
barcelona

redacció: 93 624 25 17 - liniasants@comunicacio21.com | anuncia’t:  619 13 66 88 - publicitat@comunicacio21.com | administració: facturacio@comunicacio21.com

líniasants
2 d’abril de 2014 · Núm. 281 · www.liniasants.cat                                              

Urbanisme pàg 4

Finalitzen les obres
del Sector 10 de la 
Marina del Prat Vermell

Política pàg 17

Un total de 525 veïns
del districte voten a
les primàries del PSC

Comerç pàg 10

La Fira acull una nova 
edició del Saló del Turisme

Esports pàg 20

Purito guanya a Montjuïc 
la Volta a Catalunya 2014

La contaminació a Sants
és de les més altes de la ciutat

La pol·lució ambiental a l’estació de mesura santsenca supera alguns límits saludables i fins i tot legals pàg 3

Can Vies es fa sentir
pàg 16Creix el suport veïnal al centre mentre el Districte ofereix diàleg

Fo
to
: C
an
 Vi
es

Entrevista pàg 15

Sònia Recasens: “El
comerç podrà aprofitar
encara més el turisme”

Agenda Nacional pàg 16

Muriel Casals presenta 
la seu territorial d’Òmnium
Cultural a Sants-Montjuïc



Per a publicitat: publicitat@comunicacio21.com - 619 13 66 88
| 2 2 abril 2014líniasants.cat



3 | 
En Portada 2 abril 2014 líniasants.cat

L’amenaça de la contaminació
» La pol·lució ambiental causa milions de morts i malalties cada any, també a Catalunya

» La contaminació a l’àrea de Sants supera alguns límits saludables i fins i tot legals

Cada any moren al món uns 4 mi-
lions de persones per culpa de la
contaminació. Són xifres de l’Or-
ganització Mundial de la Salut
(OMS) que posen de manifest que
la contaminació atmosfèrica és un
problema, i greu, que està sobre
la taula. Tot i els intents polítics
per reduir els nivells de pol·lució,
la situació segueix sent preocu-
pant i es troba lluny d’aconseguir
la sostenibilitat.

L’OMS alerta que una vuitena
part de les morts mundials que es
produeixen cada any tenen rela-
ció directa amb la contaminació
de l’aire, ja sigui a l’interior de les
cases (4,3 milions estimats de
morts) o ambiental (3,7 milions
estimats de morts). Aquesta últi-
ma és molt present a les grans ciu-

tats i àrees metropolitanes. Les
partícules i agents contaminants
són substàncies molt nocives, ja
que s’inhalen amb la respiració.
S’ha comprovat que hi ha relació
entre l’exposició a la pol·lució i les

malalties cardiovasculars, el càn-
cer i les malalties respiratòries.

Aquest és un problema que
afecta, sobretot, els països d’in-
gressos baixos i mitjans a les re-
gions de l’Àsia Sud-oriental i del
Pacífic Occidental, però que en
menor mesura també és ben pre-
sent al nostre país. Segons diver-

sos estudis europeus, a l’Estat hi
ha unes 20.000 morts prematu-
res per la contaminació de l’aire.
Els ecologistes ja fa temps que avi-
sen que aquest és un problema
greu i que l’aire que respirem dis-
ta molt del que seria recomanable.

UN PROBLEMA PROPER
Un informe de l’organització Eco-
logistes en Acció sobre la qualitat
de l’aire el 2012 revela que a tot
Catalunya es van superar els va-
lors anuals i diaris recomanats per
l’OMS de diverses partícules con-
taminants, i en algunes estacions
de mesura també els límits legals.
De fet, les pitjors dades es van re-
collir a l’àrea de Barcelona.

La Comissió Europea ha ela-
borat una legislació que regula i
estableix límits legals en els valors
de concentració de diòxid de car-
boni, diòxid de nitrogen (NO2),
partícules fines en suspensió a l’ai-
re (PM10 i PM2,5), ozó troposfè-

ric (O3) i diòxid de sofre (SO2), les
substàncies contaminants més
presents a Catalunya. A banda de
la regulació legal, l’OMS també
marca uns límits, més exigents,
sobre els nivells de contaminació

de l’aire, en funció del que consi-
dera saludable.

A Barcelona hi ha diverses
estacions que mesuren la qualitat
de l’aire. En totes elles el 2012 es
van superar els valors mitjans
anuals recomanats de PM10 i
PM2,5. La legislació també esta-
bleix que els valors diaris de

PM10 no poden ser superiors a
50μg/m3 més de 35 dies l’any, un
fet que es va superar a la zona de
Sants (també al Port Vell i a Grà-
cia-Sant Gervasi).

També es van superar els va-
lors legals anuals de NO2, els lí-
mits diaris saludables establerts
per l’OMS de PM2,5, i els reco-
manats d’O3 en diverses estacions
de la ciutat. Això fa que l’àrea me-
tropolitana de Barcelona, junta-
ment amb el Baix Llobregat, pre-
sentin les situacions més preocu-
pants. En gran part per culpa de
la concentració industrial i de
trànsit rodat i marítim.

Ecologistes en acció, a més,
denuncia que actualment no exis-
teix un pla d’actuació efectiu per
reduir els nivells de contaminació
a la zona, fet que consideren una
falta de compromís de les admi-
nistracions catalanes. La conta-
minació és ja un problema i, so-
bretot, una amenaça per al futur. 

Joaquim Gómez Ribas
SANTS-MONTJUÏC

La concentració de cotxes i l’activitat industrial són les principals causes de contaminació atmosfèrica. Foto: Arxiu

Moren 3,7 milions 
de persones al món
per la contaminació

de l’aire cada any

L’OMS considera 
la pol·lució 

ambiental com un
agent cancerigen
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Nous carrers, nous reptes
» Finalitzen les obres del Sector 10, ubicat entre els vials Ulldecona, Motors i passeig de la Zona Franca

» Aquesta actuació suposa el primer pas cap a la configuració d’un nou barri a la Marina del Prat Vermell

URBANISME4Per tal de donar
continuïtat a les obres ja acabades
al Sector 10, de cara al pròxim es-
tiu està previst que comencin les
obres d’urbanització al carrer Ull-
decona. Aquestes actuacions con-
sistiran en l’adequació de tot l’es-
pai urbà d’aquest carrer entre el
passeig de la Zona Franca i el ca-
rrer del Ferro, i en els carrers de
Pontils i Sovelles, entre els vials
Nou i Cisell. En total, s’actuarà en
una superfície de gairebé 15.000
metres quadrats.

Es crearan dues zones 30 amb
dos carrils de circulació i amb vo-
reres amples que permetran in-
cloure-hi parterres i vegetació.
L’objectiu d’aquestes actuacions és
afavorir la comunicació i el creua-
ment d’aquest carrer. 

Per altra banda, aquest pro-
jecte aspira a crear un entramat
verd amb superfícies entapissades
de vegetació de diferents tipus i
mides. Es calcula que les obres tin-
dran una durada de 10 mesos a
partir de l’estiu. 

El Sector 10 un cop finalitzades les obres. Fotos: Ajuntament

La Marina del Prat Vermell ja
mira de cara al futur. I és que ja
han finalitzat les obres d’urba-
nització dels vials que travessen
el triangle format pels carrers
Ulldecona, Motors i el passeig de
la Zona Franca, l’anomenat Sec-
tor 10. Amb aquesta actuació,
l’Ajuntament dóna el tret de
sortida a la creació d’un nou
barri en el qual conviuran habi-
tatges, serveis i indústria, i que
gaudirà d’una situació estratè-
gica al pla de la ciutat. 

La urbanització d’aquest es-
pai ha servit per dotar-lo de ser-
veis de clavegueram, d’enllu-
menat, d’aigua i de gas o de te-
lecomunicacions, entre d’altres,
a més d’una pavimentació de les
zones de vianants i dels vials per
on transitaran els cotxes. En to-
tal s’ha actuat sobre una super-

fície de més de 31.000 metres
quadrats, dels quals prop de
6.000 són zona verda. En aquest
sentit, s’han plantat prop de
400 arbres. En el cas de l’enllu-
menat, s’han instal·lat un total de
139 punts de llum del tipus led,
uns dispositius que tenen la fi-
nalitat de potenciar l’eficiència

energètica. Pel que fa al mobiliari
urbà, s’han col·locat 39 bancs, 52
papereres i dues fonts. 

La superfície total que ocu-
paran els carrers i les voreres d’a-
quest nou sector de la Marina del
Prat Vermell arriba als 25.000
metres quadrats. 

UN PRIMER PAS
Aquestes obres d’urbanització
són el primer pas de cara a fer re-
alitat la creació d’un nou barri a
la zona. De moment també ha fi-
nalitzat la construcció del primer
edifici, situat al carrer Pontils i
construït per la Junta de Com-
pensació del Sector 10. 

Aquest edifici allotjarà els
veïns afectats per la remodelació
d’aquest sector. El trasllat d’a-
quests veïns es produirà abans
de l’estiu, quan la Junta de Com-
pensació resolgui tots els pro-
cessos d’acord. 

Pel que fa a la resta de sec-
tors –el 3, el 8 i el 14–, aquests
ja tenen aprovat el Pla de Millo-
ra Urbana que defineix el model
urbanístic que es vol imple-
mentar en aquesta zona de la
ciutat. Durant el mes de febrer
passat es va aprovar el Projecte
d’Urbanització dels vials i dels
espais lliures delimitats pels ca-
rrers Foc, Metal·lúrgia, Motors
i passeig de la Zona Franca.

