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Els desnonaments s’han conver-
tit en un dels grans drames de la
crisi econòmica. Segons dades fe-
tes públiques recentment pel Con-
sell General del Poder Judicial
(CGPJ), Catalunya és el territori de
tot l’estat que va patir més des-
nonaments l’any 2013, amb un
23,8% del total. 

Les xifres són colpidores:  més
de 67.000 desnonaments a tot l’es-
tat, 16.000 dels quals a Catalun-
ya, i la majoria (56,8%) per pisos
en lloguer. Les execucions hipo-
tecàries, que en aquest cas han
descendit un 9,8% respecte a l’any
anterior, representen un 38,5% del

total de desnonaments. Les dades
fetes públiques pel CGPJ estan
desglossades per províncies, un fet
que impossibilita saber el nombre
de desnonaments que han tingut
lloc a la ciutat de Barcelona.
Aquesta publicació ha intentat
aconseguir estadístiques locals a
través del Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya (TSJC) i
altres instàncies, sense èxit.

Les xifres de la província de
Barcelona, però, parlen per si so-
les. L’any 2013 es van registrar
més d’11.000 desnonaments a
tota la província, la majoria, tal
com denuncia la Plataforma d’A-
fectats per la Hipoteca (PAH), a l’à-
rea metropolitana i a la ciutat de
Barcelona. De fet, la província
barcelonina és la que més desno-
naments pateix de tot l’estat, for-

ça per sobre de Madrid, que no
arriba als 9.000. A més, i segons
explica la PAH, “es calcula que dels
3 milions i mig d’habitatges buits”
d’arreu del territori espanyol,
“500.000 estan a Catalunya, sent
la província de Barcelona una de
les més afectades”.

La PAH denuncia que molts
d’aquests habitatges buits per-
tanyen a entitats financeres que,
“tot i haver estat rescatades amb
diners públics, no han dubtat en
desallotjar les famílies afectades
per la crisi”. En aquest sentit, l’A-
juntament ha donat suport a la
moció impulsada per la platafor-
ma per sancionar les entitats que
mantinguin pisos buits, però en
zones molt necessitades d’habi-
tatge. L’oposició i la PAH volen
que sigui així a tota la ciutat.

» La província de Barcelona és la que pateix més desnonaments de tot l’estat, per sobre de Madrid
» La PAH denuncia que el territori barceloní és un dels que registra més habitatges buits

Arnau Nadeu
SANTS-MONTJUÏC

REDACCIÓ4L’Ajuntament de la
ciutat va presentar a finals del pas-
sat mes de març una mesura de
govern que recull l’impuls, per
part del govern municipal, de la
redacció d’un nou Pla d’Habitat-
ge de Barcelona 2014-2020 “per
donar resposta a les necessitats
actuals d’habitatge” i actualitzar,
així, el vigent pla 2008-2016.

Algunes de les línies d’ac-
tuació que ja s’han iniciat, prio-
ritàries i que, segons l’Ajunta-
ment, “transformaran la ma-
nera de promoure les polítiques
d’habitatge a la ciutat”, són la

construcció de 1.000 nous ha-
bitatges de lloguer assequible, la
mediació entre llogaters i pro-
pietaris en casos d’impagament,
la posada en marxa dels nous
centres d’allotjament familiar,
acords de col·laboració amb en-
titats financeres i entitats socials
per fer front als desnonaments
i nous serveis a les Oficines de
l’Habitatge.

El consistori recorda també
que ha deixat de cobrar l’impost
de la plusvàlua, fet del qual s’han
beneficiat, fins ara, 89 persones
que han perdut la casa.

Barcelona impulsa la redacció
d’un nou Pla d’Habitatge

El problema de l’habitatge va en augment. Foto: Arxiu

El drama no té sostre
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REDACCIÓ4El Pla de Barris de
la Bordeta, després de sis anys de
desplegament (2007-2013) ja
ha finalitzat. Des del seu inici,
s’hi han construït equipaments,
s’hi han urbanitzat carrers i s’hi
han rehabilitat i adequat edificis
públics i privats. 

Tal com avançava Línia
Sants en la seva passada edició,
els recursos que s’han invertit al
barri ascendeixen als 39,2 mi-
lions d’euros, entre els projectes
que preveia la Llei de Barris i els
que s’hi han afegit com a inver-
sions complementàries. Les in-
versions corresponents a la Llei
de Barris –que arriben als 14,7
milions d’euros– les han assu-
mides el Govern i el consistori al
50% cadascuna de les parts. 

Pel que fa a l’àmbit urbanís-
tic, els projectes s’han  basat en la
urbanització dels eixos dels ca-
rrers Gavà, Constitució, Olzine-
lles, Fernández Duró, Ferreira,
Almeria, Baró de Griñó i Gayarre.
Mitjançant aquestes accions s’ha
volgut millorar la connectivitat in-
terna del barri i modernitzar la
qualitat urbana de l’entorn i els
seus serveis. A més, s’han ampliat
les voreres  i s’han col·locat cal-
çades i mobiliari urbà nous. 

En el capítol d’edificacions,
destaca la construcció de l’equi-
pament municipal de Cal Muns,
amb una inversió total de 2,3 mi-
lions d’euros. Aquest edifici serà
gestionat per la Fundació Sant
Pere Claver i es destinarà a usos
socials. Pel que fa a l’aspecte so-
cial de les actuacions, s’ha creat
un nou camí escolar a la Borde-
ta, en el qual han treballat diver-
ses escoles del barri, i també
s’han instal·lat punts d’informa-
ció sobre violència domèstica.

Les inversions complemen-
tàries, que sumen un total de
24,4 milions, han completat el
programa del Pla de Barris i
han anat adreçades a Can Batlló
durant el període 2007-2013.
S’hi ha enderrocat edificis, s’hi
han urbanitzat carrers, s’hi ha
instal·lat el CAP de la Bordeta i
s’hi ha construït una escola bres-
sol. Aquestes inversions extres,
segons explica el regidor de
Sants-Montjuïc, Jordi Martí,
“han permès arrodonir la inter-
venció de les administracions
públiques en aquest barri histò-
ricament fràgil”. Unes actua-
cions que volen millorar la trama
urbana de la Bordeta i la quali-
tat de vida dels seus veïns.

Que ningú quedi exclòs de la
pràctica de l’esport per motius
econòmics. Aquesta és la màxima
que s’ha tornat a marcar el Dis-
tricte de Sants-Montjuïc amb la
cinquena convocatòria de les be-
ques d’ajut a l’esport base 2014-
2015. La finalitat d’aquestes be-
ques és l’atorgament d’una sub-
venció a les famílies amb menors
d’edat que vulguin practicar algun
tipus esport i que no puguin fer
front a la despesa que suposa. En
aquest sentit, la pràctica esporti-
va ajuda a la formació dels joves
i és indispensable en el camí cap
a una vida saludable.

Mitjançant aquestes ajudes,
el Districte col·labora sufragant
una part del cost de l’activitat es-
portiva. De fet, aquesta iniciati-
va es posa només en pràctica a
Sants-Montjuïc, i enguany arri-
baran a la seva cinquena edició.

