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Entrevista a Ilie 
Sánchez, capità del 
Barça B

La Mostra, l'1 de juny
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No fan 
teatre

fins a 40* E
(Or de 24 quilats)

per gram

0,45 E
per gram

Tamarit, 116
* segons cotització del dia

COMPREM OR COMPREM PLATA

Marià Cubí, 78 • Indústria, 146 • Secretari Coloma, 79 • Rosselló, 371

Tels. 665 28 99 93
93 426 59 90

93 443 31 04
Carrer Poeta Cabanyes, 39

08004 Barcelona

La Peixateria
del Poble-sec

Peix i marisc del dia
amb tota confiança

La Mostra suma 23 edicions, les 
quatre últimes de la mà de la FEM, 
que redueix pressupost (pàg. 5)

La seva salut en bones mans

En uns dies tenyits de blaugrana, 
entrevistem el futbolista del filial del 
FC Barcelona i fill del Poble-sec, Ilie 
Sánchez (Barcelona, 1990). Amb ell 
repassem els seus inicis al barri i ens 
explica com va superar una lesió que 
el va mantenir lluny dels terrenys de 
joc durant un any.
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La Fira de Benestar i Salut de 
l'Associació de Comerciants, una 
de les principals novetats

Veïns del Poble-sec es 
manifesten conjuntament 

amb altres lluites 
ciutadanes en contra del 

Pla Paral·lel, el mateix 
dia en què El Molino fa 

suspensió de pagaments 
(pàg. 3)
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2  Editorial

Amb el suport de: 

ODONTOLOGÍA - PRÓTESIS Y ESTÉTICA DENTAL
ODONTOPEDIATRÍA - IMPLANTOLOGÍA

C/ Roser, 21, baixos  -  08004 Barcelona  -  Tel. 93 441 37 20

Clínica Dental Rosal

Llar d’infants     des de 4 mesos
Ampli horari i 12 mesos de servei (obert tot l’any)
Mestres i Educadores espec. en Educació Infantil
Cuina pròpia, Instal·lacions acollidores
Assessorament pediàtric i psicopedagògic

Av. Paral·lel, 110 - 08015 Barcelona - Tel. 933 290 668
www.apolo10.com           e-mail: escola@apolo10.com

Escola Infantil APOLO 10

El barri i la Mostra més antiga de Barcelona

(sempre independents!)

VENDA A L’ENGRÒS • MATERIAL ELÈCTRIC

FONTANERIA • ELECTRODOMÈSTICS

AIRE CONDICIONAT • SANITARIS

edita: zona sec comunicació

ElkanoData, una start-up amb seu al Poble-sec
R eorganitzar la informació per comuni-

car amb efectivitat és una necessitat 
que respon a la gran quantitat d’infor-
mació que es mou a la xarxa i a les em-
preses i que sovint genera més confusió 
que claredat. A l’estudi d'ElkanoData, al 
carrer d'Elkano, es troben 5 joves creatius 
(entre els 21 i els 30 anys), plens d'idees i 
immersos en la revolució digital, que han 
descobert en aquesta necessitat un nín-
xol de mercat on desenvolupar les seves 
capacitats al màxim. Junts treballen des 
de fa 7 mesos a fer atractius els missat-
ges i a transformar informació feixuga en 
informació útil i accessible per a tothom.

Són el Michael, l’Óscar, el Christian i el 
Guim, encapçalats pel Pau, que es va es-
tablir al Poble-sec atret pel seu “carisma” 
i que va fundar l’empresa encara no fa 2 
anys. Tots 5 han sumat la cooperació i el 
bon ambient laboral als seus coneixements 

per treballar al màxim rendiment. El moment 
actual, en què contínuament se senten notíci-
es negatives entorn el món laboral i la fugida 
de joves a l’estranger a la cerca d’oportuni-
tats, no ha espantat l’equip d’ElkanoData, 
que sembla una excepció en aquest clima. 
El Christian ho té clar “si confies en el que 
fas i ho fas bé, no tens res a témer”. Pel Pau, 
per tirar endavant un nou projecte cal treball 
cooperatiu  i que cadascuna de les persones 
que treballen juntes se sentin seu el projecte. 
Amb aquesta filosofia uneixen infografia, moti-
on graphic i data visualization per transmetre 
els missatges de les empreses d’una manera 
clara, entenedora i molt visual. Entre els seus 
projectes més destacats es troba la creació 
d’una eina per visualitzar l’impacte mediam-
biental generat pels diferents països, a partir 
de la base de dades del Banc Mundial.  