Més actuacions previstes

S’ha creat una 
zona verda de 
prop de 6.000 

metres quadrats 

Redacció
LA MARINA

La Marina del Prat Vermell | La configuració d’un nou barri
El Prat Vermell era el nom que rebien els camps d’aquest sector de la zona sud de la 

Marina de Sants, on durant anys hi hagué instal·lada una fàbrica d’indianes. El barri de la
Marina del Prat Vermell serà en la seva major part de nova planta i es desenvoluparà en

l’espai intermedi entre el barri de la Marina de Port i el polígon industrial del mateix nom.
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Actualitat a la xarxa

@JoaquimBadia: Mariano Rajoy ha desta-
cat la gran capacitat de diàleg d’Adolfo
Suárez, virtut que ell és incapaç de portar 
a terme. 

@Joan_Barbe: Feliç dia mundial del teatre!
Felicitats al @PPopular a @Convergencia-
CAT i a tota la classe política per ser grans
actors i fer-nos-ho creure.

@AlfredBosch: Si Portugal fes una De-
claració de Sobirania, el Tribunal Constitu-
cional diria que no té cabuda a la Constitu-
ció espanyola. La sobirania és sobirana.

Hi ha un debat a la nostra societat
de com s’han de tractar els ani-
mals sense fer-los patir ni mal-
tractar-los. S’acostuma a diferen-
ciar entre els animals: com a
aliment i font extractiva (gallines,
porcs, vedelles, etc.); com de com-
panyia (gossos, gats, hàmsters,
etc.); de competició (cavalls, lle-
brers, etc.); d’espectacles (elefants,
lleons, tigres, foques, etc.); de tre-
ball (bous, cavalls, ases, etc.) 

Per a cada tipologia s’acos-
tuma a donar-los un tracte dife-
rent segons les persones i la cul-
tura a la qual pertanyen: a l’Àsia
crien i es mengen gossos i a Eu-
ropa hi ha països que no es men-
jarien un conill de cap de les ma-
neres. En nom de l’estimació a les
bèsties hi ha qui està en contra de
menjar-ne i es declara vegetarià.
El tema és com se’ls ha de tractar,
aquí rauen les diferències. 

Pregunto: tenir un gos llop de
35 quilograms tancat en un pis és
correcte? Tenir un ocell engabiat?
Torturar i matar un toro, com es
pot justificar? Un cavall estirant
un carro es pot consentir? Uns
dofins, en una dofinera fent ca-
brioles, és maltractar-los? Gastar-
se un munt de diners en alimen-
tar i cuidar un gosset falder, no és
un crim havent-hi tanta gent al
món que es mor de gana? Com
matar el bestiar sense torturar-
lo? Múltiples interrogants que
hom es pot fer i que moltes vega-
des no sap quina resposta tenen.
Ens cal tenir sensibilitat amb les
bèsties, és ben cert, però també cal
no caure en l’extrem del ”bo-
nisme” de dir que els animalons
són també “fillets de Déu”, i trac-
tar-los com si fossin persones. En
quina mesura s’ha d’entendre?

4Bonisme
per Jordi Lleal

En l’editorial del diari El País
del 19 de març de 2014 es parla
d’un “Golpe de mano” o un as-
salt a la democràcia represen-
tativa per part de l’Assemblea
Nacional Catalana. La mescla
de dades de les manifestacions
de reivindicació i, de l’associa-
ció i del govern català, ja deixa
molt per desitjar. I altres coses,
com reclamar que el carrer és
cosa seva, volen fer mal perquè
volen deslegitimar-la recordant
allò de “la calle es mía” de
Fraga. Segons l’editorial, el cop
de mà contra la democràcia re-
presentativa es faria mitjançant
el full de ruta que, segons
diuen, demana la imposició
unilateral d’una separació amb
el conjunt d’Espanya. 

En castellà un cop de mà és
un atac imprevist, una agressió,
i generalment es vincula a un
aspecte militar d’acció violenta.
En català, en canvi, fa més refe-
rència a un acte ràpid o atrevit.
En canvi, el cop d’estat és pren-
dre violentament el poder polí-
tic. Però deixant de banda els
significats, qui obliga a qui? Què
és la democràcia representa-
tiva? El Parlament d’Espanya o
el Congrés i Senat o el Parla-
ment de Catalunya? I si el Par-

lament de Catalunya i els ciuta-
dans catalans són obligats pel
Parlament espanyol o el poder
executiu, el legislatiu i el judicial,
qui obliga a qui realment? No hi
ha hagut una regressió o un re-
torn cap al centralisme en
comptes d’un desenvolupament
de les nacionalitats espanyoles?

Així, la pregunta hauria
d’ésser  si és una falsedat la de-
mocràcia espanyola. I si el fran-
quisme va reformar des de la
seva legalitat les lleis i va anar
cap a la monarquia constitucio-
nal, per què ara, des d’aquesta
legalitat, no es pot anar cap a
una reforma de la Constitució i
de l’organització territorial
d’Espanya? I per què no deixen
fer un referèndum d’autodeter-
minació demanat pel poble i el
Parlament de Catalunya?

Que cadascú tregui les
seves conclusions sobre el poc
sentit democràtic que té l'Estat
espanyol, però com que em
sembla que aquest és poc de-
mocràtic, els ciutadans de Ca-
talunya, amb el seu Parlament,
hem d’anar cap a un Estat-
Nació més democràtic, separat
d’aquesta Espanya amb diver-
ses vares de mesurar i a la qual
se li veu el llautó cada dia.  

#NoEnsAturareu#EllSíQueParlava

4“Golpe de mano”
per Fiona Camps

#DiaDelTeatre

líniasants.cat Dipòsit legal: B.10856-2003

Només per un instant tots els
catalans ens hauríem de posar
a la pell del president Mas
quan dilluns a la catedral de
l’Almudena va haver d'escoltar
de Rouco Varela dir allò que
"algunes actituds poden cau-
sar una guerra civil". És veritat
que el polític es converteix en
un estadista quan comença a
pensar en les properes genera-
cions i no en les pròximes elec-
cions. I per molt que (intentin)
crucificar-lo s’ha de reconèixer
que l’home té talla política, no
només per haver iniciat un
procés impecable, pacífic i to-
talment democràtic, sinó per
no respondre estomacalment a
aquest inefable capellà que es
creu amb el dret diví d’enviar
romanços maltractant de pas
la memòria històrica de ma-
nera barroera.

Sóc dels que pensen que
dimarts, al Congrés dels Di-
putats de Madrid, molts inde-
cisos catalans ho veuran més
clar i es passaran al camp in-
dependentista. I ho faran per-
què no tindran por de la
morfologia de la paraula ni
del mal ús que es fa d’ella, ni
de les pors històriques ni dels
fantasmes, ni de les analogies
malintencionades ni tampoc
de l’amenaça de “vagar fuera
d’Europa por los siglos de los
siglos”. Dimarts es produirà
un punt d’inflexió perquè una
nodrida representació trans-
versal del Parlament de Cata-
lunya es presentarà al Con-
grés amb enormes dosis de
sentit comú, diàleg i expressió
de llibertat. I vindran amb un
NO com una catedral que en

el fons serà un gran SÍ, ple de
legitimitat moral, ètica i polí-
tica per seguir lluitant de l'ú-
nica manera que ho sabem fer
els catalans: amb arguments
sòlids, revalidats a les urnes i
expressats al carrer de ma-
nera pacífica.

Dimarts serà un gran dia.
Sabem el resultat del debat
perquè el PP i el PSOE impe-
diran que prosperi la de-
manda del Parlament i sigui
transferida a la Generalitat la
competència de poder orga-
nitzar un referèndum (no vin-
culant) utilitzant l’article 150.2
de la Constitució. Però la so-
lemnització del NO a una lec-
tura flexible de la pròpia
Constitució espanyola serà
contemplat amb preocupació
per la comunitat internacio-
nal i per molts espanyols que
no es deixen triturar pel rodet
bipartidista. Escocesos i que-
bequesos ja ens miraran amb
perplexitat i Brussel·les podrà
contemplar  des de la seva cal-
culada passivitat el grau de
democràcia del qual gaudim
aquí, ara que tothom alava les
exèquies d’Adolfo Suárez per
engrandir la figura del Mo-
narca (Pilar Urbano, Jordi
Évole i alguns més, al marge).

Si l’èxit no és definitiu i el
fracàs no és fatídic, el que
compta és el valor per conti-
nuar. I això és el que farem
l’endemà, dia 9 d’abril, i el se-
güent i tots els que vindran.
Treballar per deixar de somiar
desperts i poder veure nous
horitzons. Poesia, a part… Si-
guem optimistes, no ser-ho
serveix de ben poc.

per David Centol, Editor del Grup Comunicació 21

4No han entès res
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Un diari obert

Opinió en 140 caràcters

@CalaixNikov: A Holanda esperen que la
pacient del crani artificial es recuperi per
anunciar la notícia, i els mesetaris comen-
cen l'enterrament abans de morir.

@GLlamazares: Tragedia en la política de
inmigración en Ceuta, fallos en la marcha
del 22M y fiasco de la ley de seguridad ciu-
dadana. ¿Ministerio de qué?

@cristina_pardo: Roban del Hospital
Ramón y Cajal 4 pantallas de plasma de
los quirófanos. ¡Eso es que Rajoy prepara 
alguna comparecencia!