Les bases de les beques es pu-
blicaran al Butlletí Oficial de la
Província de Barcelona (BOPB)
el 8 de maig, i a partir d’aquest
mateix dia podran ser consulta-
des a la pàgina web del Distric-
te (www.bcn.cat/sants-mont-
juïc). Un cop passat el període
d’informació pública s’iniciarà el
termini de la convocatòria per-
què les famílies puguin presen-
tar les sol·licituds de beca. Es pre-
veu que el termini de presenta-
ció de les instàncies per optar a
beca abasti del 2 al 12 de juny. 

El Districte obre les seves
beques d’ajut a l’esport base

» És la cinquena edició d’aquestes subvencions a famílies amb menors
» Aquest programa només es posa en pràctica a Sants-Montjuïc

» El Pla de Barris es tanca amb una inversió de 39,2 milions destinats a millores urbanístiques i socials
» El programa contempla actuacions complementàries que “arrodoneixen” la intervenció a la zona

Un rentat de cara per a la Bordeta

Redacció
SANTS-MONTJUÏC

Història | Can Batlló, un espai característic
El barri de la Bordeta va néixer al llarg de la carretera de Barcelona a Sant

Boi, en una zona compresa entre l’actual barri d’Hostafrancs i l’Hospitalet.
Un dels espais més característics de la Bordeta és el conjunt industrial 

de Can Batlló, on va estar ubicada la fàbrica tèxtil de Can Mangala. 

Actuacions a Can Batlló i camins escolars, dues de les millores que ha implementat el Pla de Barris. Fotos: Arxiu
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Un diari plural Un diari participatiu

Actualitat a la xarxa

@JordiArmenteras: Marta Rovira des-
col·loca Rajoy i Soraya Sáenz saludant-los
i donant-los la mà. Això tampoc passa mai
al Congrés espanyol.

@maitefernandezf: “Los gitanos tenemos
un país que es el mundo, pero nos falta
esta cohesión social e inclusión en él”. 
#DiaPobleGitano.

@rubenuria: Este Barça le ha dado mu-
cho al fútbol, no parece justo cebarse, pero
si desea seguir en la élite, necesita au-
tocrítica y humildad.

Fa temps que vull escriure perquè
cada dia al·lucino més amb coses
que sento a la tele. Sembla que la
bandera catalana ja no sigui la se-
nyera, que sigui l’estelada. Que els
catalans vivim immersos dins d’un
ambient d’hostil entre catalans de
tota la vida i “nous” catalans. ERC
dient que Catalunya serà inde-
pendent o no serà, el PP dient que
defensaran la integritat d’Espanya
a tota costa, fins i tot si cal trauran
els tancs, CiU que sí o sí es fa el re-
ferèndum... A mi em sembla tot
una pel·lícula de mal gust. Però els
dies passen i jo continuo sense fei-
na i ja no cobro l’atur, la sanitat és
de pena, i l’educació pública i gra-
tuïta és una utopia... Però, men-
trestant, ERC passejant la bande-
reta, com si amb la bandera jo po-
gués arribar a final de mes, o po-
gués escalfar un plat de menjar per
poder dinar calent, o pagués els lli-
bres de text del meu fill. Insinuen
que hem de morir per defensar un
tros de roba? Jo sóc català com el
que més, però si us plau, baixeu a
la terra i poseu-vos a treballar, si-
gueu seriosos, rigorosos i sensibles
amb les persones.

4Peus a terra
per Marc López

El 8 d’abril, els tres diputats
catalans van ser molt i molt
prudents a l’hora d’exposar els
seus arguments per demanar
el traspàs de la competència
per fer el referèndum i l’actitud
que van tenir durant la sessió
del Congrés. M’imagino que
tots tres estarien pensant men-
tre escoltaven les intervencions
dels altres partits: I per què no
parlem de República i que ens
volem treure de sobre una mo-
narquia obsoleta, que no és
presentable? 

Què hem de dir d’un exèr-
cit, garant de la unitat d’Es-
panya segons la Constitució,
que nosaltres no volem tenir?
Per què no deixem als dipu-
tats del PSC en evidència per
votar en contra de la nostra
proposta? Els diem que volem
un diàleg entre iguals i no de
superior a inferior? Com po-
dríem dir- li “cul d’olla” a la
senyora Rosa Díez sense que
es notés gaire? Què els diríem
als diputats, que van aplaudir
fervorosament, al final de la

sessió? Com dir-los a tota
aquesta bona gent que ja han
fet tard i que tot això d’avui és
un pur tràmit? Perquè no ens
aixequem i fotem el camp
d’una vegada quan ens toca
aguantar un devessall de fan-
farronades? Amb quina cara
ens hem de quedar quan men-
teixen, desafien i ens menys-
preen? Ens mosseguem la
llengua o deixem anar tot el
que ens omple el pap? I si ens
posem unes plomes al cap i
fem el ball de la pluja? Anem
al logopeda perquè no se’ns
noti l’accent català? 

Les fronteres territorials es
traspassen com si res, les que
no hi ha manera de traspassar
són les ideològiques! Parlem de
principis democràtics i no de
legalitat! Ens estimen tant, que
amb l’abraçada ens escanyen!
Ara que ETA ha plegat, que-
dem nosaltres com a cap de
turc! Som aquí com a ciutadans
de Catalunya i no com a súbdits
d’Espanya! KEEP CALM? Pot-
ser massa!

#AquestAnyTampoc#QueN’Aprenguin!

4Van ser prudents
per Jordi Lleal

#DiaPobleGitano

Dissabte 5 d’abril vaig estar a
punt de desviar-me amb el cafè
matutí en llegir que el prèmier
espanyol, Mariano Rajoy, deia,
segons un diari d’abast estatal:
“la sang de catalans i espanyols
està mesclada. Catalans i espa-
nyols tenim la mateixa sang”.
No em vaig desviar, però se’m
va glaçar la sang a les venes.

D’alguna manera em va re-
afirmar en la teoria –que he
sostingut certes vegades– que,
mentre el catalanisme, òbvia-
ment, no és ètnic, l’espanyo-
lisme sí que ho és. Que el
catalanisme no és ètnic ve de-
mostrat per la quantitat de per-
sones d’orígens diversos que
s’hi apunten. Hi són els que
tenen llinatges catalans, però
també els que en tenen d’espa-
nyols. I, ara, també, els d’altres
moltes procedències. Com deia
un conegut líder independen-
tista català, “a la meva llista
electoral hi havia el president
de la penya del Barça i el de la
penya del Madrid del meu
poble”. I hi eren a parts sem-

blants els que tenen el català
com a primera llengua, els que
el tenen com a segona i aquells
que encara estan en procés d’a-
prendre’l, o fins i tot que no en
saben gens.

Al catalanisme li és ben igual
d’on sigui la sang. En tenim d’a-
fricana, ja que no sempre hi
havia hagut una fèrria frontera
entre el nord i el sud de la Me-
diterrània. I en tenim de sici-
liana, i d’italiana, i d’andalusa, i
d’occitana, i de llombarda, i de
ragusea… i avui ja de pertot el
món. A què ve, ara, aquesta co-
llonada de la sang?