Marta Tello L'equip d'ElkanoData treballant al seu local
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La nostra Mostra, la degana 
L’1 de juny arriba la 23a Mostra d’Entitats del Poble-

sec, la més antiga de la ciutat. Les entitats, amb la Coor-
dinadora al capdavant, seran el motor d’una jornada que, 
un any més, i ja en van quatre, s’emmarcarà en la FEM 
Festa del Paral·lel. En ple debat sobre què serà finalment 
l’avinguda, nosaltres ens volem preguntar què seria del 
barri sense les seves entitats. Qui acompanyaria les nos-
tres persones grans? Qui es preocuparia per les famílies 
en risc d’exclusió social? Qui defensaria la nostra llengua 
com a eina d’integració social i cultural? La Mostra és 
el millor punt de trobada possible perquè entre tots ens 
donem les gràcies i l’enhorabona.

El Molino, K.O.
La suspensió de pagaments d’El Molino –segons informa 

La Vanguardia—, pedra angular del projecte de remodelació 
del Paral·lel, ens ha de fer replantejar quin model de barri i 
de ciutat volem. No es tracta de fer sang d’una situació que 
deixarà sense sou desenes de treballadors i treballadores, 
però cal aturar-se a pensar fins a quin punt la resposta a la 
crisi ha de ser un model de ciutat que atén abans els inte-
ressos empresarials que no pas les necessitats dels veïns. 
Centenars de persones s’han manifestat en contra del Pla 
Paral·lel, però també del Port Vell i el PERI Barceloneta, d’allò 
recentment aprovat pel Pla d’Usos, —o d’abUsos, segons el 
titllen—, de Ciutat Vella.

Ilie, el futbolista normal
Ens ha agradat conèixer un futbolista que respira 

transparència i autenticitat, com el capità del Barça B, 
Ilie Sánchez, fill i veí del barri. Un bon exemple de com el 
futbol d’elit, malgrat que estigui condicionat per un mercat 
absolutament desfasat, pot ser, en alguns casos, un bon 
mirall pels més joves. El seu primer tècnic al Barça B, 
Luis Enrique, va dir d’ell que no és un jugador mediàtic.  
I és que Ilie, “passa”, inclòs, del Twitter. Només vol una 
cosa: millorar cada dia i fer-se un lloc en el primer equip. 
L’ànima del senyor Farrés, el seu avi i emblemàtic director 
de La Masia, segur que té molt a veure amb el seu barce-
lonisme pur. Sempre podrem dir que es va formar al barri.
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'El Paral·lel de les persones' que es rebel·len

E l projecte de remodelació del Paral·lel –
batejat per l’Ajuntament com ‘El Paral·lel 

de les persones’— ha topat amb un escull 
inesperat. La pedra angular de la transfor-
mació de l’avinguda, l’emblemàtic Molino, 
ha entrat en suspensió de pagaments, se-
gons informava el dissabte 11 de maig el 
diari La Vanguardia. El rotatiu assenyala 
l’empresa Ociopuro S.L., de la impulsora de 
la Fundació El Molino (FEM) Elvira Vázquez, 
que hauria de fer front a un deute de prop 
de 15 milions d'euros, bona part dels quals 
provindrien del cost de la reconstrucció de 
l'immoble. 

