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De motius en sobraven i de ganes
de fer-se sentir també. Dissabte 8
de març, milers de persones es van
manifestar pels carrers de Barce-
lona per reivindicar els drets de les
dones amb motiu del Dia Inter-
nacional dedicat a elles. Sota el
clam Jo decideixo, jo desobeeixo,
la manifestació va tenir una rei-
vindicació principal: la protesta en
contra de la reforma de llei de l’a-
vortament del govern espanyol.

Convocada per la Coordina-
dora Feminista, la marxa unitària
va començar a la plaça Universi-
tat i va acabar a la plaça de Sant
Jaume. Molts col·lectius i entitats

de tots els districtes de la ciutat, al-
gunes d’elles de Sants-Montjuïc,
i també de la resta del país van vo-
ler expressar així el seu rebuig a
“l’ofensiva patriarcal i capitalista”.
En aquest sentit, la reivindicació
de l’avortament lliure i gratuït va
ser el clam més repetit.

DADES PREOCUPANTS
Els motius per manifestar-se no
eren només, però, la reforma de
llei de l’avortament. I és que pocs
dies abans, la Unió Europea va fer
públic un estudi realment preo-
cupant. Segons aquest informe,
un terç de les dones europees ha
patit violència de gènere física o
sexual i només una de cada tres ha
denunciat les agressions.

Les dues xifres, les més des-
tacades de l’estudi, han regirat

consciències i han tornat a posar
sobre la taula el “vast abús dels
drets humans”, en paraules de
l’informe, que pateixen moltes
dones del continent.

Si bé les xifres denoten que Es-
panya és un dels estats amb me-
nor incidència d’aquesta lacra
social, les estadístiques no són ni
molt menys positives: gairebé
una de cada cinc dones espanyo-
les ha patit agressions masclistes.

L’estudi més ampli que s’ha fet
mai al món sobre la violència
contra les dones ha servit per re-
cordar que encara queda molta
feina per fer en aquest àmbit i que
les administracions, de tots els ni-
vells, han de seguir destinant re-
cursos a combatre un problema
que afecta la crua xifra de 62 mi-
lions de dones a Europa. 

» Milers de persones es manifesten pels carrers de Barcelona per reivindicar els drets de les dones
» El Districte i les entitats de Sants organitzen diverses activitats amb motiu del Dia Internacional

Redacció
SANTS-MONTJUÏC

SOCIETAT4Per commemorar
el Dia Internacional de les Do-
nes, Sants-Montjuïc s’ha om-
plert aquests dies d’una llarga
llista d’activitats abans, durant
i després d’aquesta diada. Xe-
rrades, tallers, teatre o exposi-
cions són alguns dels actes que
s’han dut a terme i que se se-
guiran celebrant fins al 4 d'abril
amb l'objectiu de destacar com
ha viscut i viu la dona al llarg de
la història i en l'actualitat.

El passat dimecres 12 de
març es va celebrar l’acte uni-
tari a la Sala d’actes de les Cot-

xeres de Sants promogut pel
Consell de les Dones de Sants-
Montjuïc.

Aquest consell és l'òrgan
de participació de les dones
dels barris de Sants-Montjuïc.
Hi participen grups, entitats i
dones d'arreu del districte, re-
presentants polítiques i tècni-
ques de l'Ajuntament. El con-
sell es reuneix en plenari amb
una periodicitat bimensual i
en comissions de treball per
tractar els temes o els assump-
tes que són d'interès públic i
que fan referència a les dones.

Sants-Montjuïc es bolca 
amb el Dia de les Dones

La igualtat de gènere continua sent un repte pendent. Fotos: Arxiu

Les dones alcen la veu



19 març 2014

Districte
| 4

líniasants.cat

L’Ajuntament i el Reial Automò-
bil Club de Catalunya (RACC)
s’han associat per dur a terme una
campanya de millora de la segu-
retat viària de les persones grans.
Aquest col·lectiu és un dels més
vulnerables a la carretera i tindrà
aviat una gran presència en la so-
cietat. Per això, les dues institu-
cions uneixen esforços per cons-
cienciar de la importància de pre-
venir accidents.

Aquesta campanya del con-
sistori i el RACC compta també
amb la col·laboració de la Fede-
ració Internacional de l’Automò-
bil (FIA) i la FIA Foundation, i
consisteix en l’edició de 30.000
díptics amb missatges per als
conductors i per a les persones
grans, a banda de 1.000 cartells
amb els missatges de la campan-
ya. Els continguts s’han elaborat
conjuntament entre la Comis-

sionada de la Gent Gran de l’A-
juntament, l’àrea de Seguretat i
Mobilitat i el RACC. S’han elabo-
rat dos formats de díptics: uns que
van adreçats als conductors i que
alerten de la importància de vigi-
lar amb les persones grans que

van a peu, i uns altres adreçats a
les persones grans vianants. 

Els primers inclouen consells
com extremar les mesures de
precaució en els passos de via-
nants, tenint en compte que les
persones grans tenen major difi-
cultat per pujar i baixar de la vo-
rera i menys agilitat en creuar el

carrer. També que les persones
grans es desorienten amb més fa-
cilitat i pot ser que creuin per zo-
nes no habilitades. En els díptics
adreçats a la gent gran s’aconse-
lla caminar sempre per la vorera
i lluny de la calçada, travessar pel
pas de vianants quan estigui verd,
i ser visibles, portant roba clara i
passar per zones il·luminades
quan és de nit. Els díptics es re-
partiran en diversos equipaments.

UN TREBALL CONTINUAT
El consistori treballa des del mes
d’octubre en la campanya Gràcies
per pensar en mi. Perquè circu-
les amb compte, m'agrada viure
amb tu, en la qual es consciencia
als conductors de la necessitat de
conviure amb altres actors de la
mobilitat més febles com els ci-
clistes, els vianants i en especial la
gent gran. 

També el RACC ha fet passos
en la millora de la prevenció,
amb l’estudi Envellir en movi-
mentque revela que el 75% de la
gent gran es desplaça caminant.

Més seguretat per a la gent gran
» L’Ajuntament i el RACC engeguen una campanya per millorar la seguretat viària de les persones grans

» El consistori també treballa per assegurar que la població de més edat rebi un bon tracte

Redacció
SANTS-MONTJUÏC

SOCIETAT4La campanya de pre-
venció viària no és l’única que el
consistori tira endavant per mi-
llorar la vida de la gent gran. El
juny de l’any passat es va pre-
sentar una mesura de govern per
promoure el bon tracte a les
persones grans. Això implica di-
verses accions per aconseguir
que es tingui una mirada positi-
va de la vellesa i que es recone-

guin les necessitats de les per-
sones grans i combatre els pre-
judicis i estereotips.

Aquestes accions van des de
la formació als professionals es-
pecialitzats en el tracte a aquest
col·lectiu fins a la sensibilització
de la ciutadania, l’apoderament
a les persones grans dels seus
drets i llibertats, i revisar el pro-
tocol de detecció i intervenció.

Promoure el bon tracte

Es repartiran
30.000 díptics amb

consells per als 
conductors i per 

a la gent gran

Impulsen una campanya per millorar la seguretat viària de la gent gran. Fotos: Ajuntament

Prevenció | Repartiment de díptics en diversos punts
Els díptics adreçats als conductors es poden trobar a les delegacions del RACC, a les OAC’s, a l’oficina per a

abonats a l’àrea verda, al Bicing, i a les diferents Unitats Territorials de la Guàrdia Urbana, entre altres 
espais. Els que van adreçats a les persones grans que van a peu es distribuiran als casals de la gent gran,
centres cívics, CAPs, biblioteques, i durant les xerrades sobre seguretat viària que fa la Guàrdia Urbana.



Per a publicitat: publicitat@comunicacio21.com - 619 13 66 88
5 | 19 març 2014 líniasants.cat



| 6
Opinió19 març 2014líniasants.cat

Actualitat a la xarxa

Un diari plural Un diari participatiu

@jaipcat: Dia de la "dona treballadora"?
Menys "dies" i més polítiques actives per
garantir igualtat real entre homes i dones,
aquí i arreu del món!

@JaumeBarbera: S’ha parlat de pobresa.
Alguns vam proposar, fa dos anys, que es
fes pagar als bancs un 10% sobre beneficis
durant un segle per danys.

@perearagones: Sembla que Margallo
aquest cap de setmana ha vist Star Trek.
Preparem-nos per la metàfora quan vegi
Juego de Tronos.

Josep Pla va escriure una sèrie de
4 llibres titulats Homenots des-
crivint 60 personatges masculins
d’una certa rellevància en el món
de les lletres, l’arquitectura, pin-
tors, polítics i algun metge. Definí
homenot així: “Per mi, homenot
és un tipus singular, insòlit, una
persona que s’ha significat, en
qualsevol activitat, d’una manera
remarcable”. Fent servir la ter-
minologia pladiana sembla que
Donasses també es pot aplicar
per posar en relleu els fets, vida i
miracles de dones que han ac-
tuat, treballat i servit per fer el
nostre país més bonic, just, igua-
litari i culte. 