Sentir Rajoy m’ha sonat a
“limpieza de sangre”, “Dia de la
Raza”, i totes aquestes sinistre-
ses. Cada dia em sorprenen
més, les actituds dels nostres
veïns. Però, si no en tinguessin
de ben raretes, no haurien
pogut escollir com a president
del govern un personatge que
apel·la a la sang per intentar
mantenir la unitat de l’Estat.
Hem fet un altre viatge en el
túnel del temps.

per Bernat Joan

4Sang de la seva sang...
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4Caldrà que fem política

Opinió en 140 caràcters

@MireiaMiquel: Què bé li va a Rosa Díez
sortir a parlar d'això. És un 99% de la seva
campanya electoral. Com peix a l'aigua.
#Congrésespanyol.

@neusmunte: Unanimitat al @parlament_cat.
Creació d’una comissió d'estudi de la transició
cap a la @ReformaHorària. Bona feina @fa-
bianmohedano i molts altres!

@maldinisport: Se puede dudar del es-
tado de forma de algunos jugadores, pero
de lo que no se puede dudar es del estilo
de este Barcelona. Eso jamás.

Un diari obert

Digueu-me paranoic si voleu. I que no
se m’atabali el galliner, però hi ha un
rum-rum que mireu… em fa tenir una
cosa per dins, un no sé què tinc… ja ho
deia aquell que la paranoia és la menys
dolenta de les malalties mentals. Però
què voleu que us digui? Res? Voleu que
calli? Doncs no. Ho sento però el verb
callar no existeix en el diccionari Sa-
valls-Realitat, Realitat-Savalls.

A la vida hi ha “marcadors”. Sí, sí…
com quan vas al metge a que et com-
provi això o allò altre i et destrueixen to-
tes les teves intimitats. El que busquen
són “marcadors” per tal de prohibir-te
el que més t’agradi mentre intenten pre-
veure el mal del que has de morir –com
tothom–. Les dones –que com deia en
Capri són molt més intel·ligents que els
homes– són les mega-expertes mun-
dials de la visió lateral a la recerca de
“marcadors”.

Sento revelar als lectors masculins
un secret de calibre similar al d’“els reis
són els pares”: Elles ho saben! Ho sa-
ben abans. No cal que us escarrasseu
amb flors i llaminadures, amb amabi-
litats desfermades, amb sortides de
guió i seguiment dels consells del Cos-
mopolitan per crear l’ambient ade-
quat… Sigui perquè teniu necessitat ur-
gent de completar l’acte matrimonial,
sigui perquè heu convidat a quatre
brètols a casa a veure la Champions pel
Plus sense tenir en compte que el ma-
teix dia hauríeu d’anar a sopar a cal so-

gre… tant li fot! Elles ja ho saben! Que
com va dir la Chenoa: “cuando tú vas
yo vengo de allí, cuando yo voy todavía
estás aquí”.

Me n’he anat per les branques, ja ho
sé… però és que tinc aquest rum-rum
a l’estomac… que em fa anar a buscar
“marcadors”, i donada la meva predis-
posició natural de veure només allò que
em plau, recorro a la saviesa en l’anà-
lisi de la realitat que em proporciona el
bisturí de l’observació que m’han en-
senyat a fer servir les dones que m’han
envoltat al llarg de la vida, i particu-
larment la senyora Savalls.

Jo no vull destrempar ningú… però
poseu-vos com us doni la gana, que si
en Duran fot setmanes que no piula en
contra és que ens ha fotut un tracte rec-
tal sense que ens n’adonéssim. Que si
només fan que explicar-me que han vist
la Soraya amb aquest pel carrer, o
amb aquells sopant allà, és que hi ha re-
unió de pastors, i ja sabeu allò de “re-
unió de pastors… ovella morta”.

A mi no em preocupen gens els
brams de Madrid. Em preocupa més el
seu silenci. No m’atabala en Lara, el
Freixenetu, o en Juanitu-ondes-abri-
llantinades-Rosell… A mi em fa patir
quan els Pimecus s’arrepleguen per dir
que “ja n’hi ha prou” i aclareixen que és
una reunió patronal i no de país. M’a-
tabala el cuc detector de marcadors,
aquesta cosa de l’“estem sortint de la
crisi i no m’atabaleu ara”.

per Carles Savalls

Catalunya és un país sense recursos na-
turals més enllà del bon temps i la gas-
tronomia. La nostra fortuna ha vingut de
la cultura del treball i del comerç. Quin
remei! Els nostres millors fills i filles va-
ren centrar el seu talent a fer diners d’a-
llà on no hi havia més que misèria i im-
postos, mentre que en altres països les
persones de qualitat podien fer carrera
dins les estructures dels seus estats, com
a polítics, militars, diplomàtics o aca-
dèmics. Aquí ens vàrem posar a fer du-
ros, que Déu estreny, però no ofega.

Probablement Weber hauria d’haver
estudiat el cas dels catalans quan parlava
d’una moral protestant simbiòtica amb
el capitalisme, perquè l’esforç, la meri-
tocràcia i la recompensa en vida del tre-
ball ben fet han estat els pilars de la Ca-
talunya moderna. Almenys és el tipus de
literatura d’autobombo que hem assi-
milat com a indestriable de com som,
dins la nostra societat de senyors Este-
ve, botiguers i menestrals. I que baixi
Déu i m’ho negui, però és un autoretrat

que ens encigala d’allò més per molt pe-
tit burgès que sigui.

Dit això, i si sumem a la nostra equa-
ció definitòria que les elits ciutadanes van
morir o es van exiliar el 1714 –un exili del
10% de la població més compromesa amb
les llibertats del Principat ens va deixar
escapçats durant dos segles– no és d’es-
tranyar que siguem un país, com a mínim,
irreverent amb el poder, que fins fa qua-
tre dies ha estat sempre foraster. Alme-
nys, fins que va arribar l’autonomia
aquesta de fireta i vàrem donar feina als
nostres propis corruptes de tots els colors
polítics. Els catalans, perdedors de tot i
amb unes elits sorgides de l’esforç dels
seus avis o besavis (que no d’ells, que ja
no cola) hem encapçalat totes, absoluta-
ment totes, les reformes socials que han
entrat a la pell de brau. 

Penso que, molt equivocadament, les
hem assimilat com a nostres i les hem
traslladat pedagògicament als espany-
ols, intentant posar el seny davant de la
injustícia. I així estem... 

No ens podem arronsar de cap de les
maneres, i menys el president Mas. Tal
com li va dir l’empresari farmacèutic Sr.
Grífols:  -“President, no s’arronsi”. Ara
cal tirar endavant i recordar que d’aquí
a la consulta del 9 de novembre tenim
molta feina per fer. Feina política en di-
versos àmbits territorials, feina de pres-
sió política i de convenciment cívic. 

Tenim davant nostre  unes  eleccions
europees molt  importants  i un Onze  de
Setembre que  ha de tornar a ser histò-
ric. I enmig d’aquests dos esdeveni-
ments cabdals tenim un estiu que cal-
dria aprofitar  al màxim per  explicar  als
milers de  turistes  d’arreu del món  que
ens visiten que  actualment  els  catalans
patim una greu mortificació: el govern
espanyol, el govern autoritari i postde-
mocràtic de Madrid, que no ens vol dei-
xar exercir el dret civil més important
de tota democràcia. L’executiu Rajoy no
ens vol deixar votar amb normalitat. El
poble de Catalunya ha de prendre  cons-
ciència que  la nostra dependència amb
Espanya ja ha tocat  fons. Cal tenir ben
present que l’Estat espanyol cada dia

ens tracta pitjor: és més centralista,
agressiu  i antisocial envers els ciutadans
de Catalunya.