La sempre controvertida opinió dels di-
versos actors, de diferents tendències i
pensaments polítics, ens porten a l’eterna
discussió sobre la pluralitat informativa
als mitjans de titularitat publica, ja que
els privats evidentment poden editoria-
litzar i informar de manera lliure i con-
vidar o deixar de fer-ho a qui els pagui
sense haver de donar explicacions a
ningú, ja que, en la majoria dels casos,
aquests mitjans es distingeixen per ser
paral·lels a pensaments polítics d’actors
amb els quals tenen afinitat o que, di-
rectament, en reben ajuts i subvencions
del caire que sigui.

Però és en el terreny públic allà on la
cosa es complica, ja que, si més no, tots
els mitjans haurien de ser el màxim plu-
rals i objectius possible, tant pel que fa
a les seves informacions com en les
veus-pensaments dels convidats, opi-
nadors, tertulians o presentadors que
participen en l’elaboració d’aquestes in-
formacions, que a priori haurien de re-
collir les opinions de tothom, inclosos
partits polítics en la mesura en què es-
tan representats al Parlament.

Però malgrat que els nostres mitjans
públics estan absolutament controlats per
l’únic òrgan de vigilància que existeix a
l’Estat (recordem que Espanya no disposa
de cap organisme semblant al CAC, que
sí que tenen la gran majoria dels països
democràtics i, sobretot, els de la UE), en-
cara hi ha qui vol alimentar el dubte en
aquest aspecte, i no es cansa de fer el plo-
raner i cridar a la queixa per “la injustí-
cia de la qual és objecte per tenir poca pre-
sència als mitjans públics”, diuen.

A l’hora de la veritat, però, resulta que
aquesta presència personal i informati-
va depassa absolutament la quota de re-
presentativitat parlamentària dels quei-
xosos. I parlo directament i sense embuts
dels partits, líders i representants de Ciu-
tadans i PP, encara que això darrerament
també passa amb el PSC.

Per això, en llegir l’article “Un apunt
sobre la pluralitat”, que el secretari de Co-
municació de la Generalitat, Josep Mar-

tí i Blanch, publica en el seu blog perso-
nal, no m’ha sorprès perquè el conec bé,
però sí que he quedat gratament im-
pressionat, i he de dir que comparteixo
absolutament la seva reflexió. Martí
constata de manera molt explícita que el
victimisme dels botxins habituals que-
da absolutament desmuntat amb les
seves bones aportacions, reflexions in-
teressants i dades molt concretes. Suposo
que als periodistes objectius els serà d’u-
na gran ajuda i s’hi podran identificar, tal
com m’ha passat a mi.

Per cert, Josep Martí i Blanch, que fa
una tasca modèlica al capdavant de la Se-
cretaria de Comunicació de la Generali-
tat i és un dels puntals del president Mas
en el procés del nostre país cap a la seva
llibertat, va ser acusat, paradoxalment,
per aquests mateixos victimistes plora-
ners, d’haver estat pròxim al PP i no sé
de quantes maldats més. El secretari de
Comunicació s’ha caracteritzat sempre
per haver parlat clar i català, i entre al-
tres coses per haver escrit un llibre-as-
saig excel·lent al meu entendre, sincer i
gens demagog, que recomano molt i que
es titula Ets de dretes i no ho saps.

Per aquestes coses que esmento i
moltes altres, comparteixo aquestes re-
flexions comunicatives amb ell, i també
amb els professionals que tenen una vi-
sió del periodisme com cal. Gent que,
sense renunciar a les seves idees perso-
nals ni als seus principis, són capaços de
diferenciar entre el que és real i el que no
ho és, la qual cosa, si parlem d’informa-
ció i d’afers d’interès general, és d’un va-
lor molt important en favor de la plura-
litat i claredat informatives. I al nostre
país, per sort, en tenim força d’aquests
bons professionals.

Només cal, tal com diu l’amic Mar-
tí, fer un tomb pel dial i fer una estona de
zapping televisiu per constatar-ho, i
contrastar-ho amb la molta demagògia
que s’aboca a l’opinió pública des d’altres
emissors, sobretot els mitjans públics es-
tatals i els també públics d’algunes au-
tonomies que m’estalvio de citar.

4Mitjans públics i pluralitat 
per Santi Capellera

por David Rabadà

Este próximo mes de Mayo se celebrará
el 5º Congreso Nacional sobre la Hipe-
ractividad en Barcelona para mostrar
los últimos avances farmacéuticos en
este campo. Parece obvio que en este con-
greso no se van a exponer opiniones di-
versas, ya que solo se va a imponer una
única visión sobre la hiperactividad: la de
una enfermedad a curar con anfetaminas,
como defienden las farmacéuticas, que ca-
sualmente subvencionan este evento.
Un congreso dirigido casi exclusivamen-
te a familias a quienes se les ofrece todo
tipo de facilidades. ¿Qué clase de congreso
científico es este que pretende que sus
principales asistentes sean hijos, ma-
dres y padres pero no científicos, médi-
cos y psicólogos? ¿No se tratará todo de

una simple publicidad de las farmacéu-
ticas? Llevo veinte años impartiendo cla-
se entre adolescentes. ¿Qué decir de la hi-
peractividad? Pues que existe, pero con
dos matices. El primero es que hay de-
cenas de causas diferentes que perpetú-
an la hiperactividad, y la segunda es que
la inmensa mayoría de ellas no son cien
por cien innatas sino solo malos hábitos.
Ante esto no se comprende que un tras-
torno que se diagnostica por observación,
y no por análisis clínicos, se trate con unas
anfetaminas que conllevan efectos se-
cundarios no deseados. Si el psiquiatra
que definió la hiperactividad, Leon Ei-
senberg, confesó siete meses antes de fa-
llecer que era una enfermedad ficticia,
¿cómo se entiende este Congreso?.

En aquests moments, la maleïda xacra
de la pobresa se situa al bell mig del de-
bat polític i ciutadà de casa nostra. A ho-
res d'ara, la cancerígena pobresa –que
d'ençà del 2008 provoca que cada dia 88
catalans siguin xuclats pel cicló antiso-
cial de la indigència– esdevé clarament
polièdrica, tot i que les causes principals
les podríem resumir en tres punts: es-
tructurals, conjunturals i ideològiques. 

Ara i aquí es pot dir, amb tota con-
tundència, que la pobresa amenaça la de-
mocràcia i l'estat de dret; també la pau so-
cial. De fet, una societat que no garanteixi
uns mínims d'habitatge, subministra-
ments i alimentació es pot dir clarament
que no és una societat justa, però tampoc
equilibrada, lliure ni democràtica. Un al-
tre aspecte a tenir en compte de la pobresa
és la seva relació amb l'anomenada cri-
si. Ara tenim una pobresa desbocada,
però amb la bonança econòmica també
existia pobresa; és a dir, que més enllà de
causes conjunturals la pobresa a casa nos-
tra és estructural; i tot això està molt re-
lacionat amb qüestions ideològiques. 

En aquest sentit, és totalment inco-
herent que es digui que la causa de la po-
bresa a Catalunya és l'agenda nacional,
quan després es dóna suport a polítiques
neoconservadores i centralitzadores, que

d'ençà de fa una pila d'anys, són les grans
responsables d'aquesta situació de desi-
gualtat i manca de justícia social. Cal no
oblidar que les directrius i polítiques an-
tisocials del govern espanyol i la Comis-
sió Europea –en què ha primat el dog-
matisme econòmic (retallades irracionals)
per damunt de l'humanisme europeista–
ha provocat que la pobresa es consideri
una mena d'exèrcit de reserva laboral, al
servei d'una economia financera i espe-
culativa que ha perdut el nord. 

En l'àmbit més domèstic, una qües-
tió que s'oblida amb molta facilitat és l'e-
conomia submergida. Si no aconseguim
rebaixar aquest 25% d'economia “negra”
no aconseguirem més recursos econò-
mics per lluitar amb eficàcia contra la po-
bresa. L'economia submergida és la gran
metàstasi social; és la coartada perfecta
del capitalisme plutocràtic actual per
impedir poder fer polítiques socials amb
cara i ulls. L'economia submergida tam-
bé provoca pobresa laboral, que és la res-
ponsable de l'ensorrament dels salaris –
públics i privats–, de l'estancament del
consum i de la deflació. En síntesi, no hi
ha dubte que la pobresa ens amenaça a
tots i, sobretot, amenaça l'estabilitat so-
cial, la llibertat i la democràcia. És el gran
càncer de la nostra societat actual.

per Josep Loste

4Bajo congreso dudoso

4Pobresa polièdrica
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El turisme és probablement un
dels sectors econòmics que
menys ha patit els efectes de la
crisi econòmica, i fins i tot ha
ajudat a suportar millor l’embat
de la recessió al comerç de pro-
ximitat, com és el cas del dis-
tricte de Sants-Montjuïc, a cau-
sa de la seva proximitat a un
punt emblemàtic i turístic de la
ciutat com és la plaça Espanya i
la muntanya de Montjuïc. 

En aquest sentit, demà pas-
sat començarà justament al re-
cinte de la Fira de Montjuïc el
Saló Internacional del Turisme
a Catalunya, una cita obligada
per aquest sector. Prop de
80.000 persones van visitar la
darrera edició del saló, dels
quals un 60% van acabar com-
prant-hi les seves vacances.

Al saló hi assistiran repre-

sentants de diversos àmbits del
sector del turisme, com ara
agències de viatges, càmpings,
representants dels creuers, de
turisme sostenible o de gastro-
nomia, entre molts altres. Tam-
bé s’espera la presència de de-
legats i comissionats provinents

de totes les comunitats autòno-
mes de l’estat. Com a novetat, el
SITC comptarà enguany amb un
espai de degustacions de cuina
catalana tradicional i, mentre
duri la fira, vuit hotels de la
ciutat oferiran menús inspirats
en cuines diferents països.