És relativament fàcil trobar
dones en el món de les arts o de
l’escriptura amb un alt reconei-
xement social. El que ja és més di-
fícil és trobar- les en el món de les
ciències, de la política o dels ne-
gocis. No diguem en el món ca-
solà en què han quedat en el més
absolut anonimat per ser parido-
res i criadores de fills, per ser cui-
dadores i administradores de la
casa conjuminat, en l’actualitat,
amb la feina fora de casa. 

Qui en parla d’aquestes do-
nes? Donasses, sense més distin-
ció que han fet totes elles, en la
dedicació sense límits a una es-
pecialitat, tant si és professional
com familiar. Marta Pessarro-
dona ha escrit Donasses, en prin-
cipi 22 donasses, amb voluntat
de fer més entregues. Per ara, po-
ques són científiques, empresà-
ries o polítiques, la majoria són
gent “de lletres”. Esperem que la
Marta ho tingui en compte i afe-
geixi donasses amb altres espe-
cialitats, com les casolanes. Se-
gur que ho farà.

4Donasses
per Jordi Lleal

I no ha calgut ni arribar al par-
tit del Bernabéu, tan sols en
una tarda fatídica al camp d’un
equip que lluitarà per mante-
nir-se, ja n’hi ha hagut prou. Es
veia venir que el Barça derivava
cap a un estat similar al de l’any
passat a aquestes alçades, quan
vam perdre Champions i Copa
i si no arriba a ser per l’enorme
renda que teníem, també hau-
ríem perdut la Lliga. 

Els jugadors saben el que va
succeir i haurien de saber què
fer per no repetir-ho, però sem-
bla que l’aburgesament que pa-
teixen des de fa temps pesa
més que cap altra cosa. La nar-
ració del partit  contra els cas-
tellans parla d’un conjunt
desganat, sense rumb, que es
consumeix en la seva pròpia in-
operància. Els adjectius que de-
finirien l’actuació a l’estadi del
Valladolid són tots de caràcter
pejoratiu. Els locals, que s'hi ju-
gaven la vida, van demostrar
tot allò que els blaugranes no
van ni intentar: solidaritat, en-
trega, intensitat, confiança. 

Els que parlaven fa temps
de fi de cicle, tenen a partir d’a-
quest moment tot el terreny
adobat. I el tenen gràcies, o per
culpa, d’uns jugadors que van
perpetrar un suïcidi col·lectiu.
Un suïcidi que ja s’intuïa feia
dies. En aquests moments, el
Barcelona és un equip sense
idees, sense entrenador, sense
líder (amb Messi i Neymar ab-
sents), i futbolísticament molt
fràgil. No vull ni imaginar-me,
tal com ja apuntava la setmana
passada, l’hora dels partits
‘top’. Una hora que, de fet, és
ben a prop. 

És inadmissible que, preci-
sament ara, aquests futbolistes
decideixin deixar-se anar. Sóc
conscient que en el futbol tots
els cicles s’acaben, i normal-
ment de mala manera, però
aquest fa la impressió que pot
acabar d’un mode vergonyant.
Perquè això és el que la majo-
ria de barcelonistes vam sentir
en veure el patètic partit contra
el feble Valladolid: vergonya
col·lectiva. 

#CuentosDeMargallo#DiaDones

4Dimiteix de la Lliga
per Sergi Villena

#ProuPobresa

Recentment, la Comissió de Sa-
nitat i Serveis Socials del Con-
grés de Diputats de Madrid ha
aprovat la modificació de la llei
del 2007 de defensa dels consu-
midors i usuaris que permet fer-
la més impositiva pel que fa al
castellà. És a dir, que si no en te-
níem prou amb les últimes sen-
tències del TSJC –que imposen
que un 25% dels continguts a les
escoles catalanes es facin en cas-
tellà–, ara es rebla el clau i la re-
pressió lingüística contra el
català agafa forma. És brutal
constatar que en un tema tan
sensible com la llengua es pre-
tengui fer un pas enrere de més
de 30 anys: això és completa-
ment injust i intolerable.

En aquest sentit, en aplica-
ció d’aquesta legislació anticata-
lana, els empresaris de casa
nostra estaran obligats a facili-
tar les informacions sobre les
característiques del contracte,
econòmiques i jurídiques, en
castellà. En els contractes a dis-
tància, tot i que també es podran
fer en una altra llengua, estaran
obligats a fer-ne còpia també en
castellà. Mentre el català serà
opcional o segons esculli el con-
sumidor, la versió en castellà
serà obligatòria, vulguin o no
vulguin les parts. És a dir, la dis-
ponibilitat lingüística deixa d’e-
xistir. Aquesta mateixa obligació
serà per als contractes celebrats

fora de l’establiment. Més enllà
d’aquestes novetats, les empre-
ses també estaran obligades a
fer l’etiquetatge dels productes i
les garanties en castellà. Segons
aquesta llei, el català, en tots dos
casos, es considerarà només op-
cional. No hi ha dubte que
aquest paquet legislatiu posa en
dubte l’Estatut i la llei de nor-
malització lingüística; però és
que, a més a més, amb això es
demostra que la radical recen-
tralització autoritària que porta
a terme l’executiu espanyol im-
plica una autèntica minorització
de la nostra llengua catalana.

Davant d’aquestes atzaga-
iades espanyolistes es constata
que aquest tractament lingüístic
impositiu per part dels partits
nacionalistes espanyols és inèdit
a la resta de la Unió Europea. No
hi ha cap altre precedent d’un
estat europeu amb una llengua
de les dimensions del català que
faci aquesta política impositiva
d’una altra llengua i, per contra,
no garanteixi la presència d’una
llengua com el català en àmbits
com els contractes, els precon-
tractes, l’etiquetatge o les garan-
ties dels productes. És indubtable
que si volem salvar el català del
seu lent procés de precarització i
de “llatinització” ens hem de fer
respectar; i això només serà pos-
sible si som mestres del nostre
esdevenidor col·lectiu.

per Josep Loste

4Precarització i llatinització
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@peremarticolom: #presidentMas: "Cata-
lunya no té res a veure amb Ucraïna. El
problema és que Espanya no té res a veure
amb Anglaterra".

@cristina_pardo: Margallo: "Una Cataluña
independiente vagaría por el espacio". Pues
mira, lo mismo allí se encuentran al can-
didato europeo del PP.

@iuforn: A l'avió aquest de Malàisia hi
havia dos passatgers amb passaport fals.
Tants controls que fan i ho saben ara? No
entenc res de res...

Un diari obert

Opinió en 140 caràcters

El otro dia estaba leyendo este periódico
y me fijé en un artículo de David Rabadà
sobre el TDAH y creo que hay según qué
temas que se tendrían que tocar con más
sensibilidad y contrastar la información.

Yo estoy diagnosticado hace 2 años
de TDAH y estoy de acuerdo que hoy en
día hay un sobrediagnóstico de este tras-
torno, por así decirlo. Se ha producido
un boomdado que hoy en día tenemos
gran cantidad de información y a la mí-
nima se cataloga a cualquier niño de hi-
peractivo.

Pero realmente ninguna persona
por mucho que se informe nunca sabrá
los obstáculos que tenemos las personas
con este trastorno. Las personas como
yo, con un buen diagnóstico e infinidad
de pruebas de todo tipo desde la infan-
cia hasta la actualidad, creo que mere-
cemos que se deje claro que esto existe,
que no es ningún invento como muchas
veces se quiere hacer creer.

Puede ser que los fármacos que
utilizamos, en mi caso el Metilfenidato,
sea polémico por ser un derivado anfe-
tamínico, pero hoy en día es el único fár-
maco que tenemos disponible y fun-
ciona. ¿Y tiene efectos secundarios? Cla-
ro que los tiene, pero también los tienen
muchos otros medicamentos y nunca le
diríamos a un enfermo de cáncer que
busque métodos naturales en vez de op-
tar por la quimioterapia.

El Metilfenidato y la Atomoxetina
junto con el apoyo pedagogo y unas
ciertas rutinas son indispensables para
un niño con TDAH. Pueden marcar la
diferencia entre el fracaso escolar y una
vida desastrosa y caótica a una vida me-
jor y con un mínimo de formación
académica. No es un resfriado ni una
gripe, hablamos de algo tan importan-
te como estar en igualdad de condi-
ciones en esta sociedad tan competiti-
va que tenemos.