Cada dia que passa l’administració
central de l’Estat  ens imposa unes lleis
i prerrogatives  inacceptables, que  pro-
voquen més martiri antisocial i pèrdua
de qualitat de vida. La societat  civil  ca-
talana, encapçalada per l’ANC,  està do-
nant un exemple exquisit de  saviesa, ci-
visme i valentia. Ara és l’hora que tots
plegats, institucions –sobretot els Ajun-
taments–, partits  polítics, sindicats  i la
gent a títol individual  formem un sol  cos
per  tal de fer possible una revolta  cata-
lana  que ha de significar la superació de-
finitiva de la dependència als dictats de
l’altiplà castellà.

Aquesta  onada  de  civisme social ca-
talà també hauria d’implicar  superar el
discurs ètnic i antiquat del nacionalis-
me espanyol  i  situar-nos  en una nor-
malitat  política i social,  per tal de co-
mençar a posar  fil  a l’agulla  als  des-
equilibris i problemes que neguitegen i
aclaparen de debò la  nostra estimada
nació catalana.

per Josep M. Loste 

4La consulta i la dependència

per Àlex Socies

4Reformar els espanyols...
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La Fundació Barcelona Comerç
va presentar el passat diven-
dres dia 11 d’abril l’Indicador del
Comerç de Barcelona (ICoB),
un  estudi encarregat a ESADE
i que ha presentat els resultats
del primer trimestre del comerç
barceloní i les intencions dels co-
merciants davant la nova llei
d’horaris comercials aprovada
durant el mes de febrer.

Tot i que les vendes han cai-
gut un 1,4%, els comerciants ja
comencen a veure “un punt de
llum al final del túnel”, segons in-
dica Vicenç Gasca, president de
la Fundació Barcelona Comerç.
L’optimisme és degut al fet que
la caiguda de les vendes no ha es-
tat tan pronunciada com ho va
ser durant els primers mesos de
2012 i 2013.

En aquest sentit, el regidor de

Comerç, Consum i Mercats, Rai-
mond Blasi, assegura que “el
sector del comerç està liderant la
recuperació de la ciutat”. 

BONES EXPECTATIVES
Segons el què es desprèn de l’in-
forme de l’ICoB del primer tri-
mestre de 2014, els comerciants
creuen que els consumidors com-
praran més de cara al pròxim tri-
mestre i que les vendes augmen-

taran. Tanmateix, la seva preo-
cupació sobre el descens dels
preus –la temuda deflació– es fa
palesa a l’estudi. 

Pel que fa a la nova llei d’ho-
raris comercials, un 44,9% dels
comerciants enquestats afirmen
que no obriran cap jornada fes-
tiva durant els mesos d’estiu,
mentre que només el 21% té la in-
tenció d’aixecar les persianes du-
rant tots ells. 

Gairebé la meitat dels comerciants no obriran els festius a l’estiu. Foto: Arxiu

Frenada a la caiguda de les
vendes el primer trimestre 

» L’ICoB destaca una lleu millora dels resultats respecte a l’any passat
» Vicenç Gasca, Fundació Barcelona Comerç: “la llum al final del túnel”

Nova campanya per millorar
el reciclatge als mercats

INICIATIVA4L’Ajuntament ha
posat en marxa una campanya
per millorar la recollida de resi-
dus orgànics als mercats muni-
cipals de la ciutat. Des d’aquest
mes, i fins a l’octubre, es desple-
garan 7 informadors ambien-
tals als 29 equipaments comer-
cials amb els quals compta Bar-
celona, que informaran parada
per parada sobre els conceptes
bàsics i resoldran dubtes sobre la
separació de residus. 

“Si som capaços de separar
correctament la matèria orgàni-
ca, podem generar energia a les

plantes i instal·lacions”, explica
Carlos Vázquez, cap de gestió de
residus de l’Ajuntament. 

L’any passat, de tots els resi-
dus que es van generar als mer-
cats de la ciutat es va aconseguir
reciclar a la fracció orgànica un
30%. Enguany es vol assolir el
36% i minimitzar a la vegada el
percentatge de matèria que no
hauria d’anar en aquest paquet
de residus. Un dels sectors on
més residus es generen és a la
fruita, tot i que també és el que
més conscienciat està sobre el
tema del reciclatge. 

MOSTRA4La Festa del Comerç
del carrer de Sants, celebrada el
passat dissabte 5 d’abril, va ser tot
un èxit de participació. Així ho han
expressat a Línia Santsdes de l’as-
sociació organitzadora, Sants Es-
tabliments Units, que destaca
que de les 200 parades que van
treure al carrer, un 70% eren as-
sociats de l’eix. 

Una de les atraccions que
més èxit va tenir va ser el Santset

Park, ubicat a la plaça de Sants i
que durant tot el dia va fer les de-
lícies dels més petits amb castells
inflables, gossos ensinistrats de la
Guàrdia Urbana i el Teatre de Ti-
telles de Sants Establiments, la
joia de la diada comercial. 

Tot plegat, una jornada que no
només va ser comercial, sinó fes-
tiva. A això va col·laborar el bon
temps que va fer aquell dia, fet que
va ajudar la gent a sortir al carrer. 

Redacció
SANTS-MONTJUÏC

Set informadors es desplegaran pels mercats barcelonins. Foto: Arxiu

Èxit d’assistència a la Festa del
Comerç del carrer de Sants

FIRA4La novena Mostra de Co-
merç de Creu Coberta, celebrada
el passat dissabte 5 d’abril, va re-
bre la visita d’una gran quantitat
de visitants que van passejar,
durant tot el dia, per les parades
que l’eix comercial va instal·lar a
Hostafrancs. 

Des de Creu Coberta informen
a Línia Sants que aquesta fira ha
estat de les millors pel que fa a par-
ticipació i visitants. El balanç ge-

neral que en fan els comerciants
és molt positiu, i destaquen el cli-
ma assolellat d’aquell dissabte, que
va convidar els santsencs –i més
persones vingudes d’altres parts de
la comarca– a sortir al carrer.
Creu Coberta assenyala l’èxit de la
desfilada de cotilles i de l’acte
unitari contra la violència mas-
clista, on el director de cine Joan
Riedweg i el periodista Julià Pei-
ró van llegir un manifest. 