El recinte firal de Montjuïc acull el SITC 2014. Foto: Fira Bcn

Montjuïc acull una nova 
edició del Saló del Turisme

» La cita tindrà lloc a partir de demà passat al recinte firal del districte
» L’any passat prop de 80.000 persones van visitar aquesta mostra

Volen potenciar la relació
entre els eixos i els mercats

COL·LABORACIÓ4La regidoria
de Comerç, Mercats i Consum ha
obert una línia de subvencions a
les associacions de venedors
dels mercats de Barcelona que
participin en activitats de dina-
mització i promoció conjunta-
ment amb els eixos comercials al
llarg d’aquest 2014.

Aquesta mesura, tal com in-
forma el consistori, té l’objectiu
de potenciar la col·laboració en-
tre els comerços dels mercats i
l’activitat dels eixos comercials.
“És un primer pas de la voluntat

del govern municipal perquè les
associacions de venedors de
mercats i els eixos puguin inte-
rrelacionar-se per millorar la
seva competitivitat”, explica Rai-
mond Blasi, regidor de Comerç.

Per tal de rebre la subvenció,
s’ha de detallar les accions de
col·laboració que es volen dur a
terme entre els eixos i els mer-
cats, justificar els seus objec-
tius i fer una previsió quantita-
tiva i qualitativa de l’impacte
previst per tal de dur a terme les
actuacions. 

MOSTRA4Sants Establiments
Units ja ho té tot a punt per cele-
brar  la seva Festa del Comerç del
carrer de Sants, que tindrà lloc
aquest dissabte durant tot el dia. 

La festa comercial vindrà
acompanyada de diferents actes
i activitats lúdiques. Destaca el Te-
atret de titelles del carrer de
Sants, una activitat que es durà a
terme durant tot el dia a la plaça
de Sants i que comptarà amb

funcions cada 30 minuts, com la
dedicada a la llegenda de Sant
Jordi o a la Rateta que escom-
brava l’escaleta. 

Però el gran repte de la Festa
del Comerç tindrà lloc amb l’In-
dividu Panarra, un desafiament
a menjar un entrepà d’un quilo-
gram de pes que començarà a par-
tir de les 6 de la tarda de dissab-
te. Un repte on cal inscriure’s via
Facebook per poder-hi participar.

Redacció
SANTS-MONTJUÏC

La relació entre els eixos i els mercats pot millorar la competitivitat. Foto: Arxiu

Sants Establiments surt 
al carrer aquest dissabte

FIRA4La novena edició de la
Mostra de Comerç de Creu Co-
berta escalfa motors de cara a
aquest pròxim dissabte. Durant
tot el dia, els associats d’aquest eix
comercial ocuparan Creu Cober-
ta amb les seves carpes, unes 200
en total, calculen des de l’eix. 

Per tal d’amenitzar la diada, la
festa comptarà amb un total de
tres escenaris diferents, col·locats
a Creu Coberta amb Sant Roc, a

la plaça d’Espanya i un altre a la
seu del Districte. 

Les activitats estan adreçades
a tots els públics, i destaca l’ex-
hibició de la Coronela de Barce-
lona, que tindrà lloc a l’escenari
de Creu Coberta amb Sant Roc a
partir de dos quarts d’una del
migdia, o l’exhibició de l’Asso-
ciació d’Intercanvi Cultural Xinès
a la plaça Espanya, entre moltes
altres actuacions i espectacles. 

A punt per a la novena Mostra
de Comerç de Creu Coberta 

Obertura | Nova central de distribució de Consum a la Zona Franca
La cooperativa Consum ha anunciat que obrirà en un parell de mesos una central de 

distribució a la Zona Franca. Aquest serà el tercer magatzem d’alta rotació de la cooperativa,
que se sumarà als que té a València i a Múrcia. Aquestes instal·lacions automatitzades 

volen ser respectuoses amb el medi ambient, segons informa la companyia.
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La Mostra de Comerç inclourà activitats per a petits i grans!
Aquestes són les activitats que tindrem al llarg d’aquesta jornada que envairà Creu Coberta amb propostes culturals, 

simpàtiques i divertides. N’hi ha per tots. Ens agradarà compartir el dia amb tots vosaltres!

10:30 a 12:00 h 
Exhibició de l’Associació 
Ball Swing
12:30 a 13:00 h 
Exhibició de La Coronela 
de Barcelona
13:00 a 14:00 h 
Acte unitari contra la Violència 
de Gènere

17:00 a 17:45 h 
Balls típics de Mongòlia i Tíbet.
Cantant de l’òpera de Pekin i altres
instruments xinesos
17:45 a 19:15 h 
Desfilada de cotilles de disseny
19:15 a 21:00 h 
Espectacle de La Companyia de
Dansa Clàssica de Catalunya

Escenari 1 (Creu Coberta amb Sant Roc)

Escenari 3 (Seu del Districte)

Escenari 2 (Plaça d’Espanya)
10:30 a 12:00 h 

Exhibició de l’Associació d’Intercanvi Cultural Xinès
12:00 a 14:00 h 

Exhibició de la Fàbrica de Somnis de Sònia Alonso
17:00 a 17:30 h

Jam Session
17:30 a 18:30 h

Combo Rock
18:30 a 19:30 h 

Fussion i Jazz-Rock
19:30 a 21:00 h 

Big Band Jam Session

11:00 a 11:30 h 
Exhibició de La Coronela de Barcelona
11:30 a 12:30 h
Exhibició d’Agility
12:30 a 13:00 h 
Desfilada de gossos en adopció
13:00 a 14:00 h 
Exhibició d’Agility
17:00 a 17:30 h
Exhibició de la Unitat Canina de la
Guàrdia Urbana

17:30 a 17:45 h 
Exhibició de La Coronela de Barcelona
17:45 a 19:15 h 
Exhibició d’Agility
19:15 a 19:30 h
Desfilada de gossos en adopció
19:30 a 20:30 h
Exhibició d’Agility
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La Companyia Juvenil de Ballet Clàssic de Catalunya participarà en la Mostra de
Comerç de Creu Coberta, el pròxim dissabte i, a més, ens acompanyarà durant
l’acte contra la violència a les 13:00 h. En parlem amb la seva directora, Elena Ruíz.
Quines activitats fareu  enguany a la Mostra?
Estem organitzant una peça del coreògraf Jean Emile, durant el matí, de dansa clàs-
sica. A més, al vespre, farem una peça molt coneguda i anomenada Les Sílfides, o
també coneguda com a Chopiniana, i que també és una peça de dansa clàssica.
També mostrarem una peça de jazz de Jennifer Blake, directora de l’escola IAB de
Sitges, de jazz molt clàssic.
Sou moltes persones?
Cada peça comporta un nombre de persones diferents, de dotze a quinze en total.
Què representa per a vosaltres actuar a l’aire lliure?
És important que els nois i noies de La Companyia, que són tots estudiants, trepit-
gin l’escenari i posin en pràctica el que han estat preparant. La nostra activitat cal
que es doni a conèixer, i és important sortir al carrer per la difusió cultural i artística

que això significa. Treballem a un nivell i qualitat elevada, i la gent no està acostu-
mada a la dansa clàssica. Cal molta difusió.
No hi ha tradició a casa nostra?
No és fàcil al nostre país tenir contacte amb la dansa clàssica. No hi estem acostu-
mats. Aquesta és una de les raons d’existència de la Companyia. Apropar als joves,
a la societat aquest art i disciplina.
Quants alumnes teniu?
Tenim prop de 50 persones entre socis i alumnes a més de ballarins ocasionals.
Aquest Nadal hem fet un Trencanous en què hi ha participat més de 50 persones, de
13 fins a 22 anys. Els alumnes venen de tot Catalunya a fer espectacles amb nosal-
tres. Alguns aconsegueixen ser grans professionals. Calculo que un 40% d’alumnes
s’acabaran dedicant a la dansa, tot i que la majoria han de marxar fora de Catalunya
Gaudiu d’uns grans mestres, oi?
Sempre són primeres figures d’arreu del món. A l’estiu fem el Barcelona Summer
Dance, el més antic de Barcelona, molt internacionalitzat i amb grans mestres. Es
tracta d’una professió molt internacional, amb crisi o sense gairebé sempre hem de
marxar d’aquí cap a l’Europa Central o als EUA, on és molt més important la dansa.
On us podem trobar?
Ens acull el Centre Cívic Casinet d’Hostafrancs. Hi som els dissabtes de 10 a 17, i en-
tre setmana hi ha assajos durant els matins i tardes.

Núria Feliu planta la rosa que porta 
el seu nom al Parc Cervantes

Una de les col·laboradores més fidels de l’Associació de Comerciants,
Núria Feliu, està d’enhorabona. La rosa “Núria Feliu”, creada pels roseristes
Camprubí l’any 1975, ha estat plantada aquesta setmana, amb tres
 esqueixos, al roserar del Parc de Cervantes de Barcelona, en companyia
del regidor Joan Puigdollers, i el donador dels rosers, Joan Nicolau. Creu
Coberta va voler acompanyar la Núria Feliu en aquest moment important.
Segons la cantatriu, tenir una rosa amb el seu nom va ser un dels
 moments més emotius de la seva carrera.
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Arriba la primavera a Arenas de Barcelona
A Arenas de Barcelona ja ho tenim tot

preparat per donar-li la 
benvinguda a la primavera 2014. 
Totes les novetats i tendències de 

les nostres botigues a la teva 
disposició perquè puguis renovar 

totalment el teu armari. 
A més, tindràs la 

possibilitat de participar, amb els teus 
tiquets de compra, en el sorteig d’un

viatge a Amsterdam, la ciutat de 
les tulipes, més l’hotel. 