4TDAH: un testimonio
por Marc González

Una mirada que mai falta és la que fem
anualment entorn del dia 8 de març a
quina és la realitat de la Dona. Enguany,
en ple any 14 del segle XXI, hi tornem.
Una mirada que serveix per constatar
que, malgrat que la Igualtat és un dret,
s’imposa la desigualtat entre homes i do-
nes en molts camps i aspectes de la vida
diària, sent en el món laboral on  hi sub-
limen totes. 

Hi sublimen, dic, perquè en el món
laboral es quantifica la desigualtat. S’hi
posa xifra. I avui en dia estem potser
massa avesats a prendre consciència
de les coses quan se’ls posa una xifra o
un preu. No dic que ho comparteixi. Dic
simplement que la unitat de mesura en
diners, a voltes fa que la realitat sigui més
real i, en matèria d’Igualtat, els números
canten.

Sabíeu que avui en dia, una dona ha
de treballar 84 dies més que un home per
guanyar el mateix? És a dir, si comencem
l’any el dia 1 de gener, una dona que tre-
balli fora de casa, no comença a cobrar
fins al dia 26 de març. La que treballa
dins de casa, evidentment, no cobra
cap dia i sovint sense aquesta aportació
desinteressada i totalment altruista que
no te cap mena de reconeixement, les fa-
mílies no se’n sortirien. 

Sabíeu que, segons la UGT, si la
mitjana salarial a l’Estat espanyol és de
25.600 euros per als homes, la de les do-
nes ronda els 19.700, i que hi ha 1,7 mi-
lions de dones que treballen el sou de les
quals és de 612,90 euros, és a dir, que està
per sota del llindar de la pobresa? Sabíeu
que a l’Estat Espanyol, el percentatge de
treball a temps parcial involuntari és del
12%, el doble que a la veïna França que
no arriba al 6%, i que per cada 26 dones
que afirmen que la feina a temps parcial
serveix per conciliar, només ho afirma 1
home?

Són dades que posen de manifest que
queda molt camí per recórrer i, a l’hora,
que si no abordem canvis en profundi-
tat, no aconseguirem avançar ni una sola
passa en la bona direcció. Quina és la
bona direcció, podríeu preguntar? Per-
què no deixa de ser aquesta una expressió
carregada de subjectivitat. 

D’entrada se m’acut, i mirant d’ob-
jectivar-la, que la bona direcció és aque-
lla que permeti una recuperació econò-
mica el més ràpida i sòlida possible. En
aquest sentit, el darrer informe del Banc

Mundial diu que si es redueixen les dis-
paritats de gènere en la força laboral, es
poden assolir importants beneficis en
matèria de desenvolupament, ja que es
milloraria la salut i l’educació dels fills,
es contribuiria a la reducció de la pobresa
global i es fomentaria la productivitat.

I per què, doncs, hi ha tantes dispa-
ritats de gènere en la força laboral? Per
mi i d’entrada, és com a conseqüència
d’una mala educació en igualtat de nens
i nenes durant la infància i la joventut,
que fa que no siguem capaços d’avançar
en els estereotips que nens i nenes per-
ceben dels rols dels homes i les dones.
També és degut a què seguim aplicant
unes mesures que restringeixen la ca-
pacitat laboral de les dones en la seva
època reproductiva, amb una legislació
que les escora a ser principals candida-
tes a treballs a temps parcial involunta-
ri com a única opció per tenir un peu a
casa cuidant i un peu fora de casa en l’àm-
bit professional. El treball a temps par-
cial com a única opció per ser a tot arreu
al mateix temps. Finalment, i embolca-
llant-t’ho tot, ens trobem amb una man-
ca de compromís dels Estats en fer de la
qüestió de la igualtat entre homes i do-
nes, una autèntica qüestió d’Estat.

Mentre la Igualtat sigui una matèria
lligada a l’àrea dels Serveis Socials dels
diferents Governs i la dona vista com un
col·lectiu a protegir, les desigualtats es
perpetuaran. Les dones no som un
col·lectiu. Som individualitats que entre
nosaltres no tenim més en comú que el
nostre gènere i sexe femení. Tenim ne-
cessitats individuals i realitats individu-
als. Necessitats i especificitats en tant que
persones que som. 

La Igualtat, per tant, ha de ser una
qüestió transversal. Cada decisió de po-
lítica econòmica, laboral, sanitària, edu-
cativa, industrial té un impacte en tota
la força laboral i aquesta la conformen
tant els homes com les dones. Els homes
i les dones són els reals actius d’un país
i haurien d’estar en igualtat de condi-
cions, tant per al servei del desenvolu-
pament i sosteniment econòmic de la so-
cietat com per al compromís i dedicació
a la cura i a l’atenció dels menors i de-
pendents.

Una democràcia les institucions de la
qual no entenguin la cura com una res-
ponsabilitat i compromís de tots, no és
una autèntica democràcia.

4Els números canten
per Lourdes Ciuró (diputada al Congrés dels Diputats)

per Carles Savalls

A França, un cop a la vida pots dema-
nar un crèdit personal amb l’aval de l’es-
tat –sempre que no tinguis antecedents
delictius o similars– de 60.000 euros
per obrir un negoci. A tornar, és clar.
També pots crear un grup de persones
que posen diners de manera regular en
un pot i que per rigorós torn agafen la
totalitat del que es posa aquell mes, sen-
se interessos. Això darrer a Espanya no
és legal, perquè l’estat no ha trobat for-
ma d’arreplegar pasta per engruixir la
quantitat que malversa any rere any.

Internet ens fa lliures quan s’utilit-
za bé. I el micromecenatge dels Verka-
mi i companyia obrien una porta a les
iniciatives que mai serien finançades per
la banca espanyola. Senzillament per-
què els bancs d’aquí estan programats
per deixar-te un paraigua quan fa sol i

treure-te’l quan plou. I ara, aquesta
colla de polítics intervencionistes, to-
talitaris i de ferum feixista en el vessant
ideològic i pel que es veu també en l’àm-
bit econòmic, estan disposats a capar la
possibilitat de trobar pasta per projec-
tes mitjançant petites donacions.

Bàsicament el seu pla és limitar la
quantitat a demanar a 1.000.000 d’eu-
ros i a prohibir invertir més de 3.000 en
un mateix projecte i 6.000 en la suma
total de projectes finançats per una
persona l’any. D’aquesta manera eviten
que es puguin finançar coses grosses
fora del sistema d’aprovació que ells ma-
teixos controlen, per exemple una ma-
croconsulta democràtica que requerís 2
milions d’euros o una pel·lícula sobre els
GAL, per dir dues coses a l’atzar. I això
és greu. Què s’han pensat?

4Micromecenatge i legalitat
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Els representants del comerç
barceloní i l’Ajuntament van pre-
sentar divendres passat un acord
sobre la regulació dels horaris co-
mercials d’obertura de les boti-
gues de la ciutat. 

L’acord permetrà que les  bo-
tigues de Barcelona puguin obrir
tots els diumenges de juliol i
agost durant el matí, des de les 10
fins a les 2 de la tarda. La decisió
no només afecta els eixos co-
mercials i zones de la ciutat més
cèntriques i, per tant, turísti-
ques, sinó que es farà extensible
a tota la ciutat. 

Aquests dies d’obertura se
sumen als 10 marcats per la nova
normativa catalana, dels quals
l’Ajuntament n’ha triat quatre i els
ha adaptat al turisme de con-
gressos i a l’afluència de creue-
ristes. Així, s’han fixat el 18 de

maig i el 14 de setembre, dos dels
dies més forts pel que fa a creuers,
i també el 30 de març, data que
coincideix amb el saló Alimentà-
ria, i el 29 de juny, coincidint amb
el Dia de l’Orgull Gai.

Les associacions comercials
que van signar l’acord –el Consell
de Gremis de Comerç, Serveis i Tu-
risme de Barcelona, la Confedera-
ció de Comerç de Catalunya (CCC),
Pimec i la Fundació Barcelona

Comerç– van mostrar la seva sa-
tisfacció per aquesta ampliació. 

“Aquest és un acord pensat
per satisfer a tothom”, explica a
Línia SantsVicenç Gasca, presi-
dent de la Fundació Barcelona
Comerç. Gasca afirma que aques-
ta mesura va dirigida específica-
ment al turista que està de tràn-
sit a la ciutat, ja que “no volem
que la mesura afecti la demanda
interna”, conclou.

L’acord busca aprofitar el turisme de curta estada a la ciutat. Fotos: Eixos BCN

Les botigues podran obrir 
els diumenges de juliol i agost

» Ajuntament i comerciants arriben a un pacte pels festius d’obertura
» Vicenç Gasca, Fundació BCN Comerç: “un acord per satisfer tothom”

El saló eShow sobre comerç
digital rep 14.800 visitants

TECNOLOGIA4Barcelona ha
tornat a acollir, amb èxit, una fira
de referència sobre tecnologia i
comerç a la xarxa. La eShow, que
va tenir lloc de l’11 al 13 de març
a la Fira de Barcelona de Sants-
Montjuïc, va superar les expec-
tatives d’assistència, amb la vi-
sita de 14.800 persones. 