Encara és una incògnita si el music hall 
seguirà o no, amb la seva activitat, però 
veus properes al negoci posen en qüestió 
la “viabilitat del projecte”, que ha perdut un 
20% del públic en els darrers mesos a causa 
de l’augment de l’IVA cultural. El concurs de 
creditors en què ha entrat El Molino posa 
sobre la taula un nou element en el debat 
sobre el “model Barcelona”, molt criticat per 
determinats col·lectius i veïns que posen 
en dubte que la concentració d’iniciatives 
privades a l’avinguda –i a d’altres punts es-
tratègics de la ciutat—sigui la millor solució 
per afrontar els temps de crisi. I, sobretot, 
com pot afectar això als barris circumdants.

Protestes a Sant Jaume
La notícia començava a córrer per les 

xarxes socials, primer, i per la resta de mit-
jans d’àmbit nacional, després, el mateix 
dia en què hi havia convocada una marxa 
ciutadana en contra de diferents plans ur-
banístics, entre ells el Pla Paral·lel. És el 
cas del nou Pla d’Usos de Ciutat Vella, que 
facilitarà l’obertura d’hotels i apartaments 
turístics; el Pla Especial de Reforma Interior 
(PERI) de la Barceloneta i la reforma del Port 
Vell, que permetrà amarrar-hi iots de luxe 
de grans dimensions. 

Tots aquests plans, segons els mani-
festants, responen a un model de ciutat 
pensat només “per als rics i per al turisme, 
impulsats sense comptar amb la opinió del 
veïnat”. I és que les reunions periòdiques  
que ha organitzat la FEM per mirar d’obrir 
el projecte Paral·lel al món comercial i as-

Les lluites veïnals en contra dels plans urbanístics del Port Vell, la Barceloneta i el 
Paral·lel s’uneixen per aturar “el model Barcelona”

sociatiu són, a parer de l’Assemblea de Barri 
del Poble-sec, present a l’acte de protesta, 
“comissions fantasma”. 

“És molt més fàcil treure rendibilitat 
a un pis turístic que a un pis familiar. Si 
seguim per aquest camí veurem com, cada 
vegada més, el Paral·lel s’assemblarà a La 
Rambla i el Poble-sec serà el nou Born”, 
explica un dels activistes i veí del barri. La 
revalorització del sòl, la pujada del preu 
de l’habitatge i del cost de la vida, l’allau 
del turisme de masses i la substitució del 
comerç tradicional de proximitat per fran-
quícies i grans superfícies, són algunes de 
les conseqüències de les quals alerten els 
manifestants. 

Un geriàtric o un hotel?
La preocupació passa ara pel tipus 

d’equipaments als quals l’Ajuntament do-
narà prioritat. Al Consell de Barri celebrat 
al Centre Cultural Albareda el passat 25 
d’abril, alguns veïns ja es van queixar de 
les repercussions que està patint el Poble-
sec. El cas més significatiu és el d’un edifici 
situat al número 63 del Paral·lel, cantonada 
amb el 110-112 de Nou de la Rambla. Se-
gons el registre de la propietat, l’any 2003 
era un bé propietat de l’Ajuntament i l’any 

2010 passa a mans de l’empresa Coimbra, 
en principi i segons consta en els informes, 
per projectar-hi un geriàtric.

La CUP, que ha facilitat a aquest diari 
les dades de l’immoble, es pregunta per 
què l’Ajuntament ha cedit l’edifici a una 
empresa que es dedica al negoci hostaler i 

per què després de tant de temps la resi-
dència encara no ha obert. Més aviat tot el 
contrari. Qualsevol veí que passi per allà, 
comprovarà que els extrems de l’edifici 
ja estan funcionant com a apartaments 
turístics, sota el paraigües de l’empresa 
Charm Suites. De fet,  a un altre fragment 
de l’edifici, els baixos, a Nou de la Rambla, 
hi penja un cartell de Finques Businfreu, que 
lloga l’espai per 3.000 euros mensuals, i 
expliquen al diari que no tenen cap coneixe-
ment que allà s’hi hagi de fer cap geriàtric.

El regidor Jordi Martí, que durant el 
Consell de Barri va assegurar estar inte-
ressat en el tema –de fet, fins i tot va dir 
que l’alcalde li havia demanat per aquesta 
qüestió— es trobava fora de viatge i no ha 
pogut contestar les nostres preguntes sobre 
aquesta qüestió. 