Gran acollida de la Mostra 
de Comerç de Creu Coberta

Denúncia | El Gremi de Flequers alerta sobre la proliferació del pa industrial
El Gremi de Flequers alerta en un comunicat que “la bombolla dels forns acabarà esclatant”, a causa de la 

proliferació d’establiments que venen pa industrial, un producte que genera benefici per a les botigues –prop del
40% del preu va a parar al venedor–. Des del gremi es denuncia que no existeix prou demanda per a la quantitat 

de pa industrial que es produeix i demana que s’informi els consumidors sobre la procedència del pa que compren.
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La Mostra de Comerç: sol, gent i festa

La IX Mostra de Comerç de Creu Coberta va omplir el nostre carrer amb milers de persones disposades 
a conèixer el nostre eix, el nostre barri i el nostre comerç. Hi van participar, a més, entitats i artesans,

mentre que activitats de tot tipus van animar la jornada. Aquí en pots veure un resum fotogràfic.
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Aquests dies ens ha visitat, de nou, el Di-
rector General de Comerç de la Gene-
ralitat de Catalunya, amb qui hem com-
partit inquietuds i problemàtiques del
món comercial, del nostre eix i de la ciu-
tat. Li hem fet algunes preguntes que
resumeixen aquesta trobada.

Què ha volgut transmetre als nostres
comerciants, sr. Recasens?
Bàsicament una perspectiva general de
la situació actual que estem vivint a Ca-
talunya, i els he volgut donar diverses
raons per les quals creiem que l’estat
propi és important per aconseguir
molts reptes que ens plantegem. Preci-
sament els comerciants i les petites i
mitjanes empreses tenen moltes raons
per pensar que l’estat propi ha de ser
una prioritat pel país.

I quines són aquestes raons?
Principalment la defensa del model de la petita i mitjana empresa catalana. Per fer-ho,
necessitem la totalitat de les competències en el sector, tant per regular com per admi-

nistrar. No podem seguir immersos en un estat que per la via de la repressió econòmica
intenta ofegar el nostre comerç, que és la base de la nostra economia. L’estat espanyol
està intentant, per mitjà de la llei d’unitat de mercat, aplicar un conjunt de mesures en
què la Generalitat deixaria de tenir precisament cap competència en el món del comerç.
Amb la liberalització completa dels horaris comercials, i altres iniciatives que van en una
línia completament liberal, perdríem ràpidament el nostre teixit comercial.

En moments de crisi com l’actual hi ha la sensació que cal ser conservador, però...
Dins de l’estat espanyol no ens en sortirem. Si mirem com ha anat la crisi ara ja hi
ha la sensació general que hem tocat fons i que, per tant, tard o d’hora comença-
rem a remuntar. La crisi ha fet molt més mal a les pimes de fora de Catalunya que
a les del nostre país. A Catalunya hi ha hagut una reducció d’establiments però molt
menor a la mitjana estatal, o a comunitats com Madrid. Això posa de manifest que
el nostre model comercial és més competitiu. Ara mateix, no cal imposar noves lleis
que facin el nostre comerç més vulnerable. 

El dia que el nostre marc sigui únicament l’europeu, caldrà modificar les lleis
de la Generalitat per adaptar-les a Europa?
Ni de bon tros. En aquests moments la normativa de la Generalitat és de les que
més adaptades estan al marc normatiu, als reglaments i les normatives europees.
No tenim cap requeriment per modificar res. És el govern de l’estat espanyol el que
vol canviar coses que funcionen. Treta la llosa que representa Espanya, tindrem una
relació directa amb Europa i, a més, contribuirem directament a Europa, on tindrem
veu i vot a Brussel·les per defensar directament el nostre model comercial.

Entrevista a Josep M. Recasens, Director General de Comerç Generalitat de Catalunya

Imatges de la IX Mostra de Comerç



13 | 16 abril 2014 líniasants.catCREU COBERTA - BUTLLETÍ Nº 238

Associació de Comerciants

Creu Coberta



| 14 16 abril 2014líniasants.cat

&

HUMAN BODIES, The exhibition
Del 18 d’abril al 12 d’octubre a la Cúpula

Captivadora i impressionant a la vegada,
Human Bodies és molt més que una 
exposició: suposa una experiència 

realment inoblidable, un apassionant
viatge a través de l’interior del cos humà

que permet al visitant conèixer, en primera
persona, què s’amaga sota la seva pell.
Fins a 12 cossos complets i més de 150 
òrgans humans individuals conservats 
mitjançant la innovadora tècnica de la 
plastinació, mostren a Human Bodies 
l’espectacle de la vida com mai abans 

s’havia presentat al públic general. 

Xicana és una pallassa tendra i innocent que vol fer màgia,
però sempre s'equivoca. Ven la màgia quan no n´hi ha i quan
no la ven, se li escapa. Això si: fa una sèrie de jocs on el més im-
portant és la travessia, el desenvolupament del joc, amb la par-
ticipació i entreteniment del públic nen i adult, fins arribar a l’e-
fecte màgic.  

Un espectacle fresc, dinàmic i divertit dirigit per l'Anna
Montserrat perquè nens i grans gaudeixin de la sorpresa i ad-
miració que desperten sempre aquestes disciplines.  

Xicana transmet un missatge clarament didàctic inclús
per als adults: tothom es pot equivocar, no hem de tenir por
al fracàs.   

Dissenyem un punt de llibre
EL Poble Espanyol ha escollit aquest mes com a taller familiar el disseny d’un punt de llibre vinculat amb la festa de

més tradició de l’abril que és Sant Jordi.

CREU COBERTA - BUTLLETÍ Nº 238

Activitats familiars d’abril al Poble Espanyol

Horari: Espai de Teatre a les 12:30h
Preu: (12€ adults i 7€nen) Gratuït abonat. Diumenges: 6,13, 20 i 27   

Durada: 50 minuts. Recomanat a partir dels 3 anys. Aforament limitat.  
La compra de l'espectacle dóna dret a visitar el recinte

Horari: A partir de les 10:30 fins a les 12h (entrada permesa fins a les 11:30)
LLoc: Espai Educatiu. Taller recomanat a partir dels 3 anys (acompanyats). Aforament limitat.  

Activitat  inclosa amb l’entrada al recinte. 

&
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Un Paral·lel més segur, més
pensat per als vianants i més di-
nàmic. Aquesta és la idea del
projecte de remodelació de l’A-
juntament que va presentar di-
lluns l’alcalde Xavier Trias. Unes
obres que ja s’han adjudicat (per
uns 7 milions d’euros) i que co-
mençaran a mitjans de maig
d’aquest mateix any.

Si tot va segons el previst, en
només deu mesos el Paral·lel po-
dria presentar una imatge força
renovada. A les actuals obres que
s’estan fent per substituir el
col·lector d’aigües i millorar el
drenatge de l’avinguda s’hi su-
maran el trasllat del carril bici al
centre de la via i la creació de
nous espais per a vianants.

El nou carril bici, de doble
sentit, deixarà l’espai que ocupa

al costat de les voreres i se situarà
al centre de la calçada, amb més
mesures de seguretat. Inclourà
barreres amb el llindar amb els
carrils de circulació, i s’evitaran
els girs conflictius i les molèsties
als veïns que baixen del bus o uti-
litzen els contenidors. 

Precisament a les cruïlles del
Paral·lel amb els carrers de l’Ei-
xample s’hi crearan sis placetes
que inclouran mobiliari urbà i es-

tan pensades per a l’ús veïnal.
L’altre objectiu d’aquesta refor-
ma és dinamitzar comercial-
ment i culturalment el Paral·lel.
Un fet en el qual va incidir Trias
en la presentació, el qual va dir
que es vol “afavorir els ciutadans
que hi viuen, però també que es
generi activitat econòmica”, i
que per això considera que cal
donar a l’avinguda Paral·lel “més
potència i més força”.