Aquesta fira, que va presen-
tar les últimes solucions en tec-
nologia i estratègies diverses
per aconseguir l’èxit dels nego-
cis a internet, va comptar amb
més de 130 expositors interna-

cionals i 200 ponències, taules
rodones i fòrums de participació,
com el dedicat a la venda online
entre els països. A més, aquesta
edició va comptar amb un espai
dedicat a algunes marques del
sector de la moda. 

El comerç electrònic creix de
manera permanent a l’Estat, i ara
per ara supera els 12 milions
d’euros de facturació, mentre
que durant el 2014 s’espera que
aquesta activitat experimenti un
creixement del 25%, tal com in-
forma el portal Finanzas.com.

MOSTRA4Sants Establiments
Units ja prepara la seva Festa del
Comerç del carrer de Sants, que
se celebrarà el pròxim dia 5 d’a-
bril durant tot el dia entre els ca-
rrers de Joanot Martorell i l’a-
vinguda Madrid. 

Els comerciants associats de
l’eix comercial sortiran al carrer a
oferir els seus productes i estaran
acompanyats per artesans vinguts
de tot Catalunya.

A banda de l’aspecte comer-
cial, aquesta mostra de comerç
comptarà amb atraccions per als
més petits, actuacions musicals i
dos escenaris –un davant de les
Cotxeres i un altre al carrer Ari-
sala– on actuaran diversos grups
i el pallasso Ronald McDonald.
“Aquesta és una festa que, a més
de comercial, és lúdica”, explica a
Línia Sants Lluís Marticella, mem-
bre de Sants Establiments Units.

F. Javier Rodríguez
SANTS-MONTJUÏC

El comerç electrònic creix en facturació cada cop més. Foto: Arxiu 

Sants Establiments prepara
la seva Festa del Comerç 

FIRA4L’Eix comercial Creu Co-
berta escalfa motors de cara a la
novena mostra de Comerç al Ca-
rrer, que celebrarà el pròxim dis-
sabte 5 d’abril a Creu Coberta. 

Aquesta és una mostra de
comerç a l’aire lliure on els asso-
ciats de l’eix surten al carrer a ofe-
rir els seus productes i serveis.
Des de Creu Coberta expliquen a
Línia Santsque calculen que se-
ran al voltant de 200 les carpes

que s’instal·laran al llarg d’a-
quest carrer. 

Entre els actes que se cele-
braran durant la diada comercial
destaquen la passarel·la d’animals
de companyia per adoptar i una
ruta d’agility per a gossos, una
ruta per l’Hostafrancs del 1714, la
presència de la Coronela de Bar-
celona i l’actuació de La fàbrica de
Somnis i la Jam Session Jazz
Band, entre d’altres.

Creu Coberta ultima la
novena mostra de comerç

Trobada | Organitzen una jornada sobre dinamització comercial
L’Associació per a la gerència dels centres urbans de Catalunya organitza, el pròxim dilluns 24 de

març, una jornada dedicada a l’intercanvi d’experiències de dinamització comercial en centres 
urbans. Aquesta cita, que se celebrarà al Centre d’artesania de Catalunya situat al carrer 
Banys Nous, està adreçada a dinamitzadors d’associacions de comercials principalment.
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La Fàbrica de Somnis de Sònia Alonso també serà present a la Mostra de Comerç del prò-
xim dia 5. En parlem amb la Sònia.
Quin espectacle ens preparareu aquesta vegada?
Després de tants anys col·laborant amb la Mostra, un cop més la nostra escola especialit-
zada i pionera en la pedagogia de la dansa  infantil i juvenil mostrarà amb alumnes de
 diferents edats i nivells la formació de dansa, interpretació i comèdia musical.
Com es prenen les nenes de l'Escola aquestes activitats a l'aire lliure?
Les nostres alumnes reben una formació dedicada a la interpretació artística. La formació
del centre es complementa amb actuacions que oferim als escenaris de barri, espais
oberts, mostres, fires o rues, on cada any les nostres participacions tenen un gran ressò
per la nostra dedicació i professionalitat. Aquest any vam rebre el Primer Premi de la Rua
de Carnestoltes a Sants, entre d’altres. 
Quin repertori teniu actualment a la Fàbrica de Somnis?
Després de més de 10 anys en la formació infantil i juvenil, les alumnes gaudeixen d’un
aprenentatge en dansa, jazz, hip-hop, interpretació escènica, tallers musicals i ara s’incor-
porarà el cant per poder formar amb totalitat un alumne de comèdia musical.
Quantes nenes ballen? Perquè només noies?
El creixement ha sigut la nostra constant i això ha fet que un tinguem un gran nombre
d’alumnes a l’escola. I que també alguns nois despertin el seu instint de ballarí. Cada dia
més ens mostren aquest interès per ser un petit John Travolta o Patrick Swayze.
Avui en dia tenen molt èxit els musicals. Són ballables aquestes peces?
Els Musicals són i seran per sempre un èxit garantit i per això les grans empreses de teatre
aposten en l’actualitat pels grans musicals. Als musicals l’intèrpret pot ballar, cantar, actuar
i mostrar-se de la millor manera al públic.

Teniu diversos grups segons les edats, o totes ballen juntes?
L’escola com a  mostra de pedagogia i didàctica als alumnes, sempre ha de formar
grups per edats i nivells. Mai es podria agrupar alumnes de 4 anys amb alumnes de 7
anys, ja que només per psicomotricitat del cos, no es pot seguir la mateixa metodolo-
gia d’ensenyança.
Quins beneficis té per a la infància una expressió motora com la dansa?
Com a pedagoga de la dansa crec que és molt important.  A La Fàbrica de Somnis de
Sònia Alonso, i a l’Associació Amics de la Dansa de Sants-Montjuïc treballem tots
aquests beneficis a infants tant en l’expressió motriu, coordinació, lateralitat, flexibilitat,
millora de l’equilibri i reflexos. I a més millorem l’autoestima dels infants, la seva integra-
ció social i reduïm l’estrès o l’ansietat.
On us poden trobar?
Doncs us podem avançar com a primícia que La Fàbrica de Somnis de Sònia Alonso la po-
dreu trobar a la seva nova seu, al Carrer Sagunt, 109, a mitjans de maig on s’inaugurarà
aquest Centre de Formació Artística i Seguiment Pedagògic a l’Integració Social Infantil.

El pròxim 5 d’abril, dins de la Mostra de Comerç,
 tindrà lloc una desfilada de cotilles, els coneguts
corsé francesos que tan de moda van estar fa temps.
I com que tot torna, animeu-vos a emprovar-vos-en
un! En parlem amb la marca Richard  War, encarre-
gats de la desfilada
Qui sou Richard War?
Ens agrada la moda, però no la pret-a porter, des que
tenim memòria. És quelcom que duem dins, i des que
ens coneixem sempre havíem volgut crear la nostra
pròpia marca. La idea va sorgir a finals de 2010. Ri-
chard War va néixer de la necessitat de plasmar totes
les nostres idees, deixant de banda la visió habitual de la cotilla com a llenceria
 interior, traient-la a l’exterior, i tractant-la com a peça exclusiva, delicada i elegant
I encara estan de moda?
Sí, mai ho han deixat d’estar. Les nostres creacions pretenen ser una reinterpretació
de les noves tendències de la moda actual, perquè les cotilles enriqueixin i aportin
valor i originalitat a l’estil personal de qui vol posar-se un dels nostres dissenys.
A quin tipus de dona us dirigiu?
A aquelles dones que estaven esperant una nova proposta i que saben reconèixer
la qualitat i el disseny de cada peça. La dona que vesteix dissenys de Richard War és
profundament femenina. Volem pensar que ella mateixa atorga un sentit diferent
de les peces que fa servir. Volem que tingui opcions, tingui l’edat que tingui.
I l’acollida del producte?
Tal com està la situació econòmica, estem satisfets d’anar fent-nos a poc a poc
un lloc a la moda. Cada vegada les nostres creacions són més conegudes i més
demandades. Hi ajuda que treballem amb una confecció personalitzada i limi-
tada de cada model.
En què us inspireu?
En les dones, les actuals i reals i les imaginàries. Totes elles creen i marquen un
estil. Des de l’època victoriana fins a les rockeres. Totes tenen la seva història, i el
seu espai a les nostres col·leccions.
Quins models ens prepareu pel pròxim 5 d’abril?
Farem una presentació de les diferents categories de cotilles, des de les més fashion
a les més divertides i les més glamuroses. Tenim més de 100 models i seria impossi-
ble mostrar-los tots. El nostre distribuïdor a Barcelona és la botiga 4Eyes (Consell de
Cent, 9)  a Creu Coberta, on podreu trobar el nostre catàleg de models.
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El pròxim 5 d’abril també ens acompan-
yarà La Coronela de Barcelona, que du-
rant tota la jornada exhibirà vestimentes i
materials d’aquest cos de seguretat de la
ciutat de Barcelona, tan important en els
fets del 1714. Avui en parlem amb en Ni-
colau Martín, president de l’ARRH La Coro-
nela de Barcelona.
Qui sou la Coronela?
L’associació va néixer fa dos anys per la cu-
riositat que teníem un conjunt de perso-
nes per aquest cos gremial. Ja s’havien re-
creat el Regiment de la Diputació, el
Regiment Vilà i Ferrer, amb els Miquelets
de Catalunya i vam pensar que era bon
moment recuperar La Coronela de Barce-
lona. Som gent que ens estimem la histò-
ria i que la volem conèixer una mica més.