Aprofita aquesta promoció i vine 
a visitar-nos.

Per als que no han tingut ocasió d'apropar-se al Poble Espanyol amb motiu de
la Fira Barnaclick 2014, encara són a temps aquest cap de setmana -5 i 6 d'abril-
de gaudir d'aquests entranyables clicks de Playmobil. A  l'admiració que ha des-
pertat el diorama del setge de 1714 se sumen altres nou diorames de temàti-
ques diverses com: circ, edat mitjana, anem de colònies, temps de neu... tots ells
cuidats fins a l'últim detall.  A banda de l'exposició hi haurà també venda de clics
amb les seves novetats, customitzats o descatalogats I un munt d'activitats!
"Pinta la teva carota", "busca el clic amagat", "taller de maquillatge" i Cineclick.  

CREU COBERTA - BUTLLETÍ Nº 237

Segueix el Barnaclick al Poble Espanyol

HORARIS
5 i 6 d'abril de 10h a 20h (diumenge 6 fins a les 19h)

Entre setmana es podran veure els diorames 
( i punt de venda a l' espai Tip Top)  

PREUS: 4€ Adult (residents a Catalunya)
Gratuït nens menors de 12 anys i abonats.   
Venda d'entrades a les nostres taquilles

Organitza: Somos click i Poble Espanyol

&
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Barcelona ha estat guardo-
nada com a millor ciutat
del sud d'Europa en pro-

moció econòmica. Què significa
aquest reconeixement per a la
ciutat i per a la feina feta pel Con-
sistori?
El premi de fDi Magazine –re-
vista pertanyent al grup Finan-
cial Times– és sens dubte una
gran satisfacció per la ciutat i per
aquest Govern municipal. Re-
presenta el reconeixement d'un
prestigiós jurat internacional a la
intensa activitat que estem duent
a terme per presentar al món el
gran potencial econòmic i els ac-
tius que fan de Barcelona un des-
tí idoni per realitzar negocis i
atraure inversions. A més, el
guardó ens situa en quart lloc en
el rànquing de promoció econò-
mica de totes les ciutats euro-
pees, només per darrere de Lon-
dres, Hèlsinki i Dublín. Des de
l’Ajuntament estem combinant

les accions de promoció inter-
nacional amb l'impuls de sectors
estratègics i d'alt valor afegit
que ens permeten situar Barce-
lona com a referent indiscutible
en àmbits com el creixement
econòmic, les noves tecnologies,
les smart cities, la investigació,
la recerca o l’urbanisme. Tota la
feina feta va en la bona direcció,
com ho demostren distincions
com aquesta.

D'altra banda, Barcelona també
ha estat nomenada Capital Eu-
ropea de la Innovació. Fins a
quin punt és important la inno-
vació per sortir de la crisi?
Són les grans ciutats i les seves
àrees metropolitanes les que es-
tan impulsant el creixement eco-
nòmic a nivell mundial. Per això,
tenim clar que serà Barcelona la
que ens traurà de la crisi. En

aquest nou context econòmic, la
tecnologia i la sostenibilitat hi ju-
guen un paper molt important,
i no ens podem quedar enrere.
Barcelona vol ser el paradigma
de la ciutat intel·ligent del futur.
Un paradigma que configura
tres eixos de futur molt impor-
tants: les smart cities, l’economia
verda i l’economia social. Estem
promovent un nou model de fer
ciutat, basat en la tecnologia i
que inspira una nova economia
de la innovació urbana a nivell
mundial.

Darrerament, l'Ajuntament ha
arribat a un pacte per a la im-
plantació dels nous horaris co-
mercials. Amb la nova proposta,
què hi guanya el comerç?
El comerç és un dels sectors
que més ha notat els efectes de
la crisi. Com a Govern municipal,
sempre hem dit que estaríem al
costat dels comerciants en tot
moment i els donaríem suport
per prendre decisions que mi-
llorin les seves perspectives de
futur, sempre i quan generin
consens. L’acord que hem tancat
compta amb el vistiplau dels

principals representants del sec-
tor i és un pas endavant en l’im-
puls de mesures que reactivin
l’activitat econòmica i generin
beneficis als botiguers. A partir
d’ara, els establiments de la ciu-
tat podran obrir els diumenges
de juliol i agost i 4 diumenges
previs a esdeveniments amb
punta de visitants. Per tant, do-
nem la possibilitat al comerç
d’aprofitar encara més l’oportu-
nitat de negoci que significa el tu-
risme. I, tot plegat, conservant el
nostre model comercial de pro-
ximitat únic, que promou la co-
hesió social als barris i ens fa sin-
gulars com a ciutat i com a so-
cietat.

Qui serà l'encarregat de vetllar
perquè es compleixin els hora-
ris? La Guàrdia Urbana?
Degut al període de suspensió de
la legislació catalana en matèria
d'horaris comercials, els darrers
mesos s'ha generat incertesa en
el sector pel què fa les condicions
horàries a les quals s'havien
d'acollir. Per aquest motiu, una
part molt important de la tasca
de vetllar pel compliment de la
llei és la vessant informativa. Pel
que fa a la tasca inspectora,
comptarà també necessària-
ment amb la Guàrdia Urbana,
donat que les visites a comerços
es podran fer en dies festius i a
les nits.

També s'ha publicat la proposta
d'obertura en diumenge dels
comerços, que enguany seran 9.
En funció de què s'han escollit els
dies que no coincideixen amb
cap festa del calendari popu-
lar? 
La llei catalana d’horaris co-
mercials estableix un total de 10
festius a l’any en què els establi-
ments poden obrir. D’aquests, en
cedeix 4 als ajuntaments per
lliure designació. En el nostre
cas, hem consensuat amb els

comerciants situar-los en esde-
veniments que suposen una gran
afluència de turistes. El primer
va ser el 30 de març, el diumen-
ge previ al Saló Alimentària, i els
altres tres seran el 18 de maig,
quan tindrem una punta im-
portant de creueristes a la ciutat;

el 29 de juny, pel Pride Barcelo-
na 2014, i el 14 de setembre,
també amb motiu de l’arribada
d’un alt nombre de creuers. Els
altres 6 festius són els ja fixats
per la Generalitat per a tot el te-
rritori, que corresponen al 5 i 12
de gener, 6 de juliol i 6, 8 i 21 de
desembre.

També es preveu que puguin
obrir tots els caps de setmana,
diumenges i festius de juliol i
agost. Perquè s'ha arribat a aques-
ta determinació?
Estem parlant dels dos mesos
amb ocupació hotelera més alta
i menys demanda interna. Això

afavoreix que augmenti l’activi-
tat econòmica dels visitants,
sense alterar els hàbits de con-
sum actuals dels barcelonins.
Cal destacar, a més, que en
aquest període l’horari d’ober-
tura serà reduït, de 10.00 a
14.00 hores. Teníem clar que ha-
víem de defensar la conciliació
familiar de les persones que tre-
ballen al sector, i d’aquesta ma-
nera ho aconseguim. A banda, el
fet que els establiments obrin no-
més al matí fa que l’activitat co-
mercial no faci ombra a l’oferta
cultural de la ciutat, que majo-
ritàriament es realitza a les tar-
des, i així un sector no competeix
amb l’altre.

Aquesta proposta aparca la vo-
luntat d'alguns eixos que, com a
zona turística, volien tenir en
exclusiva la capacitat d'obrir en
cap de setmana?
Tal com ens vam comprometre
públicament, a la tardor farem
un balanç de la mesura, tant pel
que fa al seu compliment com
per les oportunitats i inconve-
nients que es desprenguin de la
primera temporada d'aplicació.
Serà llavors quan valorarem el
rèdit econòmic que ha generat,
així com la seva repercussió en
les diferents zones de la ciutat de
Barcelona.

“El comerç podrà
aprofitar encara 
més el turisme”

Assoc. Comerciants Creu Coberta
HOSTAFRANCS

“Hem de conservar
el nostre model

comercial de
proximitat únic”

Sònia Recasens / Segona tinent d’alcalde de l’Ajuntament

El comerç de proximitat viu temps de canvis. Les petites botigues, eix singular
de Barcelona, es debaten entre lluitar contra la crisi i afrontar un futur incert. 

L’Ajuntament assegura que defensa el model comercial de proximitat. 
Avui l’Associació de Comerciants Creu Coberta en parla amb Sònia Recasens.

“Barcelona vol ser
el paradigma de la
ciutat intel·ligent

del futur”

“Tenim clar que
hem de defensar la
conciliació familiar

dels botiguers”

Perfil | Una especialista d’Empresa
Nascuda a Barcelona, casada i amb tres fills, Sònia Recasens és llicenciada en Ciències Econòmiques i 

Empresarials per la Universitat de Barcelona amb l'especialitat d'Empresa. És militant d’Unió Democràtica 
de Catalunya (UDC) des de l’any 1992. L'any 1999 és escollida regidora de la ciutat, càrrec que exerceix fins a 
l'actualitat. Des de l'any 2003 ostenta el càrrec de portaveu adjunta del Grup Municipal de CiU al consistori.
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Can Vies segueix pendent del
desallotjament. Ahir va entrar en
vigor el període a partir del qual
es pot fer efectiva la sentència
que dóna la possibilitat a
TMB –propietària de l’edifici– a
demanar que s’executi el des-
allotjament. Però segons expli-
quen des del CSA Can Vies, el re-
gidor del Districte de Sants-
Montjuïc, Jordi Martí, els hau-
ria comunicat que paralitza el
desallotjament i que els serveis
jurídics de l’Ajuntament treba-
llen per suspendre l’execució de
la sentència. Una informació
que no han confirmat des de l’A-
juntament. 

