença l’11 de març.

La preinscripció és el procés pel
qual se sol·licita una plaça escolar
en centres públics o concertats del
Servei d'Educació de Catalunya de
tots els nivells educatius, des de les
llars d’infants fins a la formació
professional de grau superior.
Aquest procés comprèn també la
matriculació, que és la culminació
de tot el procés, un cop s’ha fet la
designació definitiva del centre
on estudiarà l’alumne. 

Les sol·licituds de preinscrip-
ció les poden presentar o bé les fa-
mílies, en el cas d’infants o joves
menors d’edat, o els mateixos
alumnes quan són majors d’edat.

QUÈ CAL FER?
Per dur a terme la preinscripció,
primer s’ha d’escollir el centre
educatiu. Per fer-ho, cal conèixer 

l’oferta educativa de la zona, és a
dir, quines escoles o instituts hi ha,
les seves zones d’influència i els ni-
vells que imparteixen. Uns dies
abans del període de preinscrip-
cions, els centres solen organitzar
visites o jornades de portes ober-
tes  per donar a conèixer el seu pro-
jecte educatiu. També cal tenir pre-
sent quins són els criteris de prio-
ritat en l’admissió de l’alumnat.

Un cop escollit el centre, cal
presentar una única sol·licitud es-
pecificant per odre de preferència
els centres on es volen cursar els es-
tudis. Aquesta sol·licitud, conjun-
tament amb la documentació ne-
cessària, s’ha de presentar prefe-
rentment al centre demanat en pri-
mera opció o a l’oficina municipal
d’escolarització. 

La documentació que cal pre-
sentar és l’original i la fotocòpia
del llibre de família o altres do-
cuments relatius a la filiació, i l’o-
riginal i la fotocòpia del DNI de la
persona sol·licitant (alumne ma-
jor de divuit anys, mare, pare o tu-
tor) o de la targeta de residència
on consta el NIE, si es tracta de
persones estrangeres. Les dades
d’identificació o filiació per a in-
fants estrangers poden acreditar-

se amb el document d’identitat,
el passaport o el llibre de família
del país d’origen.

Un cop publicades les llistes
d’admesos s’haurà de consultar
quin centre ha resultat assignat a
cada alumne i formalitzar la ma-
trícula. La publicació de les llis-
tes amb els estudiants admesos,
per al segon cicle d’educació in-
fantil, primària i secundària, es
farà efectiva el 15 de maig.

CALENDARI
El període per fer la preinscripció
varia en funció del tipus d’ensen-
yament. De l’11 al 21 de març es po-
drà dur a terme la preinscripció en
els ensenyaments de segon cicle
d’educació infantil, de primària i de
secundària obligatòria. Per altra
banda, del 13 al 23 de maig es po-
drà fer la del batxillerat i cicles for-
matius de grau mitjà de formació
professional i d’arts plàstiques i dis-

seny. Pel que fa a les llars d’infants,
cal consultar-ho amb l’ajunta-
ment del municipi on es resideix.

Es poden consultar les dates de
preinscripció per a la resta dels en-
senyaments o qualsevol informa-
ció sobre el procés de preinscrip-
ció a la web gencat.cat/preins-
cripció, als centres educatius, a les
oficines municipals d’escolarit-
zació, als ajuntaments o a través
del telèfon 012.

Tota la informació sobre la preinscripció escolar es pot consultar a gencat.cat/preinscripcio. Foto: Arxiu
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La primera edició de la cura so-
lidària Barcelona Magic Line,
celebrada aquest passat diu-
menge i que va travessar el dis-
tricte de Sants-Montjuïc, va acon-
seguir recaptar en total 120.000
euros que es destinaran a set cau-
ses diferents. 

La prova va iniciar-se al parc
de les Aigües i va recórrer un to-
tal de 7 turons de tot Barcelona,
cada un dels quals estava dedicat
a una causa solidària diferent. La
Barcelona Magic Line va tra-
vessar el districte de Sants-Mont-
juïc, on va tenir un dels seus
punts culminants amb l’ascens a
la muntanya màgica de Montjuïc,
un dels turons de la Magic Line
dedicat a les persones sense llar.

Des d’aquí, la competició va
continuar cap al Paral·lel, on es

va introduir a Ciutat Vella fins a
la plaça Nova, al costat de la ca-
tedral de Barcelona, on es va
celebrar la festa final. 