És una tasca diària anar descobrint qui eren i què feia aquesta institució.
I doncs, qui eren?
La Coronela, dins del sistema d’autodefensa català, eren els encarregats de la de-
fensa de Barcelona. Eren ciutadans, agrupats sota les companyies gremials. El 1540
apareix per primer cop el nom Coronela, que prové de l’italià “columna” referint-se
al món militar. A més, de Coroneles n’hi havia a Mataró, Vic, Manresa o Tortosa, ja
que era un privilegi reial. La Coronela de Barcelona tenia fama arreu. Fins i tot l’e-
xèrcit més important de llavors, que era el francès, tenia molta admiració per ella.
Es diu que les guàrdies de la Revolució Francesa del 1789 la van imitar. 

Com estava formada?
Era una divisió amb sis batallons: el de la Santíssima Trinitat, de Santa Eulàlia, de Santa
Madrona, de Sant Sever, de la Mare de Déu de la Mercè i de la Immaculada Concepció.
A cada batalló hi havia deu companyies i a cada companyia, corresponent a un gremi,
uns vuitanta o cent milicians o agremiats. A més n’hi havia de magraners i de cavalleria.
Per tant eren comerciants com nosaltres?
De fet sí. El gremi pagava les casaques i hi havia competència per veure qui la tenia
millor. La pólvora, les guàrdies i la munició les pagava el Consell de Cent. I cada mi-
licià aportava les seves pròpies armes, que havien de ser de l’últim model. La for-
mació militar la rebien a l’Escola Militar de Barcelona, on avui hi ha l’Estació de
França i que era de les més prestigioses d’Europa. Els agremiats a la Coronela te-
nien la seva feina i sabien que els tocava, un cop cada setmana, anar a fer guàrdia a
les portes o a la muralla. I com que hi anaven després de la feina, els carnissers te-
nien la casaca vermella, els hortolans la tenien verda i els forners la tenien blanca,
perquè no es notés si es tacaven.
Quins projectes teniu?
Bàsicament recuperar la simbologia i els protocols de Barcelona fins al 1714, que
és quan Felip V la dissol. Hem trobat els patrons de les cotes de gramalla que inves-
tien l’autoritat i els hem recuperat i ofert a Barcelona. Exhibim la bandera de Santa
Eulàlia, estem treballant per recuperar la simbologia del Corpus, també el dia de
Sant Andreu quan es renovaven els càrrecs de la ciutat, Sant Jordi, etcètera.
Què podrem veure el dia 5?
A la Mostra de Comerç farem una exhibició de les banderes dels regiments, de les
cotes de gramalla, dels tabals de Barcelona, us explicarem què era el Llibre de les
Constitucions, hi podreu veure armament de l’època, vestits, uniformes... Volem
demostrar que avui encara és molt vigent la idea de la Coronela. Que la ciutat de
Barcelona l’han de defensar, principalment, els seus ciutadans.

La Coronela de Barcelona, a la Mostra de Comerç

El cap de comunicació de l’Associació de Comerciants Creu Coberta,
el periodista i escriptor Albert Torras, presentarà el pròxim 27 de març
el llibre Sants, 1714, on fa un resum de les causes, conseqüències i
dies de guerra que va patir el nostre poble ara fa 300 anys. Aquest
llibre, emmarcat en el Tricentenari d’aquells fets, té 200 pàgines i in-
clou pintures i mapes de l’època, esdevenint un treball necessari per
conèixer l’abast d’aquells fets en el nostre entorn.

A la presentació, que tindrà lloc a les 19:30 del 27 de març a
la Seu del Districte (C/Creu Coberta, 104), també hi participaran
el Regidor del districte de Sants-Montjuïc, Jordi Martí, i una divi-
sió dels Regiments de Barcelona, i es mostraran alguns dels ma-
pes més interessants que acompanyen aquells fets històrics.

Albert Torras destaca que el 1714 el nostre barri no tenia una
estructura encara formada. Només hi destacava el camí Real,
que passava pels nostres voltants, la Creu Coberta, uns molins de
vent arruïnats i el topònim “Hostafrancs”, que és molt posterior.
Tanmateix el llibre sí que explica nombroses batalles i moments
destacats de la història que van tenir lloc en aquest espai que avui
ocupa Hostafrancs, camp de batalla i línia del front en molts mo-
ments.

Albert Torras presentarà “Sants, 1714” a Creu Coberta
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Els pares tenen una cita, a Arenas de Barcelona

Avui és el dia del pare, i tots es mereixen el millor regal. Per això, Arenas de Barce-
lona i tots els seus establiments dediquen aquest dia a honorar els nostres pares.
Aquí hi podreu trobar tot allò que vulgueu regalar-los. Corbates, agulles de corba-
tes i rellotges, llibres i tecnologies, moda per home, llar, fotografia, telefonia i tan-

tes i tantes possibilitats per als vostres pares. I perquè no? Podeu aprofitar per
 convidar-lo a algun dels restaurants que hi ha a les Arenas de Barcelona, i gaudir
amb el vostre pare d’una celebració familiar. Gaudeix del teu pare, i fes-ho, a les
Arenas de Barcelona.

El  dissabte 29 de març començarà al Poble Espanyol de
 Barcelona la 8a edició de BarnaClick, una fira dedicada a l’exposi-
ció i venda de clicks de Playmobil organitzada per Somosclicks. La
fira, que acabarà el 6 d’abril i centrarà la seva activitat durant els
caps de setmana, té com a atractiu destacat, enguany, un diorama
de gairebé 100 metres quadrats dedicat al setge que la ciutat de
Barcelona va patir l’any 1714.

A més, hi haurà diversos estands de venda on els aficionats po-
dran trobar els més curiosos clicks i complements nous, de segona
mà o descatalogats. 

La inauguració tindrà lloc el dissabte 29 de març a les 11:30h i
anirà seguida d’una conferència sobre el Setge del 1714 a càrrec
de l’historiador Daniel Cortijo. Després, es farà un acte festiu i de re-
creació històrica protagonitzat per la Coronel·la de Barcelona.
Nens i adults podran gaudir d’una rua de capgrossos de Playmo-
bil (dissabte 5 d’abril a les 12h), projecció de curtmetratges (29 i 30
de març i 5 i 6 d’abril a les 16h). A més, hi haurà la possibilitat de par-
ticipar en les activitats “Pinta la teva carota Playmobil” i “Busca el
click amagat” i de visitar una curiosa i original exposició a l’Espai
Guinovart.

L’entrada a la Fira BarnaClick serà gratuïta per a nens de fins
a 12 anys, tindrà un preu especial de 4€ pels majors d’aquesta
edat residents a Catalunya i inclourà l’accés a tot el recinte del
Poble Espanyol. 

Més informació a: www.poble-espanyol.com
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El Poble Espanyol acull la fira Barnaclick
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Sants-Montjuïc compta amb
una nova eina per fer front a la
crisi i ajudar a les persones més
vulnerables. Es tracta de la Tau-
la Social, que es va presentar
ahir, una iniciativa del Secreta-
riat d’Entitats de Sants, Hosta-
francs i la Bordeta per esdevenir
un nou espai de coordinació
d’una desena d’entitats socials.

L’objectiu principal és su-
mar esforços i treballar de ma-
nera més eficaç en l’atenció a les
persones que es troben en si-
tuació de vulnerabilitat. Des de
la Taula Social reivindiquen que
ara és el moment “que les enti-
tats que treballen en tasques
d’atenció social tinguin un espai
on poder compartir projectes,
sumar esforços i poder arribar a
més població que es troba en

una situació de fragilitat o vul-
nerabilitat”, i que per això l’han
tirat endavant. La Taula Social
afavorirà la coordinació i l’in-
tercanvi de recursos entre enti-
tats, però alhora també d’altaveu
de les necessitats. Aquest és un
altre dels objectius de la nova
iniciativa, sensibilitzar la po-
blació sobre la seva tasca i cap-
tar més voluntariat.