Envelliment sense equipaments
La polèmica sobre aquest edifici cal 

emmarcar-la en un barri envellit. Segons 
les tècniques dels projectes d’Acompa-
nyament a la Gent Gran i Baixem al Carrer, 
el barri té “força mancances” pel que fa 
a serveis d'atenció a les persones grans 
i demanen més equipaments. A causa de 
l'estructura dels edificis del barri, “molts 
dels usuaris necessiten atenció domici-
liària i, arran de les retallades, és difícil 
arribar a tots els casos”.

Dades del consistori reflecteixen que la 
taxa de població de gent gran que viu sola 
és d’un 29,5%, un índex superior al del 
conjunt del districte i de la ciutat (25,9% 
i 25,2%, respectivament). I no només això, 
sinó que l’índex de sobre-envelliment és 
del 55,3%, també superior al del districte 
i a la ciutat (53,3% i 53,5%, en cada cas). 
Segons ens expliquen les treballadores 
socials, l'alternativa que tenen és marxar 
del barri per la manca de centres de dia i 
residències. “Això encara dificulta més el 
procés de canvi, no només han d'abando-
nar la llar sinó també tot l'entorn, la qual 
cosa provoca un sentiment de pèrdua i 
dol molt fort”.

Jordi Molina

Centenars de persones carreguen contra els plans urbanístics

L'edifici que hauria de ser un geriàtic
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Miquel M. Palou Jounou
Ana Vélez Costa

Marina Aylagas García
Advocats

CARTES AL DIRECTOR
Primer concert de l'Orquestra Infantil i Juvenil 
del Poble-sec

Obert tots els dies
de 20 a 2h

(caps de setmana 2.30h)

CARRER MARGARIT, 18
08004 BARCELONA
TEL. 933 297 618

Ronteca con mas de 80 variedades 
diferntes, cocktails, cervezas de 
importación, zumos tropicales 
naturales, exposiciones, rugby y 
la mayor selección de músicas del 
mundo en Barcelona.

desbanalizando desde 2007 / desconcertando desde 2010

Sabies que al districte hi 
ha un Centre d'Internament 
d'Estrangers?

assembleapoblesec@gmail.com
www.assembleapoblesec.wordpress.com

#assembleapoblesec

El divendres  26 d’abril a les 7 del vespre al Centre 
Cultural Albareda vaig assistir amb altres mestres de 
l’escola al primer concert de l’Orquestra Infantil i Juvenil 
del Poble-sec.

Quina emoció em va produir! Em vaig sentir tan con-
tenta de veure a l’escenari aquell grup d’alumnes de la 
nostra escola, juntament amb els altres nens i nenes de 
l’Escola Mossèn Jacint Verdaguer...! Realment feien goig: 
la Laura i el Yeqiang elegants, el Miguel Ángel, l’Osama i 
l’Arielys seriosos, la Joani Bel i el Safouan nerviosos, la 
Touria i el José Daniel concentrats i tots feliços. Es veia 
ben bé que volien estar allà. Miraven el seu director, en 
Pablo Persico i estaven molt atents a les seves indica-
cions. Feien sonar els instruments amb seguretat i tant 
ells i elles com els músics professionals que col·laboren 
en el projecte de l’Orquestra, formaven un tot, realment 
un conjunt musical.

Em vaig alegrar molt també per les famílies d’aquests 
alumnes. Totes han apostat pel projecte i han autoritzat 
que els seus fills i filles vagin cada dimecres i divendres 

a assajar amb els altres companys que formen l’orquestra. 
Els nens i nenes s’ho mereixen  perquè és una oportunitat 
única de fer estudis musicals sense sortir del barri i una 
experiència així no es pot deixar escapar. És una gran 
experiència de cohesió social.

Vaig valorar també la tasca de voluntariat d’en Jacinto 
Ela, que treballa a l’escola i que és la persona que acom-
panya cada dia d’assaig els nens i nenes des de l’escola 
fins al Centre Cultural Albareda. Em va emocionar veure’l a 
l’escenari al costat dels alumnes igual de feliç que la canalla.