En termes de participació, al
voltant de 5.500 caminadors,
agrupats en 350 equips i provi-
nents d’arreu del país, van par-
ticipar en les diferents modalitats
de la travessa –de 10, 20 i 30 qui-
lòmetres cadascuna–. 

Aquesta competició està or-
ganitzada per l’Obra Social Sant
Joan de Déu, que destinarà els di-
ners recaptats a 7 causes dife-
rents: a ajudar les persones amb
problemes de salut mental, a les
persones sense llar, als depen-
dents, als infants hospitalitzats,
a la recerca biomèdica, a la coo-
peració internacional i a les emer-
gències socials. 

Els participants van ascendir a 7 turons de Barcelona. Foto: Ajuntament

La Barcelona Magic Line 
recapta 120.000 euros

» Més de 5.000 caminadors participen en aquesta cursa solidària
» La prova, que va travessar el districte, va recórrer 7 turons de la ciutat

El Mediterrani s’enfrontarà
contra el Terrassa a la Copa

WATERPOLO4El Club Esportiu
Mediterrani s’enfrontarà demà
dijous contra el CN Terrassa en
els quarts de final de la Copa del
Rei de waterpolo a la piscina Pere
Serrat de Sant Andreu, que en-
guany acull aquesta competició. 

Els de Sants-Montjuïc, quarts
a la lliga, començaran demà la
seva participació a la Copa a
partir d’un quart de 9 del vespre
contra un conjunt terrassenc
que ara ocupa la tercera posició
amb 13 victòries, un empat i
dues derrotes, per les 10 victòries
i 6 derrotes del CE Mediterrani.

El sorteig de la competició,

celebrat abans-d’ahir a la seu
del Districte de Sant Andreu, va
emparellar 7 equips catalans i un
de madrileny, el Real Canoe. 

Els altres partits de quarts de
final, que se celebraran demà a
la piscina andreuenca de Pere Se-
rrat des de les 3 de la tarda, ofe-
riran un CN Mataró-CN Cata-
lunya, un Atlètic-Barceloneta-
Real Canoe i un CN Sabadell-CN
Sant Andreu. 

Les semifinals tindran lloc el
pròxim dissabte a les 12 del matí
i a les dues de la tarda. El diu-
menge tindrà lloc la gran final,
programada a les 12 del matí. 

Es compleixen 50 anys del
comiat del camp de Galileu

HISTÒRIA4Per als santsencs, el
23-F no és només una efemèri-
de militar i obscura com ho és a
la resta de l’Estat. I és que el pas-
sat dissabte 23 de febrer es va
complir el 50è aniversari de l’úl-
tim partit de la UE Sants al seu
camp del carrer Galileu, abans de
ser tancat definitivament i en-
derrocat. 

Aquell 23 de febrer de 1964 la
UE Sants disputava un partit
contra el Girona a Tercera divi-

sió, una categoria on militaven
històrics com l’Europa, el Júpiter
o l’Ibèria, entre molts altres. 

Els gironins necessitaven la
victòria per aspirar a l’ascens a Se-
gona, però els santsencs van aca-
bar guanyant el partit mitjançant
un gol del mític extrem Villodres.
Els aficionats van poder, d’a-
questa manera, acomiadar aquell
camp propietat del club com es
mereixia. L’endemà del matx ja va
començar la demolició.

La Diputació signa un
conveni amb la fundació ESI
SOLIDARITAT4La Diputació i la
fundació sense ànim de lucre Es-
port Solidari Internacional (ESI)
van signar divendres un conveni
de col·laboració per potenciar la
participació dels ens locals en ac-
cions solidàries esportives.

El president de la Diputació,
Salvador Esteve, i el president
d’ESI, Josep Maldonado, van es-
tablir un protocol de col·laboració
entre les dues entitats en un acte
que va comptar amb la presència

del diputat d’Esports, Josep Sa-
lom, representants esportius de la
província i exesportistes com Al-
bert Costa o Jordi Arese. Mitjan-
çant aquest conveni, la Diputació
podrà aprofitar els projectes que
porta a terme ESI per tal de re-
forçar les accions de responsabi-
litat social corporativa. 