Fonts del Districte han ex-
plicat a Línia Sants que l’1 d’a-
bril és només la data a partir de
la qual s’ha d’executar la sen-
tència i que, per tant, “hi ha
temps suficient per parlar i ne-
gociar en les pròximes setmanes,
si tothom hi posa de la seva
part”, i que aquesta “ha estat
sempre la voluntat de l’Ajunta-
ment”. Des del Districte també
asseguren que “el regidor ha
tingut sempre sobre la taula l’o-
feriment per trobar una sortida
i alternatives a la gent de Can
Vies. I ara també”.

En declaracions de Jordi
Martí ahir a Sants 3 Ràdio, el re-
gidor es va comprometre a me-
diar perquè “no es produeixi un
desallotjament immediat” per
poder seguir mantenint el diàleg.
Tot i això, Martí va dir que no po-
dia assegurar que el desallotja-

ment no es faci dins del període
marcat per la sentència (entre l’1
d’abril i el 30 d’aquest mateix
mes), però sí a fer “el que estigui
a les seves mans”.

MÉS MOBILITZACIONS
A l’espera que es faci o no efec-
tiu el desallotjament, la Plata-
forma de suport al centre, enti-
tats, associacions i veïns seguei-
xen organitzant actes reivindi-
catius per defensar la  tasca que
es fa des de Can Vies.

Per això, durant tota aques-
ta setmana es duu a terme la Set-
mana d’Activitats, en la qual es
fan xerrades, actuacions i debats
oberts a tota la ciutadania. Diu-
menge es va donar el tret de sor-
tida amb una xerrada amb la
participació de diversos mem-
bres de la PAH seguida d’un
concert del cantautor valencià
Pau Alabajos. També han passat
o passaran per Can Vies treba-
lladors de Panrico i TMB, col·lec-

tius feministes i els cantants Fe-
liu Ventura i Cesk Freixas, entre
altres. A més, el CSA Can Vies
també ha engegat una recollida
d’adhesions de particulars i en-
titats per evitar el desallotja-
ment (ja n’ha recollit unes 225,
entre les quals hi ha Ada Colau,
Obrint Pas, la FAVB i partits com
la CUP o EUiA), i una entrega
massiva d’instàncies al Distric-
te divendres passat.

NOVA MANIFESTACIÓ
El passat 22 de març es va fer
una manifestació per diversos
carrers de Sants que va passar
per davant de la seu del Distric-
te. Allà es van produir alguns al-
darulls, quan diverses persones
van llançar objectes i pintures
contra la façana. El Districte ha
quantificat els desperfectes en
15.000 euros, que inclouen la re-
paració d’alguns vitralls moder-
nistes, la neteja de la façana i del
mosaic del saló de plens.

Una imatge de les reivindicacions a favor de Can Vies. Foto: CSA Can Vies

Can Vies segueix pendent 
que s’executi el desallotjament

» El centre, entitats i veïns es mobilitzen per reclamar que s’aturi
» Fonts del Districte asseguren que “hi ha temps per parlar i dialogar”

Es constitueix la seu territorial
d’Òmnium Cultural al districte

AGENDA NACIONAL4Des de la
setmana passada Sants-Montjuïc
compta amb la tercera seu terri-
torial d’Òmnium Cultural de
Barcelona. Dijous es va constituir
amb la presència de la presidenta
de l’entitat, Muriel Casals.

Aquesta assemblea aplega
tots els socis i sòcies del distric-
te i està dirigida per Jordi Re-
dondo, que n’és el president,
Elisabeth Pérez, vicepresidenta,
Josep Armengou, secretari i or-
ganització interna, Jaume Co-
lom, tresorer i relació amb enti-
tats, i els vocals Eva Torras, An-

toni Reig, Carme Raquejo, Josep
Sicart i Antoni Vallejo.

L’objectiu d’Òmnium Sants
Montjuïc és fer visible l’entitat i
col·laborar amb el teixit asso-
ciatiu del barri, i fer campanya
pel dret a decidir.

Per la seva banda, Muriel
Casals va assegurar que “l’opor-
tunitat de treballar per cons-
truir la Catalunya del futur, la
Catalunya plenament sobirana,
és una aventura apassionant”, tal
com recull El3.cat. Jordi Martí,
regidor del Districte i membre de
l’entitat, va assistir a l’acte.

Presenten l’avantprojecte
d’urbanització de Can Batlló

REFORMA4Fa uns dies el Dis-
tricte va presentar a les entitats
de Can Batlló l’avantprojecte
d’urbanització del recinte in-
dustrial. Tal com explica El3.cat,
la proposta vol crear nous ca-
mins i potenciar els existents per
connectar els espais del recinte
i connectar-lo millor amb el
barri.

Un altre dels punts impor-
tants d’aquest avantprojecte és
que Can Batlló conservarà ele-
ments històrics i singulars que
recordaran el seu passat indus-
trial. Es contempla, per exemple,

conservar portes històriques i al-
tres elements, per fer una ac-
tuació menys agressiva al com-
plex i més econòmica.

Segons recull el mateix por-
tal, des del Centre Social de
Sants estudiaran el projecte i fa-
ran les seves propostes i sugge-
riments pròximament.

L’avantprojecte d’urbanit-
zació de Can Batlló també con-
templa la possibilitat que els
murs exteriors del recinte in-
dustrial incorporin elements
d’escalada i espais reservats per
a obres d’art urbà.
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Una imatge de la presentació a les Cotxeres. Foto: Twitter (@AntoniVallejo)

Premis | Jocs Florals de Sants, Hostafrancs i la Bordeta
Ja s’ha obert la convocatòria per a una nova edició dels Jocs Florals de 

Sants, Hostafrancs i la Bordeta. Fins al 20 de maig es poden presentar les 
composicions poètiques en català a les Cotxeres o a qualsevol botiga Abacus, per

a qualsevol de les tres categories: Viola d'Or, Englantina d'Or i Flor Natural d'Or.
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BarnaClick recrea el setge
de 1714  al Poble Espanyol

FIRA4El Poble Espanyol és des de
dissabte passat i fins diumenge que
ve la capital dels clicks de Play-
mobil amb la fira BarnaClick, que
enguany presenta un diorama de
gairebé 100 metres quadrats de-
dicat al setge que la ciutat de Bar-
celona va patir el 1714 per tal que
els més petits no quedin al marge
de la celebració del Tricentenari.

Per primera vegada, la fira se
celebra al Poble Espanyol, recinte

que està acollint exposicions,
venda i activitats diverses que
promou l’Associació de col·lec-
cionistes Somosclick.

Aquesta fira s’adreça a tots els
públics i en especial al familiar,
per la qual cosa es podrà gaudir
d'un munt d'estands de venda
així com d’activitats per al públic
infantil. Amb tot, un punt de tro-
bada per als aficionats i nostàlgics
dels Playmobil.

Finalitza el Pla de Barris de 
la Bordeta amb 39,2 milions

URBANISME4El Pla de Barris
de la Bordeta ha acabat. El ba-
lanç de sis anys de desplegament
d’aquest programa d’intervenció
integral (2007-2013) és de 39,2
milions d’euros invertits al barri,
entre els projectes que preveia el
pla i els que s’hi ha afegit com a
inversions complementàries.

Des del 2007 s’hi ha urbanit-
zat carrers, s’hi ha construït equi-
paments, s’hi ha creat nou espai
públic a partir de l’adquisició de
sòl, s’hi ha rehabilitat i adequat
equipaments públics i edificis pri-
vats i s’hi ha desenvolupat pro-
grames socials i ocupacionals.  

Les inversions directes de la
Llei de Barris (14,7 milions d’eu-

ros) han estat assumides per la
Generalitat i per l’Ajuntament a
raó d’un 50% cadascuna.

Dins d’aquest paquet, les in-
versions en la millora de l’espai
públic han estat les més quan-
tioses, a continuació les inver-
sions en la millora i construcció
d’equipaments, i en tercer lloc les
ajudes a la rehabilitació d’edificis.

El Pla ha comportat la urba-
nització de diversos eixos cívics,
la construcció de l’equipament
municipal de Cal Muns, la reha-
bilitació de diferents finques pri-
vades, la creació del camí escolar
de la Bordeta i la instal·lació de
punts informatius sobre violèn-
cia domèstica, entre d’altres. 

La primera volta de les primàries
socialistes que va donar com a
vencedors Jaume Collboni i Car-
men Andrés ha aixecat polèmi-
ca. La candidatura de Jordi Mar-
tí va impugnar la mesa de Ciutat
Vella i va demanar revisar la de
Ciutat Meridiana i el Poble-sec,
argumentant que s’havia cons-
tatat que diverses persones  exer-
cien el seu vot “desconeixent ab-
solutament el contingut i l’abast
de què s’estava celebrant”. Un fet
que feia referència a la presència
de molts estrangers que no van
saber respondre a les preguntes
de diversos mitjans de comuni-
cació sobre perquè votaven.