Així seran les placetes que es crearan a les cruïlles. Foto: Ajuntament

El nou Paral·lel començarà 
a fer-se realitat el mes de maig

» Es guanyaran espais públics amb noves places a les cruïlles
» El carril bici es traslladarà al centre de l’avinguda i serà més segur

La Bullipedia de Ferran Adrià
es posa en marxa al districte

GASTRONOMIA4Fa quinze dies
es va presentar el Bullipedia
Lab, l'espai que a partir del mes
de maig acollirà les oficines des
d'on una vuitantena de persones
treballaran en la primera enci-
clopèdia digital sobre cuina ca-
talana. Es tracta d’un projecte de
la Bulli Foundation, dirigida pel
xef Ferran Adrià.

L'equip ja fa gairebé dos anys
que treballa en el projecte, però
encara en falten tres perquè la
Bullipedia sigui una realitat, se-

gons va advertir el cuiner.  Adrià
va indicar que aquest no és un
projecte sobre cuina sinó sobre
innovació “que utilitza el llen-
guatge de la cuina” i que servirà
per estructurar el seu ADN.

El Bullpedia Lab es posa en
marxa al número 17 del carrer
Mèxic el 15 de maig. Aquest
serà l'espai físic des d'on la Bu-
lli Foundation treballarà a par-
tir d'ara en el projecte de “des-
codificació del genoma de la
gastronomia”.

SOCIETAT4La setmana passada
es va presentar el llibre Inventari
de Can Batlló. Teixint una his-
tòria col·lectiva a la sala d’actes
de les Cotxeres. Aquest llibre
col·lectiu és el segon de la col·lec-
ció Riera de Magòria, que im-
pulsa el Secretariat d’Entitats de
Sants, Hostafrancs i la Bordeta. 

L’acte va estar conduit, tal
com explica El3.cat, per Jordi
Soler, un dels autors del llibre.
Aquesta edició és una reivindi-
cació del recinte industrial de

Can Batlló i de la seva situació
actual. Al llibre es recullen di-
versos moments de la història
d’aquest recinte i de l’entrada
dels veïns a Can Batlló per re-
clamar-lo per al barri.

El llibre ha estat escrit per di-
versos autors, entre els quals hi
ha historiadors, arquitectes, po-
litòlegs i activistes veïnals. Tots
ells coordinats pel col·lectiu de
joves arquitectes de La Col, que
també van ser presents en la in-
auguració. També hi havia d’as-

sistir Itziar González, encarre-
gada d’escriure el pròleg, però fi-
nalment no va poder assistir-hi.

Sí que hi va ser Lluïsa Erill,
presidenta del Secretariat, que va
comentar que Can Batlló “és un
somni que es va fent realitat
dia a dia, a còpia d’inventari i
sense gaire silenci”.

El llibre es pot adquirir a les
llibreries del barri, a Can Batlló,
al local de La Col i en altres lli-
breries especialitzades de Bar-
celona.

Redacció
EL POBLE-SEC

L’equip de la Bullipedia, amb Ferran Adrià al capdavant. Foto: Ajuntament

Presenten un llibre de Can Batlló

Una imatge de la presentació del llibre. Foto: El3.cat

Protestes | Membres de Can Vies ocupen el metro
La setmana passada, un grup de membres de Can Vies van ocupar durant

unes hores l’oficina d’atenció al ciutadà de la parada de metro de Diagonal.
Segons expliquen des del mateix centre, volien recordar que la responsable

del possible desallotjament és TMB, propietària de l’edifici ocupat. 
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L’escola pública es reivindica
a l’Espanya Industrial

EDUCACIÓ4L’Assemblea Gro-
ga de Sants va fer el passat dis-
sabte 5 d’abril una jornada de
reivindicació de l’escola pública.
La festa va comptar amb la pre-
sència de molts veïns i veïnes del
barri que es van sumar al clam
contra les retallades en educació.

La jornada es va plantejar de
manera lúdica i reivindicativa,
amb actes per a tots els gustos i
públics. I va haver-hi xocolata i
actuació dels Tabalers de Sants,
Bastoners i Castellers. També
una representació del grup de te-
atre de l’IES Lluís Vives.

A la festa hi van assistir tam-
bé membres de la plataforma de
defensa de l’educació de les Illes
Balears que van fer una xerrada.
Després de tot un matí que tam-
bé va comptar amb moltes acti-
vitats infantils i tallers, es va fer
un dinar de carmanyola.

L’acte volia posar de manifest
les reivindicacions d’aquesta as-
semblea que agrupa famílies i
professionals dels centres públics
del barri i que creuen que l’edu-
cació pública és “l’única que ga-
ranteix qualitat, equitat, inclusió
i cohesió social”.

Sant Jordi és una de les festes
més destacades de la ciutat i
del país. Cada any milers de
persones omplen els carrers de
Barcelona i de Sants-Montjuïc
per celebrar la diada del llibre i
de la rosa. Per a enguany, el Dis-
tricte i les entitats han preparat
un seguit d’activitats que per-
metran que tots els veïns i veïnes
trobin l’oferta que s’adapta mi-
llor als seus gustos.

No faltaran, com cada any,
les tradicionals parades de ven-
da de roses i llibres, l’element di-
ferencial d’aquesta celebració. A
banda d’aquest clàssic, però, hi
ha moltes altres activitats per fer. 

SANT JORDI ALS EQUIPAMENTS
El dimarts 22 d’abril, al Centre
Cultural Albareda es fa un taller
familiar d’estampació de roses
amb vegetals, fulles i branques.
Aquella mateixa tarda, al Centre
Cívic El Sortidor es presenta el
llibre bilingüe My Collection,
ideal per als amants del col·lec-
cionisme.

Ben a prop, a la plaça del Sor-
tidor, el mateix dia 23 es fa un ta-

ller de galetes i xocolata i coco
amb la figura de Milú, l'insepa-
rable gos de Tintín.

L’endemà, 24 d’abril, al Cen-
tre Cultural Albareda el musi-
còleg Albert Ferrer farà la xe-
rrada Salvador Espriu i els com-
positors catalans. I el 25, per
tancar el cicle dedicat a Tintín, la
Biblioteca Francesc Boix  acolli-
rà una xerrada al voltant de la
seva figura i el seu autor, Hergé.

La celebració també tindrà
un vessant solidari amb la cam-
panya de donació de sang que es
farà a totes les biblioteques. To-
thom que s’acosti el dia 22 a la
Vapor Vell i faci una donació re-
brà una rosa i un llibre a canvi.

La diada també és una bona
ocasió per visitar alguns equi-
paments que fan jornada de
portes obertes, com el MNAC o
l’Ajuntament de la ciutat.

LA DIADA A LA MARINA
L’Associació de Comerciants de
la Marina, amb col·laboració amb
la Fundació Paco Candel, han
organitzat una activitat de con-
tacontes a la plaça de la Marina.
També hi haurà un taller de di-
buix i pintura de cara, i un de ro-
ses amb llaminadures. I un be-
renar de pa i xocolata, que fa “es-
pecial il·lusió” a l’associació, ja que
mostraran als nens “com eren els
berenars de la seva infància”.