Formen part de la Taula So-
cial les següents entitats: Asso-

ciació Acció Hospitalitària-Cen-
tre de serveis Canpedró; Asso-
ciació Cívica La Nau; Centre
Social de Sants; Gra de Blat; El
barri pel barri; Federació d’As-
sociacions, Entitats i Comis-
sions d’Hostafrancs (FAECH);
Fundació Privada Avismón Ca-
talunya; Grup d’Opinió Àmfora;
Grup Solidaritat Sant Medir;
Sant Joan Maria Vianney-Club
Parroquial; i Servei de suport
CECMAVI.

La Taula Social agrupa deu entitats socials dels barris. Foto: Secretariat

Neix la Taula Social per 
ajudar els més necessitats

» Una desena d’entitats sumen esforços per fer front a la crisi
» Treballaran coordinadament per resoldre les situacions greus

Els crítics del PSC se citen 
divendres a les Cotxeres

POLÍTICA4Aquest divendres es
reuneixen a les Cotxeres de
Sants els diferents corrents crí-
tics del PSC. És a dir, tots aquells
militants i simpatitzants que a
poc a poc s’han anat desmarcant
de la direcció del partit encap-
çalada per Pere Navarro, amb el
dret a decidir com a detonant de
la divisió.

Els caps visibles són els tres
diputats díscols que van votar fa
poc a favor de fer els passos le-
gals per aconseguir una con-

sulta, en contra del que va fer el
seu grup. Joan Ignasi Elena,
del corrent crític Avancem, Ma-
rina Geli, d’Agrupament Socia-
lista, i Núria Ventura.

Ells seran alguns dels assis-
tents a la trobada, a la qual s’es-
pera convocar unes 400 perso-
nes de l’espai socialista. També
hi podrien assistir, segons in-
forma El Periódico, altres des-
tacats dirigents com l’alcalde
de Lleida, Àngel Ros, Maria Ba-
dia o Montserrat Tura.

URBANISME4El Districte ha
anunciat que, mitjançant el Pa-
tronat Municipal de l’Habitatge
de Barcelona (PMHB), s’ha
obert el concurs per a la cons-
trucció de 26 habitatges a l’àm-
bit de Can Batlló. Es tracta d’u-
na promoció situada al carrer
Constitució, 31, al sector 1 de Can
Batlló. L’edifici pel qual es con-
cursen les obres tindrà 26 pisos
i 40 places d’aparcament.

El pressupost de licitació de
les obres és de més de 4,2 mi-

lions d’euros, i les empreses po-
den presentar ofertes fins al 8
d’abril. Un cop adjudicades, les
obres es faran en 19 mesos i hau-
rien de començar abans de l’es-
tiu. Durant el segons trimestre
d’aquest any també es licitarà
una altra promoció de 26 pisos.

VISITA DE RICARD GOMÀ
El portaveu del grup municipal
d’ICV-EUiA a l’Ajuntament, Ri-
card Gomà, va visitar fa uns
dies l’antiga fàbrica de Can Bat-

lló, segons informa El3.cat.
Gomà va demanar un calenda-
ri i un compromís per tirar en-
davant les inversions necessàries
a la zona, en especial per a di-
versos equipaments.

L’ecosocialista considera que
l’Ajuntament hauria d’acordar
les prioritats amb la Generalitat
per tirar endavant les obres que
estan pendents. Una d’aquestes
prioritats és, segons Gomà,
aconseguir un nou espai per a
l’escola Perú.

Redacció
SANTS-MONTJUÏC

Elena és un dels caps visibles dels corrents crítics del PSC. Foto: PSC

Nous pisos a l’àrea de Can Batlló

Simulacre | Fuga química a  la Zona Franca
El passat 12 de març es va dur a terme un simulacre de fuga química en una 

empresa de la Zona Franca. Es va fer entre les 10 i les 12 del matí, i va estar dirigit
per Protecció Civil de la Generalitat. Es va fer un avís a la població mitjançant les

sirenes d’alerta del Prat i a través de missatges de mòbil i a les xarxes socials. 
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El Districte cedirà un local 
a la Llar d’Esclerosi Múltiple

SALUT4A partir del 2015, la
Llar d’Esclerosi Múltiple dis-
posarà d’un nou espai per des-
envolupar la seva activitat. Serà
al Passeig de l’Exposició, 20, en
un espai públic que cedirà el
Districte, tal com va anunciar el
regidor, Jordi Martí, en el darrer
consell plenari de Sants-Mont-
juïc. Cal recordar que la Llar
d’Esclerosi Múltiple no s’havia
pogut instal·lar a Can Muns,

com era la seva intenció. Ara, un
cop adequat el nou local, una re-
forma que costarà uns 500.000
euros, l’entitat podrà desenvo-
lupar-hi la seva tasca.

En aquest ple també es va
acordar l'aprovació inicial de
la modificació del Pla general
metropolità en l'àmbit del Ce-
mentiri de Montjuïc, així com el
referent a la transformació ur-
banística de la Marina.

El Castell de Montjuïc, gratuït
amb el carnet ‘Gaudir + BCN’

EQUIPAMENTS4El tinent d’al-
calde de Cultura, Jaume Ciura-
na, va anunciar ahir a la Co-
missió de Cultura i Coneixe-
ment de l’Ajuntament que l’ac-
cés al Castell de Montjuïc serà
gratuït amb el carnet Gaudir +
BCN, que també permet l’en-
trada al Park Güell.

La mateixa comissió va vo-
tar en contra de la proposició
presentada per ICV-EUiA per
deixar sense efecte l’accés de pa-
gament al Castell de Montjuïc.
La proposició va rebre els vots
favorables de PSC i UpB i els
vots contraris de CiU i PP.

Segons la portaveu adjunta
dels ecosocialistes, Isabel Ribas,

“si s’estableix un preu d’entra-
da, es banalitza l’espai i fins i tot
el seu aspecte patrimonial, que
es concep només com a font de
negoci”.  Ribas també conside-
ra que “la ciutadania de Barce-
lona sempre ha donat l’esquena
a un equipament que acumula
una llegenda negra com a ele-
ment de repressió de la ciutat”
i que, per tant, el que cal és apos-
tar per aconseguir que la gent
se’l faci seu. “Establir un accés
de pagament va en direcció con-
trària”, ha afegit.

Els usuaris del carnet Gau-
dir + BCN podran començar a
accedir al Castell gratuïtament
en les pròximes setmanes.

L’antiga cooperativa de la Lleial-
tat Santsenca serà un nou equi-
pament per al barri de Sants.
Aquest edifici protegit pel Catà-
leg de Patrimoni Arquitectònic
de la ciutat, construït l’any 1927
per l’arquitecte Josep Alemany,
acollirà diversos espais d’usos
veïnals repartits en uns 2.000
metres quadrats.

El projecte preveu recuperar
les antigues dues sales principals
que configuraven l’edifici origi-
nal, en el qual la planta baixa feia
les funcions de botiga, i la plan-
ta superior, de sala d’actes de la
vella cooperativa. Tot el con-
junt es tornarà a organitzar a
partir d’aquestes dues sales, per
recuperar i conservar la memò-
ria històrica d’aquesta cons-
trucció. També es conservaran
els finestrals originals, tot i que
dotats amb nous tancaments
que aïllaran el so de l’exterior.

L’element més destacat del
nou edifici serà un gran espai
central en forma d’atri que ser-
virà d’accés a la resta de sales de-
dicades a reunions, formació i a
les terrasses i magatzems. Serà

un espai dominat per un gran
sostre de vidre translúcid que
deixarà passar la llum natural, i
que alhora permetrà que la cli-
matització es reguli aprofitant la
calor del sol.

La sala principal de la plan-
ta baixa serà un gran espai poli-
valent d’uns 150 metres qua-
drats amb un disseny que li per-
metrà acollir diferents activi-
tats. En aquesta zona s’ubicarà
un servei de bar. A la planta su-
perior, la sala d’actes, amb ca-
pacitat per a 200 persones, i uns

200 metres quadrats útils, re-
cuperarà el seu ús original.

Està previst que les obres
comencin al maig i que la inver-
sió sigui de prop de 4,4 milions
d’euros. Les actuacions, que han
estat dissenyades per l’equip
d’HArquitectes, duraran 21 me-
sos, cosa que podria fer que la
nova Lleialtat estigues acabada
a principis de 2016. Aquest ha
estat un projecte en el qual els
veïns i les entitats han fet les se-
ves propostes d’usos i funcions,
des que es va engegar el 2010.

Façana de la Lleialtat, al carrer Olzinelles, 31. Foto: Ajuntament

La Lleialtat Santsenca serà 
un nou equipament de barri
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Albert Torras recorda el Sants
de 1714 amb un llibre

HISTÒRIA4Les causes, conse-
qüències i dies de guerra que va
patir el poble de Catalunya i, en
particular, els veïns i veïnes de
Sants ara fa 300 anys. Això és el
que explica el llibre Sants, 1714
del periodista i escriptor santsenc
Albert Torras i que es presenta-
rà el pròxim 27 de març a la Seu
del Districte.