ESI és una fundació que vol
“humanitzar l’esport” i convertir-
lo en una eina de suport a comu-
nitats en situació de pobresa.

Redacció
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El quadre del sorteig de la Copa 2014. Foto: RFEN

Bàsquet | El JAC celebra el seu primer Clínic d’entrenadors
Les instal·lacions esportives municipals de la Bordeta acolliran demà dijous el 

primer Clínic d’entrenadors del JAC Sants. El curs l’impartirà el seleccionador català 
de categoria cadet femenina, Isaac Pujol, i tractarà sobre la tècnica individual en 

categories de formació. Hi poden assistir tots els entrenadors del club i els jugadors.
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DISSABTE 8 DE MARÇ
12:00 Teixint diàleg per connectar persones.

Presentació d’un audiovisual que recull l’ex-
periència de dones de diferents generacions
i orígens culturals. / Centre cívic el Sortidor

DIMECRES 12 DE MARÇ
19:00 Els secrets de l’harmònica, un so sorpre-

nent en un minúscul instrument és una au-
dició comentada per descobrir la potencia-
litat d’un instrument com l’harmònica. /
Biblioteca del Vapor Vell

DIVENDRES 7 DE MARÇ
20:00 Ser dona avui i aquí. Durant tot el dia, la

Fundació Dexeus ha muntat aquesta expo-
sició sobre l’experiència de ser una dona en
els temps que corren. Aquesta és una expo-
sició que es podrà veure al vestíbul de l’escola
Joan Pelegri

FINS AL 20 DE MARÇ
Matí-Tarda El Daguerre de Sants, memòria

d’un barri. Una exposició que mostra el ma-
terial original procedent de l’estudi santsenc
i que repassa la seva història vinculada al ba-
rri. / Seu del Districte de Sants-Montjuïc

DIUMENGE 9 DE MARÇ
12:30 A taula! és un espectacle de titelles so-

bre un ogre coix i famolenc que està prepa-
rant un trist sopar quan li arriba un nen a la
recerca de refugi, cosa que posamolt content
a l’ogre. / Poble Espanyol

DIMECRES 5 DE MARÇ
18:00 Contes màgics en la parla del Vallès Occi-

dental. Narració de contes on l’oralitat juga
un paper essencial. Activitat adreçada a in-
fants a partir dels 4 anys i a càrrec de Shere-
zade Bardají. / Biblioteca Francesc Boix

DIUMENGE 16 DE MARÇ
12:15 El JAC Sants rep a casa al líder indiscuti-

ble del seu grup de Copa Catalunya, el Mar-
torell Solvin, amb l’objectiu de donar la sor-
presa al primer classificat amb el factor pis-
ta favorable. / Pavelló de l’Espanya Industrial

CULTURA INFANTIL ESPORTSEXPOSICIONSTALLERS

Els Esplais i Caus de Sants-Montjuïc or-
ganitzaran activitats per a totes les
edats ambientades en un eix d'ani-
mació al Parc de l'Espanya Industrial
amb jocs i activitats per a infants de di-
verses edats al llarg del dia. / Parc de
l’Espanya Industrial

La teranyina de Sants
Dg. 9 de març al matí

El Quadre Escènic Sant Medir presenta
A Cop de Rock, el musical. Sota la direcció
de Josep M. Companys. La venda d’en-
trades es farà el 7 de març de 7 a 9 del
vespre. / Teatre de Sant Medir

Partit de Copa 
del CE Mediterrani

El CE Mediterrani inicia el seu camí a
la Copa del Rei de waterpolo contra el
CN Terrassa als quarts de final. En cas
de guanyar, s’enfrontaria al guanya-
dor de l’eliminatòria del CN Sabadell
contra el CN Sant Andreu, l’amfitrió
d’enguany. / Piscina Pere Serrat

L’aventura de conèixer ofereix aquest
taller de descoberta que servirà als pa-
res a l’hora de donar suport als seus fills
als seus estudis. Xerrada a càrrec de Jo-
ana Hernández, psicòloga. / Bibliote-
ca Francesc Candel

Com ajudar el teu fill 
a estudiar

Dj. 20 de març a les 18:00

Dj. 6 de març a les 20:15

Quadre Escènic Sant Medir
Cop de rock

Ds. 8 i dg.9 de març a les 21:30 i 18:30

agenda@comunicacio21.com
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