Les roses seran les protagonistes de la diada. Foto: Ajuntament

Els veïns del districte sortiran 
al carrer per celebrar Sant Jordi
Redacció
SANTS-MONTJUÏC

La festa va ser multitudinària. Foto: Twitter (@assembleagroga)
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Imputen tres policies per
maltractaments al CIE 

JUSTÍCIA4Tres agents de la Po-
licia Nacional van declarar la
setmana passada com a imputats
per presumptes agressions a in-
terns en el CIE de la Zona Fran-
ca. Els fets van passar la nit del
31 de desembre, quan diversos
interns van denunciar haver re-
but agressions a la dutxa i per
part dels agents antiavalots de la
policia.

L’advocat de la plataforma

Tanquem els CIE’s va explicar,
després de la declaració dels
agents, que els tres policies van
negar haver agredit cap intern i
que les lesions se les van produir
els mateixos afectats entre ells.
Segons aquesta plataforma, un
dels agents imputats és el cap de
torn del CIE, el qual, diuen, “ha
estat assenyalat en diferents oca-
sions per part dels interns com
una persona violenta i agressiva”.

La Zona Franca, primer espai
industrial cardioprotegit

INNOVACIÓ4Els últims desfi-
bril·ladors automàtics (DEA)
instal·lats en alguns edificis de la
Zona Franca i altres que hi ha al
carrer han convertit aquesta
zona en la primera àrea indus-
trial cardioprotegida d’Espanya.
La setmana passada es van ins-
tal·lar tres desfibril·ladors a la
seu central del Consorci de la
Zona Franca de Barcelona
(CZFB) i dos més en altres punts
de l’àrea, tal com informen di-
versos mitjans.

No només s’han instal·lat
aquests aparells, que a més
compten amb els últims avenços
tecnològics, sinó que també es
farà formació a unes 80 perso-

nes per tal que puguin utilitzar-
los en cas d’emergència.

FABRICANT MONODOSI
També la Zona Franca és pio-
nera en la fabricació de medi-
caments monodosi, ja que
compta amb la primera planta
europea que distribueix aquest
tipus de medicaments.

Segons informa BTV, gràcies
a aquest sistema es pot distribuir
la dosi exacta de medicaments
per cada pacient i, per tant, re-
duir la despesa en fàrmacs fins
a un 24% cada any.

El 80% dels empleats d’a-
questa empresa, a més, tenen al-
gun trastorn mental.

Una nova operació contra la ven-
da de drogues a menors i a toxi-
còmans ha permès clausurar un
local del Poble-sec en el qual
s’hi feia aquesta activitat delicti-
va. Es tracta d’una botiga espe-
cialitzada en la venda de llavors
de marihuana i material per al
seu cultiu, que ja va ser inter-
vinguda fa uns sis mesos. En
aquesta ocasió s’ha detectat la
venda de la droga Spice, un pro-
ducte sintètic força barat i amb
efectes molt nocius per a la salut
que pot causar fins i tot la mort.

El passat dia 9 d’abril, agents
dels Mossos d’Esquadra i de la
Guàrdia Urbana van detenir l’ad-
ministrador del negoci i el de-
pendent per un presumpte de-
licte contra la salut pública en el
vessant de tràfic de drogues,
amb l’agreujant de fer la venda en
un local obert al públic. A més, es
va precintar el local. En l’opera-
ció es van intervenir 360 dosis
d’aquesta substància que estaven
preparades per a la venda.

Quan els agents es van des-
plegar pels voltants de l’establi-
ment per dur a terme l’operació

policial, ja hi havia diversos usua-
ris fent cua per comprar aquesta
droga. Tots ells eren toxicòmans
i tenien nombrosos antecedents
policials. Això havia provocat
queixes dels veïns. De fet, fa mig
any ja es van intervenir en aquest
local, que s’investigava des de
2012,  449 dosis d’aquesta droga.

UNA DROGA PERILLOSA
L’Spice és una droga sintètica
molt nociva, derivada de l’amfe-

tamina i té greus efectes en el sis-
tema nerviós i fins i tot pot pro-
vocar la mort dels qui la consu-
meixen. És una barreja de subs-
tàncies vegetals naturals amb
cannabinoides sintètics que té un
cost d’entre 10 i 30 euros. Això,
juntament amb el fet que no
dóna resultat positiu en els con-
trols habituals de persones en
tractament de desintoxicació, fa
que sigui consumida majorità-
riament per gent jove.

L’Spice és una droga barata i atractiva per als joves. Foto: Mossos d’Esquadra

Cop contra la venda de droga 
a menors al Poble-sec

Redacció
EL POBLE-SEC
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El respecte entre els rivals al
món de l’esport és un dels prin-
cipals objectius que diverses or-
ganitzacions i administracions
s’han marcat darrerament com a
objectiu. En aquest sentit, la
Taula d’Esports de Sants, Hos-
tafrancs i la Bordeta va iniciar a
principis del mes d’abril la cam-
panya Compartim esport, com-
partim respecte, un projecte d’e-
ducació en valors mitjançant la
pràctica esportiva. 

Iniciatives com aquestes vo-
len fer oblidar escenes que molt
sovint es repeteixen els caps de
setmana a molts camps i equi-
paments esportius d’arreu del
país, amb comportaments poc
esportius per part dels mateixos
jugadors integrants dels equips,
o fins i tot dels progenitors i fa-

miliars que acompanyen els seus
fills a les grades. 

Aquesta campanya té l’ob-
jectiu de millorar el joc net i el
bon comportament durant la
competició esportiva. Amb tot,
set clubs del districte s’han sumat
a la campanya de fair play en-
degada per la Taula d’Esports. 

La iniciativa esportiva es ma-
terialitzarà després de cada par-
tit amb una acció conjunta que

implicarà a jugadors, arbitres i
aficions. En acabar el partit, els
dos equips se situaran al centre
del camp per donar la mà a l’àr-
bitre i a l’entrenador i jugadors de
l’equip rival. Seguidament, els
mateixos actors posaran en una
fotografia conjunta per escenifi-
car que comparteixen un mateix
esport, i finalitzarà amb els dos
equips aplaudint a les aficions pel
suport rebut durant el matx.

Al final dels partits, els equips es faran una fotografia conjunta. Foto: Arxiu

La Taula d’Esports impulsa 
una iniciativa a favor del joc net
» Aquesta campanya vol posar fi als comportaments poc esportius

» Fins al moment s’hi han sumat set equips de Sants-Montjuïc

Prop de 27.000 corredors 
a la Cursa dels Bombers

ATLETISME4La 26a edició de la
Cursa dels Bombers de Barcelo-
na, disputada el passat diumen-
ge 12 d’abril, va comptar amb la
participació de 27.000 corredors,
40% dels quals van ser dones.

El recorregut, que va co-
mençar a l’avinguda del Marquès
de l’Argentera, va constar de 10
quilòmetres i gràcies al bon
temps va estar farcit d’especta-
dors que van animar els atletes
participants. Els guanyadors van
ser el corredor toledà Ángel
Ronco en categoria masculi-
na –amb un temps de 30 minuts
i 14 segons–, i Lídia Rodríguez

en categoria femenina –que va
aturar el cronòmetre en 34 mi-
nuts i 23 segons–. 