I per últim vaig agrair que en Pablo Persico comptés 
amb l’Escola Carles I a l’hora d’engegar aquest projecte. 
La seva passió per la música, el seu entusiasme i el seu 
compromís social són genials! Té les idees molt clares 
pel que fa als objectius de l’Orquestra Infantil i Juvenil 
del Poble-sec i des de l’escola sap que sempre tindrà el 
nostre suport. Endavant Pablo i moltes gràcies!

Isabel Costa
Directora Escola Carles I

Dimecres 22: Cinefòrum "Sobren Raons"

A magat entre naus industrals, entre el carrer E i el 4 de 
la Zona Franca, trobem el Centre d'Internament d'Es-

trangers (CIE) de Barcelona. Sens dubte, el fet que es trobi 
al mig d'un polígon industrial no facilita que la gran majoria 
de veïns del Districte, a dia d'avui, encara desconeguin què 
són aquests centres i què hi passa al seu interior.

Molts es sorprendran al saber que els CIE's existeixen 
a Espanya des de l'aprovació de la llei d'estrangeria de 
1985. Aquesta llei els defineix com aquells "establiments 
públics de caràcter no penitenciari on s'hi retenen de forma 
cautelar i preventiva estrangers". A la pràctica però, els 
CIE's funcionen com a presons per a persones que l'únic 
"delicte" que han comès és estar en situació administrativa 
irregular, i on poden romandre presos fins a un màxim de 
60 dies a l'espera de ser deportats. 

En els últims anys, el silenci que ha envoltat els CIE's s'ha 
començat a trencar i, a través d'associacions de defensa dels 
drets humans, plataformes ciutadanes i mitjans de comu-
nicació, s'han donat a conèixer algunes de les lamentables 
condicions en què es troben els estrangers a aquests centres. 
A la situació d'amuntegament, fred, absència de lavabos a 
les cel·les (que propicia que a la nit els interns hagin de fer 
les seves necessitats en bosses) o dèficits greus en l'atenció 
sanitària, cal sumar-hi denúncies per maltractaments, abusos 
sexuals i, fins i tot, la mort de tres persones en els últims 
dos anys (dos d'ells al CIE de la Zona Franca). 

El proper dimecres 22 de maig, l'Assemblea de Barri 
de Poble-sec, en col·laboració amb la Campanya 'Tanquem 
els CIE's' ens acostarà a bona part d'aquesta realitat amb 
la projecció del documental Sobren Raons. Aquesta peça, 
per mitjà del recull d'experiències de persones preses al 
CIE, ens ofereix un bon grapat de raons per convènçer-nos 
que l'única garantia que es respectin els drets humans en 
aquests centres és el seu defintitiu tancament.

Construccions Noves
Reformes en General
Manteniment de Finques
Locals, Pisos, Cuines i Banys
Moble de Cuina i Bany
Fusteria d’Alumini

Finestres, Portes
Mampares de Bany
Mosquiteres, Mallorquines
Persianes de PVC i Alumini
Sostres d’Alumini, Ballestes
Portes Automàtiques

SOM FABRICANTS

Avinguda Paral·lel, 103 - 08004 Barcelona
Tel. i Fax 93 443 01 61 - Mòbil 635 457 069

reformasparalelo103@gmail.com

REFORMES

paral.lel SL

Des del passat dia 2 de maig i fins el dia 30 de juny, a 
l’Assessoria Jurídica Palou-Jounou hem iniciat la campa-
nya de la Declaració de la Renda de l’any 2012. Des de la 
perspectiva del contribuent, cal tenir present que malgrat 
que l’Agència Tributària emet els diferents esborranys de la 
declaració, és important que qui confeccioni la declaració sigui 
un professional en aquest sector, ja que els esborranys poden 
contenir errors que originin perjudicis importants al ciutadà.

Des de l’assessoria oferim un servei personalitzat per a 
confeccionar les declaracions de renda, atenent personal-
ment el client i confeccionant acuradament la declaració, 
la qual és lliurada amb totes les formalitats necessàries per 
a ser presentada a l’entitat bancària corresponent, sense 
que el contribuent hagi de realitzar més tràmits i tot això a 
un preu molt assequible.