La impugnació ha estat des-
estimada per l’Autoritat Electo-
ral, tot i que ha admès males pra-
xis. La coordinadora de la Co-
missió Organitzadora ha co-
mentat que es van produir al-
guns episodis concrets i acotats
que van ser “no desitjables” tot
i que no són “impugnables se-
gons el reglament”. A tot Barce-
lona van votar 533 persones do-
cumentades amb un DNI es-
tranger, de les quals 215 (un

40%) ho van fer a Ciutat Vella, el
punt amb més participació. El
primer secretari del PSC, Pere
Navarro, es mostra molt satisfet
amb l’experiència de les primà-
ries socialistes. En una entrevista
d’abans-d’ahir al canal 3/24,
Navarro va denunciar “cam-
panyes de determinats col·lec-
tius” contra el procés i va utilit-
zar la paraula “anècdota” per
parlar de la polèmica de les ma-
les praxis.

COLLBONI, EL MÉS VOTAT
Jaume Collboni i Carmen An-
drés es disputaran ser alcalda-
bles a les municipals de 2015 en
la segona volta que es farà aquest
dissabte. Collboni va ser el can-

didat més votat amb 2.539 su-
ports, seguit d’Andrés (1.702
vots). Fora de la pugna final han
quedat Jordi Martí (1.515 vots),
Laia Bonet (1.102 vots) i Rocío
Marínez-Sampere (589 vots),
en unes primàries en les quals
van votar 7.463 persones.

RESULTATS AL DISTRICTE
A Sants-Montjuïc, on hi havia 3
punts de votació habilitats, es
van registrar 525 vots, un 7% del
total de vots del conjunt de la ciu-
tat. Jaume Collboni, amb 259
vots, va ser el candidat més vo-
tat, seguit de Jordi Martí (120) i
Carmen Andrés (80). Laia Bonet
en va aconseguir 44 i Rocío
Martinez-Sampere només 19.

Els 5 candidats després de conèixer els resultats. Foto: PSC Barcelona

El PSC reconeix alguns episodis
“no desitjables” a les primàries
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El Districte de Sants-Montjuïc
convertirà el solar sense urba-
nitzar situat entre els carrers
Mir Geribert, Cap de Guaita,
Creu Coberta i Leiva –els jardins
de Ramon Aramon i Serra– en
un nou espai públic enjardinat.

El projecte d’enjardinament,
l’obra del qual s’executarà a par-
tir d’aquest mes d’abril, preveu la
connexió del carrer Mir i Geribert
amb els carrers del Cap de Guai-
ta i Leiva mitjançant la urbanit-
zació de l’espai interior de l’illa. 

Aquest enllaç serà efectiu
mitjançant la creació de dos vials
de vianants amb paviment de
llamborda, cosa que permetrà
crear un espai favorable als via-
nants. A més, aquest espai es do-
tarà de parterres verds de vege-
tació, amb espècies arbustives i
també amb arbres de diferents ti-
pologies. Pel que fa al mobiliari,

s’hi instal·laran bancs i cadires,
papereres, pilones, nous fanals,
baranes i, fins i tot, una font.
També s’hi col·locarà una zona de
joc infantil amb un paviment
que en bona part serà de super-
fície tova, amb sorra i sauló. 

La urbanització d’aquest es-
pai buit i els usos que tindrà un
cop finalitzin les actuacions  han
estat fruit de l’acord entre els
veïns, els comerciants i les enti-
tats del barri d’Hostafrancs i l’A-
juntament. En aquest sentit, du-
rant mesos s’han celebrat diver-

ses reunions per tal d’anar defi-
nint els futurs usos d’aquest es-
pai i per prendre decisions con-
sensuades al voltant d’alguns
aspectes que preocupaven tant el
veïnat com els futurs usuaris de
l’espai.

Amb tot, per tal d’evitar un ús
indegut d’aquest futur espai, el
consistori tancarà cada dia
aquesta nova plaça a partir de
mitjanit i fins a les 8 del matí,
quan quedarà oberta de nou al
públic. Tanmateix, permetrà ins-
tal·lar-hi terrasses als bars i res-
taurants de la zona, tot i que
aquestes hauran d’adaptar el seu
horari comercial d’obertura al de
la futura plaça interior. 

Aquestes actuacions, con-
juntament amb les obres que es
realitzaran més endavant al ca-
rrer Cap de Guaita, tindran una
despesa total de més d’un milió
d’euros i els treballs duraran
prop de 8 mesos. Tot plegat, ac-
tuacions que dotaran Hosta-
francs d’un espai verd i obert a
tots els veïns del barri.  

Un nou parc per als veïns
» L’Ajuntament urbanitzarà l’espai en desús de Ramon Aramon i Serra i hi instal·larà una zona verda
» El projecte tindrà un cost de més d’un milió d’euros i els treballs duraran prop de vuit mesos

Redacció
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Els usos d’aquest 
futur espai públic

han estat fruit d’un 
acord entre els veïns

i el consistori URBANISME4 Coincidint amb
l’inici de les obres d’urbanització
de l’espai de Ramon Aramon i
Serrra que comencen ara a l’a-
bril, l’Ajuntament acabarà tam-
bé la urbanització del tram del
carrer Cap de Guaita que enca-
ra quedava per arreglar. 

Es tracta d’un tram que toca
a la futura zona de jardins, això
és, entre els carrers Vidriol i Lei-
va. En aquest carrer s’hi vol ins-

tal·lar una plataforma única amb
nous punts de llum i una filera
d’arbres de diverses espècies.

Aquesta actuació es realitza-
rà sobre una superfície total de
641 metres quadrats i es durà a
terme un cop finalitzi la remo-
delació de l’espai de Ramon
Aramon i Serra. Dues actua-
cions que serviran per acabar de
polir dues zones del barri
d’Hostafrancs.

Obres a Cap de Guaita

Estat recent del solar i situació sobre el pla de la ciutat. Fotos: Google Maps

Nou equipament | La generació d’un nou espai obert
L’espai situat entre els carrers Mir Geribert, Cap de Guaita, Creu Coberta 

i Leiva va sorgir a partir de l’esponjament urbanístic de l’entorn, que va 
generar un espai nou de 2.000 metres quadrats de superfície, qualificats 

urbanísticament com a zona de parcs i jardins de caràcter local.  
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El ciclista català Joaquim ‘Puri-
to’ Rodríguez va proclamar-se
campió de la 94a edició de la Vol-
ta a Catalunya, que va finalitzar
a la muntanya de Montjuïc amb
un circuit de vuit voltes aquest
passat diumenge.

Malgrat el temps plujós que
va acompanyar durant tota la jor-
nada, que va obligar a escurçar
cinc quilòmetres el recorregut
previst, molts aficionats al món
del ciclisme van ser testimonis de
la gesta de Purito, que es va en-
dur el seu segon triomf en aques-
ta ronda, després de la victòria
aconseguida en l’edició de 2010. 

La victòria de l’etapa de
Montjuïc se la va endur, tanma-
teix, l’holandès Lieuwe Westra,
que va creuar la meta en solita-
ri amb un temps de 2 hores, 35

minuts i 14 segons. Purito va en-
trar segon a la meta, i va acon-
seguir mantenir els quatre segons
d’avantatge que tenia sobre el seu
perseguidor i també favorit, Al-
berto Contador. El nord-ameri-
cà Tejay Van Garderen va com-
pletar el podi de la classificació
general. 

La 94a Volta a Catalunya va
començar a rodar a Calella el pas-
sat 24 de març, i després de 7 eta-

pes que han recorregut el terri-
tori català de dalt a baix, va arri-
bar a Barcelona on va tenir lloc la
darrera etapa de la ronda, amb
un recorregut a l’emblemàtica
muntanya de Montjuïc.

L’etapa va comptar amb la
participació dels Castellers de
Sants, que van actuar a prop de la
Font Màgica al final de l’etapa, tot
i que a causa de la pluja la seva ac-
tuació va quedar un pèl deslluïda.

Purito va aconseguir la seva segona Volta a Catalunya. Foto:Arxiu

Purito guanya a Montjuïc la
seva segona Volta a Catalunya
» El català acaba primer a la general a quatre segons de Contador

» L’última etapa va recórrer la muntanya màgica amb un circuit

El Mini del JAC juga un partit
contra un conjunt xinès

BÀSQUET4El conjunt de cate-
goria Mini A del JAC Sants va
disputar el passat dijous 27 de
març un partit amistós contra el
Beijing Sport Legends xinès,
una escola internacional d’a-
quell país oriental. 

El David Gros, un entrenador
català que des de fa més de 5
anys viu a la Xina, s’encarrega de
la direcció esportiva d’aquest
club. És per aquest motiu que el
seu equip va visitar Catalunya,
on va jugar diferents partits
amistosos, sent aquest contra el
JAC l’últim abans de marxar de
nou cap a la Xina. Gros va orga-

nitzar aquest viatge perquè els
seus jugadors, una barreja de
nens de categories Mini i Pre-In-
fantil, poguessin comprovar el
nivell de joc i de treball del bàs-
quet català.  

Des del club han volgut agrair
que s’escollís el JAC com un
dels rivals del Beijing Legends en
la seva gira catalana. “Els nens
van quedar molt contents de ju-
gar un partit tan diferent”, explica
a Línia SantsGerard Cuenca, en-
trenador del Mini A del JAC, en
referència als jugadors sant-
sencs, que de ben segur no obli-
daran aquesta experiència.

El camp de l’Energia ja té 
una grada per als espectadors
EQUIPAMENTS4Des da fa un
parell de setmanes els segui-
dors de la UE Sants ja compten
amb una nova grada al camp de
l’Energia amb capacitat per a 116
persones, 28 de les quals poden
seure a peu de gespa. 