El llibre, de 200 pàgines, in-
clou pintures i mapes de l’època
que ajuden a conèixer i inter-
pretar la Guerra de Successió Es-
panyola en l’àmbit més proper

als veïns i veïnes del barri. Un ba-
rri que, com relata Torras, ales-
hores no tenia una estructura en-
cara formada. Només hi desta-
cava el camí Real, que passava
pels voltants de Creu Coberta.
Tanmateix, l’actual Hosta-
francs –un topònim molt pos-
terior al de Creu Coberta– va ser
camp de batalla i línia del front
en molts moments.

A la presentació del llibre hi
participarà també el regidor del
Districte, Jordi Martí, i una divi-
sió dels Regiments de Barcelona.

Els tres policies nacionals de-
nunciats per agredir un intern
del Centre d’Internament d’Es-
trangers (CIE) de la Zona Fran-
ca han quedat absolts tot i que
la sentència admet que el jove va
ser empès sense cap motiu.

Els tres policies van ser jut-
jats el passat dia 4 de març per
una falta d’injúries i de mal-
tractament d’obra a un intern de
19 anys amb problemes de salut
mental, el qual els va denunciar
per suposadament haver-lo
agredit després d’una baralla al
menjador.

Tot i aquesta absolució, la
plataforma Tanquem els CIE
valora positivament “l’avenç que
suposa que aquesta denúncia
hagi desencadenat el primer ju-
dici per agressions en el CIE de
Barcelona”. Ara bé, expressen
“perplexitat davant d'una sen-
tència que resulta contradictò-
ria”, perquè admet els fets de-
nunciats (empenta i agressions)
però acaba absolent els tres
agents per no poder acreditar
suficientment la no proporcio-
nalitat de la seva actuació.

NOU REGLAMENT
La notícia de l’absolució dels tres
policies ha coincidit en el temps
amb l’aprovació del nou regla-
ment dels CIE, un reglament
que ja han rebutjats diverses or-
ganitzacions socials.

El Reglament de la Vergon-
ya, com l’han batejat els seus opo-
sitors, “manté el monopoli del Mi-
nisteri d'Interior sobre el control
dels CIE, consolida el model de

gestió policial i concentra l'auto-
ritat en el director, també fun-
cionari policial”, lamenta Tan-
quem els CIE. A més, la plata-
forma denuncia que el nou re-
glament “obre les portes a priva-
titzar i subcontractar tota l'assis-
tència social”, una possibilitat
que no veuen amb bons ulls mal-
grat que la nova normativa per-
metrà a les ONG accedir a les ins-
tal·lacions amb acreditació prèvia.

Roda de premsa de rebuig al nou reglament dels CIE. Foto: Tanquem els CIE

Absolen tres policies d’agredir
un intern del CIE de Zona Franca
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CENTRE CÍVIC CASA DEL RELLOTGE4Passeig de la Zona Franca, 116
/ 934322489 - www.casadelrellotge.net

CENTRE CÍVIC EL SORTIDOR4 Plaça Sortidor, 12 / 934434311 -
www.bcn.cat/ccelsortidor

CENTRE CÍVIC FONT DE LA GUATLLA4Carrer Rabí Rubèn, 22 /
934248506 - www.bcn.cat/ccfontdelaguatlla/

CENTRE CULTURAL ALBAREDA4Carrer Albareda, 22 /934 433 719
- www.bcn.cat/ccalbareda

CENTRE CÍVIC LA CADENA4Carrer Mare de Déu de Port, 397 /
933313498 - www.bcn.cat/sants-montjuic

CENTRE CÍVIC COTXERES DE SANTS4Carrer de Sants, 79 /932918701
- www.cotxeres-casinet.org

CENTRE CÍVIC CASINET D’HOSTAFRANCS4Carrer del Rector Tria-
dó, 53 /934230440 - www.cotxeres-casinet.org

Centres Cívics del districte

Recursos | Nou web i compte de Twitter
Per agilitzar l’accés als serveis oferts per la Xarxa de Centres Cívics de Barcelona s’ha 

estrenat un nou lloc web (bcn.cat/centrescivics), des d’on es pot fer la inscripció als 
cursos i tallers, consultar totes les activitats i reservar espais, entre d’altres. També s’ha

creat un compte de Twitter (@CcivicsBCN) on s’informa de les últimes novetats. 

La cultura, el coneixement, la
formació, la tradició, l’associa-
cionisme. Tot això és el el que ofe-
reixen i fomenten els 51 equipa-
ments que formen la Xarxa de
Centres Cívics de Barcelona i que
es distribueixen per tot el territo-
ri de la ciutat per oferir un servei
de qualitat i de proximitat.

Els Centres Cívics són equi-
paments que tenen com a objec-
tiu el desenvolupament social i cul-
tural i la promoció de la vida as-
sociativa de la ciutat. No només
com a generadors de cultura, sinó
també com a informadors i difu-
sors de l’oferta cultural del districte
i de la ciutat i donant suport a les
iniciatives culturals ciutadanes.

De fet, aquest és un dels grans
objectius de cara al futur en el qual
la Xarxa de Centres Cívics de
Barcelona està treballant: obrir els
centres a les iniciatives que neixen
del territori per enfortir el movi-
ment associatiu i crear vincles de
col·laboració. En altres paraules,
aconseguir que la relació amb la
ciutadania sigui bidireccional.

Cada un dels 51 Centres Cívics

té el seu propi catàleg d’activitats,
però tots ofereixen formació, es-
pectacles culturals (dansa, arts es-
cèniques, música, etc.), exposi-
cions i seminaris, entre moltes al-
tres. A banda d’aquests serveis, els
equipaments també disposen

d’espais per llogar i cedir a les as-
sociacions dels barris, com bucs
d’assaig, escenaris o sales d’actes.

INSCRIPCIONS MÉS SENZILLES
La Xarxa de Centre Cívics, a més,
està treballant per facilitar l’accés
dels ciutadans a l’oferta dels di-
ferents centres. Per això s’ha cre-
at un aplicatiu que permet ma-
tricular-se a tots els cursos i tallers
des de casa.

Una altra de les apostes de la
xarxa són els projectes culturals de
ciutat: aprofitar els grans esde-
veniments culturals i de coneixe-
ment de la ciutat, com ara con-
gressos, per organitzar activitats

als Centres Cívics. És el cas de la
commemoració del Tricentenari,
de la qual n’ha sortit l’exposició
L’Aposta Catalana, que arriba a
tots els districtes i que s’ha adap-
tat a la història de cada un dels ba-
rris on es pot visitar.

FOTOGRAFIAR LA CIUTAT
Un d’aquests projectes de ciutat és
Objectiu BCN, que es fa a 12 Cen-
tres Cívics i que vol oferir un re-
trat de diferents visions de la ciu-
tat. Es tracta d’un projecte de fo-
tografia documental comissariat
i coordinat per Samuel Aranda,
premi World Press Photo 2012, i
en el qual un grup de persones de
cada un dels Centres Cívics tre-
ballaran per oferir un retrat foto-
gràfic de la ciutat.

Durant els mesos que dura
Objectiu BCN (de febrer a juny de
2014), els participants rebran els
consells d’alguns dels millors fo-
tògrafs del panorama internacio-
nal, els quals faran de professors.

Les places per participar en
aquestes classes estan exhaurides
però també es faran 4 sessions
magistrals al Museu del Disseny
obertes a tothom. Les impartiran
alguns fotògrafs tan reconeguts
com Navia, David Airob o Cristi-
na García-Rodero.

La cultura, a prop de casa
» A Barcelona hi ha 51 Centres Cívics que donen un servei de proximitat a tots els districtes 

» L’oferta d’aquests equipaments inclou la formació, les arts escèniques, i el foment de la creativitat
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El projecte Objectiu
BCN fomenta la 

fotografia a la ciutat

Fotografia de Samuel Aranda per il·lustrar el projecte Obejctiu BCN i un cartell de l’oferta d’activitats dels Centres Cívics. Fotos: Centres Cívics de Barcelona 

El nou web de la Xarxa de Centres Cívics 
ja està operatiu a bcn.cat/centrescivics
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Al voltant de 18.000 corredors
van prendre la sortida abans-d’a-
hir a l’avinguda de la Reina Ma-
ria Cristina per tal de disputar la
Marató de Barcelona, una de les
curses més importants del con-
tinent i la que aplega més gent a
la ciutat. De fet, el 56% dels par-
ticipants provenien de fora de Ca-
talunya i s’hi van poder veure 87
nacionalitats diferents. 