Enguany la cursa va sortir
progressivament des de 12 ca-
laixos per evitar taps i aglome-
racions. Tot i l’ambient festiu de
la jornada, es va haver de la-
mentar la mort d’un veí de Sant
Cugat de 44 anys, que va patir
una aturada cardiorespiratòria
mentre corria. La víctima va ser
traslladada a l’Hospital Clínic, on
no es va poder salvar-li la vida.
En un comunicat, l’organització
de la cursa lamenta la mort del
corredor. 

La UE Sants es col·loca a tres
punts de la promoció d’ascens
FUTBOL4La tornada a Primera
catalana encara és possible. Des-
prés de 10 jornades sense perdre,
la UE Sants es consolida com a
tercera a la classificació amb 55
punts, a només 3 de la segona po-
sició que dóna accés a la promo-
ció d’ascens. 

A l’última jornada, els sant-
sencs van aconseguir esgarrapar
un punt al Camp del Centenari de
l’EF Mataró, una sortida difícil, ja
que els del Maresme tenien l’o-

portunitat d’arrabassar la segona
plaça al Sants. Ara per ara, els ma-
taronins són quarts, a un punt dels
santsencs. 

La dinàmica de victòries de la
UE Sants ha minorat les dues da-
rreres jornades, on els blanc-i-
verds han empatat dos partits. A
l’anterior jornada, la UE Sants va
empatar a l’últim segon contra el
Singuerlín al camp de l’Energia.
Tot i així, l’ascens, a poc a poc, s’al-
bira en l’horitzó de la lliga.  

Dos campions de Catalunya
d’esquí alpí a la UEC de Sants
ESQUÍ4Els corredors d’esquí
alpí de la Unió Excursionista de
Sants (UEC), Agustí Juan i Fran-
cesc Izard, es van proclamar
campions de Catalunya d’aquesta
modalitat esportiva d’hivern en
la categoria B-8 i B-7, respecti-
vament, a finals de març.

L’estació d’esquí Ordino-Ar-
calís, a Andorra, va ser l’escena-
ri de la 55a edició del Campionat
de Catalunya d’Esquí Alpí en
categoria Màsters. Enguany l’or-

ganització d’aquest esdeveni-
ment esportiu va anar a càrrec de
la UEC de Sants, i va constar de
dos slalom. En total, més de 90
esportistes d’entre 30 i 87 anys
van participar en el campionat. 

Entre els més veterans, des-
taca Agustí Bulbena, membre
del CANM Cerdanya, nascut
l’any 1927, i la corredora Clara
Cerveto, de l’any 1943 i membre
del La Molina Club Esportiu
(LMCE). 

Redacció
SANTS-MONTJUÏC

Sortida de la prova atlètica. Foto: Ajuntament

Handbol | El BCN Sants Ubae puja a Segona catalana preferent
L’equip d’handbol del barri de Sants va aconseguir l’ascens matemàtic a segona catalana

després de derrotar dissabte l’Handbol Terrassa per 33 a 21. D’aquesta manera, el BCN
Sants aconsegueix la tercera posició, després de la derrota dels seus perseguidors, i es 
consolida com un dels millors equips del país en una de les lligues més competitives. 
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DISSABTE 26 D’ABRIL
10:00-14:00 12a Trobada i exposició de labors

fetes amb agulles. L’Associació de Dones Ar-
tesanes organitza aquest aplec que té com a
objectiu donar a conèixer i compartir aquest
treball manual. / Jardins dels Drets Humans.

DIJOUS 17 D’ABRIL
19:00 Energia conscient per a comunitats sos-

tenibles. Conferència debat amb algunes
entitats que treballen en el sector de les ener-
gies renovables i del consum crític energètic
sobre bones pràctiques. / Biblioteca Vapor Vell.

DISSABTE 26 D’ABRIL
10:00 La recuperació de la Ribera: del 1714 a l’ac-

tualitat és un itinerari a càrrec d’Emili Balsera,
de Trama, que mostrarà els participants allò
que va succeir a aquest popular barri barce-
loní. / Centre cultural Albareda. 

A PARTIR DEL 15 D’ABRIL
Matí-Tarda Pensament nu. Exposició que mos-

tra l’obra de l’artista Sergi Falcó, i que reflecteix
el complex món de les relacions humanes sen-
se arribar a proposar solucions satisfactòries
i definitives. / Centre cívic Cotxeres de Sants.

FINS AL 26 D’ABRIL
Matí-Tarda Hortus Botanicus. El subconscient

tendeix a buscar continuïtat imaginant una
unitat real en cadascuna de les imatges cre-
ades per a aquest univers vegetal imagina-
ri. / Centre cultural Albareda.

DIJOUS 24 D’ABRIL
18:00 Xerrada al voltant del personatge de Tin-

tín i del seu creador, Hergé. Pau Vinges portarà
a terme una exposició sobre aquest personatge
mític que ha fet les delícies dels més petits
durant molts anys. / Biblioteca Poble-sec.

DIMECRES 30 D’ABRIL
18:00 La companyia teatral Pengim-Penjam ofe-

reix l’espectacle El Regal, una activitat adre-
çada a infants majors de 4 anys. Entrada lliu-
re. / Biblioteca Francesc Candel.

DIUMENGE 27 D’ABRIL
18:00 Partit de bàsquet entre el JAC Sants i els

Lluïsos de Gràcia, corresponent a la 28a jor-
nada de Copa Catalunya de bàsquet mascu-
lí./ Pavelló de l’Espanya Industrial.

CULTURA INFANTIL ESPORTSEXPOSICIONSTALLERS

Taller de galetes i xocolata amb coco
amb la figura de Milú, l’inseparable gos
de Tintín. Activitat familiar gratuït a cà-
rrec del Burro dels Jocs. Aquest taller
s’emmarca en els actes del projecte A
Taula! / Plaça del Sortidor.

Taller familiar
Dolç Milú

Dc. 23 d’abril de 17:30 a 19:30

Mitjançant aquest taller, els partici-
pants podran descobrir alguns exercicis,
tant individuals com grupals, per pre-
parar la veu i el cos per a la pràctica del
teatre. A càrrec de Martina Bernarde.
/ Centre cultural Albareda.

Taller de teatre
Cos i veu

Dc. 16 d’abril a les 19:00

Els participants en aquesta activitat po-
dran estampar roses de Sant Jordi
amb vegetals, fulles i branques a so-
bre d’un suport. Cal portar roba per pin-
tar. Els infants hauran d’assistir acom-
panyats per un adult. / Centre cultu-
ral Albareda.

Activitat familiar
Rosa de Sant Jordi

Dm. 22 d’abril a les 17:30

La UE Sants rep a casa el Turó de la Pei-
ra, en un partit corresponent a la 29a
jornada del grup 2 de Segona catala-
na. Els santsencs intentaran l’assalt als
llocs d’ascens. / Camp de l’Energia.

Partit de futbol
UE Sants- Turó de la Peira

Dg. 27 d’abril a les 12:00

agenda@comunicacio21.com

AGENDA    UINZENALQ
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