Tot i que el camp és de la Ge-
neralitat, davant la insistència del
club el Govern va arribar a un
acord amb el Districte de Sants-
Montjuïc perquè fos aquest qui
assumís el cost de l’equipament,

de prop de 10.000 euros, segons
informa el3.cat. 

L’estrena d’aquesta nova gra-
deria sembla haver donat ales als
santsencs en el seu camí de re-
torn a la Primera catalana. Des-
prés dels bons resultats aconse-
guits a casa darrerament, aquest
diumenge el Sants va derrotar a
domicili al Vilanova per 1 gol a 2,
resultat que permet l’equip bar-
celoní col·locar-se colíder del
seu grup de Segona catalana. 

Una exposició homenatja 
el ciclista Miquel Poblet

CICLISME4Aquest pròxim diu-
menge finalitza l’exposició que el
Museu Olímpic ha dedicat a Mi-
quel Poblet, un homenatge a
aquesta històrica figura del ci-
clisme català. 

La inauguració d’aquesta
mostra, que es va realitzar a mit-
jans de març, es va emmarcar en
l’imminent arribada de la Volta
Ciclista a Catalunya. Miquel Po-
blet, nascut l’any 1928 a Mont-
cada, és considerat un dels grans

ciclistes catalans, amb un pal-
marès de victòries a grans rondes
com el Giro d’Itàlia, la Vuelta a
Espanya o el Tour de França, on
va aconseguir endur-se un total
de 3 victòries d’etapa en 3 parti-
cipacions als anys 50. 

A l’acte de presentació de l’ex-
posició sobre aquest ciclista van
assistir-hi personalitats com l’ex-
president de la Generalitat, Jor-
di Pujol, i altres càrrecs del món
de l’esport català, entre altres. 
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Com a amistós, no es van comptar els punts que van anotar-se. Foto: JAC

Waterpolo | Derrota del Mediterrani davant l’Atlètic-Barceloneta
El CE Mediterrani va sortir derrotat (19-11) de la seva visita a la piscina de Sant Sebastià, on 

el va rebre l’Atlètic-Barceloneta, líder indiscutible de la Divisió d’Honor del waterpolo estatal. 
D’aquesta manera els de Sants-Montjuïc segueixen ocupant la quarta plaça de la classificació

amb 36 punts, a vuit del Mataró, tercer amb 44 punts, i a 10 del Terrassa, segon.  
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Un estiu per aprendre i divertir-se
» S’obre el període de preinscripcions pel programa d'activitats de lleure ‘L'estiu és teu!’
» S’ofereixen més de 10.000 places per a estades on aprendre idiomes, música i esport

Pels que els agradi l’esport, ja si-
gui el bàsquet, el futbol o qual-
sevol altre. Pels que vulguin mi-
llorar el seu anglès o s’atreveixin
amb l’alemany. I per aquells
que sentin la música com una
passió. Per a tots ells, si tenen
entre 5 i 17 anys, L’estiu és teu!,
el programa d’activitats de lleu-
re que organitza l’Agència Ca-
talana de la Joventut del De-
partament de Benestar Social, és
la seva opció.

Aquest programa arriba en-
guany a la seva vintena edició, i
ofereix experiències de fins a
dues setmanes a infants i joves
a través de la Xarxa Nacional
d’Albergs Socials de Catalunya
(Xanascat). L’oferta és molt va-
riada i les modalitats d’estades
a escollir són: música (19 estils
i 27 instruments a triar), idiomes
(anglès, francès o alemany), es-
portives (futbol, bàsquet i hand-
bol), multiesportives (20 mo-
dalitats), combinat d’anglès i
multiesportives, combinat d’an-

glès i astronomia, enginy, circ,
teatre, veu, cinema i natura.

NOVETATS PER AL 2014
Aquest any s’ofereixen diverses
novetats. La principal són qua-
tre noves modalitats d’estada: un
torn de natura en llengua anglesa
el mes de setembre, un torn de
música també en anglès al se-
tembre, la modalitat de música
avançada i DJ, i l’especialitat
de música ensemble-fusió.  Tam-
bé hi ha un nou alberg que se
suma a la llista dels 31 que hi ha
en total, que és el de Sant Este-
ve d’en Bas, a la Vall d’en Bas.

La majoria de l’oferta es con-
centra al juliol, amb 8.484 pla-
ces, per les 990 disponibles a l’a-
gost i les 600 que s’ofereixen el
mes de setembre. En total, es pot
triar entre una oferta de 156
torns que poden ser de 6, 7, 8, 10
o 14 dies.

PREINSCRIPCIÓ EN LÍNIA
Es pot fer la preinscripció fins al
7 d’abril a les 12 del migdia. Per
fer-ho cal entrar al lloc web de
L’estiu és teu! (www.xanas-
cat.cat/estiuesteu). Tots aquells
que s’apuntin rebran un núme-

ro automàticament pel sorteig
que es farà el 9 d’abril davant de
notari i que es farà públic el prò-
xim dia 11 d’abril a les 12 del
migdia. L’únic requisit és que els
infants i els joves que s’hi apun-
tin tinguin entre 5 i 17 anys.

A més, les famílies nombro-
ses, monoparentals i les acolli-
dores que obtinguin plaça pels
seus fills i filles gaudiran d’una
reducció del 10% en el preu de
les estades. Aquests ajuts s’em-
marquen en les polítiques de-

partamentals de suport a la fa-
mília i intensifiquen l’orientació
al servei públic dels albergs ges-
tionats per la Generalitat. L’any
passat es van beneficiar de les
reduccions 1.664 nois i noies, el
23% de tots els participants.

Joves i monitors d’una de les activitats de ‘L’estiu és teu 2013’. Foto: Agència Catalana de Joventut

Redacció
SANTS-MONTJUÏC
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DISSABTE 5 D’ABRIL
17:00 Festa de la primavera del Poble-sec té lloc

a partir de les 5 de la tarda amb la cercavila
dels Moderns a la plaça del Sortidor, i acabarà
amb el correfoc infantil a la plaça de Navas.
/ Poble-sec.

DIVENDRES 11 D’ABRIL
19:00 El Grup d’Opinió Àmfora organitza un de-

bat obert sobre la literatura, que comptarà
amb la participació de David Nel·lo, escrip-
tor. L’entrada a l’activitat és lliure, tot i que l’a-
forament és limitat. / Biblioteca Vapor Vell.

A PARTIR DEL 28 D’ABRIL
17:00-19:00 Personalitza el teu ordinador és un

taller emmarcat en les activitats de prima-
vera del Punt Multimèdia de la Marina, les ins-
cripcions a les quals ja estan obertes. / Cen-
tre cívic Casa del Rellotge. 

FINS AL 20 D’ABRIL
Matí-Tarda Foc, tabals i bastons. Exposició so-

bre aquestes tradicions tan catalanes que se-
gueixen avui dia fent soroll durant les festes
dels municipis d’arreu del país. Mostra a cà-
rrec de Vicens i Adriana Artola. / Centre cívic
Casinet d’Hostafrancs.

A PARTIR DEL 22 D’ABRIL
Matí-Tarda Mali, exposició solidària és una

mostra a càrrec de Teresa Miarnau que vol en-
senyar la tasca de construcció d’escoles per
al poble dogon, que viu a Mali. / Centre cí-
vic Casinet d’Hostafrancs.

DIMECRES 9 D’ABRIL
18:00 The vain little mouse és una activitat en

anglès que parla sobre una rateta que es-
combrava la seva casa quan va trobar una mo-
neda d’or. A càrrec de La Maquineta Produc-
cions. / Biblioteca Francesc Candel.

DIUMENGE 13 D’ABRIL
12:30 La Xicana és una pallassa tendra i inno-

cent que vol fer màgia, però sempre s’equi-
voca. Espectacle adreçat a un públic familiar.
/ Poble Espanyol.

DIJOUS 3 D’ABRIL
19:15-20:15 Presentació del Campus de Fut-

bol del Districte III. L’acte tindrà lloc a l’As-
sociació de Veïns de Badal, Brasil i la Borde-
ta, al carrer Daoiz i Velarde. 

CULTURA INFANTIL ESPORTSEXPOSICIONSTALLERS

agenda@comunicacio21.com

Els diumenges familiars enceten un nou
taller per al mes d’abril amb un de cre-
ació i disseny de punts de llibre.
Aquesta activitat està adreçada a
nens majors de 3 anys acompanyats per
un adult. / Poble Espanyol.

Taller infantil
Dissenyem un punt de llibre
Dg. 6 d’abril de 10:30 a 12:00

AGENDA QUINZENAL

Aquest taller convida als participants
a descobrir com gestionar les emocions
a partir de la presa de consciència i la
regulació emocional. A càrrec de Gem-
ma Olivares, educadora emocional. /
Biblioteca Francesc Candel.

Xerrada-taller
Gestionar les emocions
Dj. 10 d’abril a les 19:00

La sala d’actes de les Cotxeres de
Sants acolliran la presentació d’a-
quest llibre, coordinat per LaCol, que
fa una repassada històrica i panoràmica
de Can Batlló. El llibre compta amb el
pròleg d’itziar González. / Cotxeres.

Presentació llibre
Inventari de Can Batlló
Dm. 8 d’abril a les 19:00

El JAC Sants rep a casa el Vendrell amb
l’objectiu de seguir de ben a prop els
dos primers classificats de Copa Cata-
lunya: el River Andorra i el Martorell
Solvin. / L’Espanya Industrial.

Partit de bàsquet
JAC Sants-AB El Vendrell

Dg. 13 d’abril a les 12:15
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