Pel que fa a l’àmbit pura-
ment esportiu, l’etíop Abayu Ge-
tachew, amb un cronòmetre de
dues hores, 10 minuts i 45 se-
gons, i la kenyana Frashiah
Nyambura, amb un temps de 2
hores, 33 minuts i 27 segons, van
endur-se la victòria en categoria
masculina i femenina, respecti-
vament. El rècord de la prova, per
tant, continua en mans dels ke-

nians Jackson Kotut, que el 2010
va fer un cronòmetre de 2 hores,
7 minuts i 30 segons, i Emily
Chepkomi, que el 2012 va fina-
litzar la carrera en 2 hores, 26 mi-
nuts i 53 segons. 

Entre els deu primers classi-
ficats de la Marató de Barelona
2014 van entrar dos catalans,
Adrià Garcia i Òscar Rodríguez.
“La Marató de Barcelona té un
recorregut espectacular des de fa

uns anys. Abans ens feien passar
per polígons molt lletjos però ara
passem pels indrets més emble-
màtics de la ciutat i és una pas-
sada”, explicava Rodríguez un
cop completada la prova.

L’alcalde, Xavier Trias, que va
estar present a la cita esportiva i
va donar el tret de sortida als co-
rredors, va destacar que la Ma-
rató de Barcelona es troba “entre
les millors curses del món”. 

Un 56% dels participants a la Marató eren estrangers. Foto: Ajuntament

La Marató de Barcelona 
bat el rècord de participació

» 18.000 persones corren a la competició atlètica barcelonina
» Els africans Getachew i Nyambura s’enduen la victòria a la prova

S’entreguen els setens 
premis Dona i Esport

GUARDONS4Barcelona ha re-
conegut el paper de les dones en
l’àmbit de l’esport amb l’entrega
dels setens Premis Dona i Esport,
en una gala celebrada el passat di-
jous al Saló de Cent.

Enguany s’han entregat qua-
tre premis i dues mencions, que
han recaigut en l’expatinadora i
actualment entrenadora de pati-
natge, Rosa Maria Laguna, que va
rebre el premi Mireia Tapiador a
la Promoció de l’Esport; l’es-
quiadora de muntanya Mireia
Miró, que va rebre el premi a la
Dona Esportista; l’alpinista Ara-
celi Segarra, que ha rebut el Pre-

mi al Mitjà de Comunicació, i el
CN Kallipollis, que ha estat guar-
donat amb el Premi al Club Es-
portiu, un guardó aquest de nova
creació.

Pel que fa a les mencions es-
pecials, concedides per votació
popular, van anar a parar a l’es-
portista Clàudia Prat i el club Fas-
ttriatlon. La tinenta d’alcalde de
Qualitat de Vida, Igualtat i Es-
ports, Maite Fandos, va destacar
que “a Barcelona treballem per la
igualtat i apostem per l’esport fe-
mení, que és una gran eina de
transmissió de valors i de cohe-
sió social”.

El JAC derrota el Martorell
Solvin per 93 punts a 79

BÀSQUET4Després de la derro-
ta a l’anterior jornada davant el
Grup Barna per un ajustat 69 a 65,
el JAC Sants va aconseguir de-
rrotar al líder indiscutible del seu
grup de Copa Catalunya, el Mar-
torell-Solvin, per 93 punts a 73 el
passat diumenge. Amb aquesta
gran victòria l’equip santsenc, ara
tercer, escurça distàncies amb els
dos primers classificats, el Solvin
i el River Andorra, i es queda
amb 16 victòries i 7 derrotes.

La UE Sants remunta i se situa
a dos punts de la promoció

FUTBOL4Tot i anar perdent per
3 gols a 1 al camp del Montcada,
la UE Sants va aconseguir capgi-
rar l’electrònic i guanyar per 3
gols a 4. La victòria, però, va fi-
nalitzar amb aldarulls i una in-
vasió de camp per part de l’afició
local. Els jugadors santsencs van
haver de sortir per la porta del da-
rrere i amb la policia al costat, tal
com informa El3.cat. 

Amb aquesta victòria, la UE
Sants ja porta sis partits conse-

cutius sense conèixer la derrota. A
més, gràcies a aquesta ratxa de vic-
tòries l’equip santsenc es col·loca
a només dos punts de la promo-
ció d’ascens a Primera catalana. 

Després d’una primera part ti-
tubejant i més bé fluixa del Sants,
a la represa l’equip barceloní va
aconseguir entrar al partit. A
quinze minuts del final, Navarro
va fer l’empat a 3 gols, i al minut
83 Fran faria el gol que donaria
la victòria al Sants. 
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El Kallipollis va rebre el nou premi al club esportiu. Foto: Ajuntament

Waterpolo | El Mediterrani guanya i segueix quart
El CE Mediterrani va guanyar aquest cap de setmana el CN Catalunya per 7 gols a
11 a domicili. Raimon Santiveri va ser el màxim anotador dels de Sants-Montjuïc,

en un partit que manté el Mediterrani en quarta posició de la Divisió d’Honor 
del waterpolo masculi, amb un total de 33 punts (11 victòries i 6 derrotes).
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DISSABTE 22 I DIUMENGE 23 DE MARÇ
Tot el dia 5è Festival de Titelles de Barcelona. Di-

versos racons del Poble Espanyol es conver-
tiran en l’escenari d’un total de 19 especta-
cles de titelles, que tindran com a tret comú
la transmissió de valors fonamentals. / Po-
ble Espanyol.

DIJOUS 20 DE MARÇ
18:00 Com ajudar el teu fill a estudiar és un ta-

ller de suport als pares i mares interessats a
recolzar els seus fills en els seus estudis. A cà-
rrec de Joana Hernández, psicòloga. / Bi-
blioteca Francesc Candel.

DEL 29 DE MARÇ AL 6 D’ABRIL
Matí-Tarda Barnaclick 2014. El Poble Espanyol

de Montjuïc es convertirà en la capital dels
famosos clicks, una joguina que ha fet durant
els últims anys les delícies dels més petits. En-
guany es presentarà a la fira un diorama de
gairebé 100 metres quadrats sobre el setge
a la ciutat de Barcelona del 1714. 

FINS AL 12 D’ABRIL
Matí-Tarda 1714: l’aposta catalana. Aquesta és

una exposició itinerant que vol fer un reco-
rregut pels orígens, les causes i conseqüèn-
cies de la Guerra de Successió i els fets de 1714.
/ Centre cívic Cotxeres de Sants.

DIJOUS 20 DE MARÇ
18:00 Cuina catalana amb la quitxalla. Aques-

ta activitat vol introduir als més petits en el
món de la cuina, sense por però amb pru-
dència, per tal de conèixer de manera sen-
zilla diferents trucs. / Biblioteca Poble-sec.

DIMECRES 26 DE MARÇ
18:00Allà on viuen els monstres és un llibre d’è-

xit que explica les vivències d’un noi trape-
lla que viatja al país dels monstres. Activitat
amb ombres xineses a càrrec de Sherezade
Bardají. / Biblioteca Francesc Candel. 

DIUMENGE 23 DE MARÇ
12:00 Partit de futbol de la Unió Esportiva Sant

Andreu contra el Lloreda CF. Els santsencs in-
tentaran seguir amb la bona ratxa de resul-
tats per obtenir l’ascens. / Camp de l’Energia.

AGENDA QUINZENAL

CULTURA INFANTIL ESPORTSEXPOSICIONSTALLERS

agenda@comunicacio21.com

Audicions didàctiques que serviran
per introduir la música als prelectors i
ajudar-los a desenvolupar la sensibi-
litat i la creativitat. Aquesta és una pro-
posta musical amb cançons i improvi-
sació vocal basada en el conte tradi-
cional català. / Biblioteca Vapor Vell.

Un Patufet que sona
Ds. 22 de març a les 12:00

Fa 300 anys no es coneixia el districte de
Sants-Montjuïc tal com el coneixem
ara, però l’antiga vila de Sants i la mun-
tanya de Montjuïc van tenir un paper es-
pecial durant la Guerra de Successió. El
periodista local Albert Torras fa una re-
passada a la participació de Sants en el
conflicte. / Seu del Districte.

Partit del JAC Sants

El JAC Sants rep a casa el CB Gavà, un
rival a priori assequible, en un partit
corresponent a la 25a jornada de
Copa Catalunya de bàsquet. L’objectiu
dels santsencs és aconseguir accedir
als playoffs. / Espanya Industrial.

La pràctica del tai-txi millora la salut
física, orgànica i emocional i aporta
tranquil·litat, claredat i lucidesa men-
tal. Els professors Paco López, Eulàlia
Embodas i Georgina Jordana impartiran
les classes al Centre cívic Cotxeres.

Taller de Tai-txi
A partir del 31 de març
Dl. i dc. de 19:00 a 20:00

Dg. 30 de març a les 12:15

Sants, 1714
per Albert Torras
Dj. 27 de març a les 19:30
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