No dubtis a visitar-nos a la nostra oficina o trucar al 
telèfon indicat per tal de concertar una cita.

ASSESSORIA JURÍDICA
PALOU-JOUNOU, SL

Magallanes, 79-81, baixos
08004 BARCELONA

Tel. 93 329 91 22 / Fax: 93 441 25 27
www.palouijounou.com

C ómo nos complicamos a veces la vida, unos pobres 
y otros ricos, y eso que más da, si al final todos 

vamos al mismo sitio. Todos somos iguales, negros, 
blancos que más da.

Aunque tenga casa, he tenido que ir alguna vez a 
comedores y dormir en pensiones, y he sido una más, 
una persona normal y sencilla. Hoy en día tengo un 
sitio donde protegerme del frío y del calor gracias a 
mi madre, pero no siempre voy a tener a mi madre ahí. 

Veus del
carrer

''Mis confidencias''

Tengo que luchar por lo que más quiero en esta vida, 
mi hijo, aunque sé que está bien protegido y que tiene 
cubiertas todas las necesidades que yo no puedo darle. 
Tengo que luchar, sé que me costará mucho pero poco 
a poco saldré adelante, con las herramientas que tengo 
a mi disposición y la gente que tengo a mi lado puedo 
salir del bache, todos podemos. 

Por eso quiero que me veáis como una amiga, si pu-
edo ayudaros en algo, aquí estoy, porque hoy tengo un 
hogar pero mañana puedo estar como vosotros. A cuánta 
gente han desahuciado y desahuciarán; cuántas mujeres 
maltratadas, violadas o muertas. Ante esta situación, la 
iglesia y los políticos no abren los ojos, únicamente lo 
hacen para lo que les interesa. No me importa como seáis 
por fuera, lo que me interesa es lo que tenéis en vuestro 
corazón. Lo único que os pido es respeto, porque al final 
como he dicho al inicio “todos vamos al mismo sitio”.

María Lucía Ruiz Fernández
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La Fira de Benestar i Salut de l’Asso-
ciació de Comerciants és una de les 
principals novetats de la Mostra, que 
s’emmarcarà per quart any consecutiu 
en la Festa del Paral·lel.

E l Poble-sec escalfa motors de cara la 
23a edició de la Mostra d’Entitats. El 

dia 1 de juny és la data escollida per una 
celebració que, tot i que encara falten alguns 
dies, ja té una seixantena d’associacions 
confirmades. El president de la Coordinadora 
d’Entitats, Josep Guzmán, recorda que es 
tracta de la mostra més antiga de la ciutat i 
de les poques que, tot i tenir el suport logístic 
municipal, no té cap ajuda econòmica de 
l’Ajuntament. Aquest any, una de les novetats 
serà la Fira de Benestar i Salut que organitza 
l’Associació de Comerciants, que  oferirà els 
productes i plats de les botigues i restaurants 
del barri. No és la primera ocasió que el co-
merç de proximitat té un paper destacat en 
la diada, però si el primer que, arran del seu 
creixement, es farà un distinció per colors 
del què és la Mostra i el què és la Fira. D’una 
banda, els estands de les entitats seran de 
color blanc i, els dels comerços, verd. 

Quart any consecutiu amb la FEM Festa
La junta de la Coordinadora d’Entitats i 

la Fundació El Molino (FEM) segueixen en 
el mateix vaixell, com a mínim, pel que fa 
a l’organització de la Mostra i la Festa del 
Paral·lel. Segons Guzmán, “la Festa sense les 
entitats veïnals no seria tan lluïda i és una 
bona forma que el barri traspassi fronteres”. 

Des de la FEM, lamenten que aquest 
any no es pugui comptar amb el patrocini 
de Moritz, ni tampoc amb el de Fecsa, la 

qual cosa ha provocat “una reducció del 
pressupost per a la Festa”. El que sí que no 
canviarà serà la jornada de portes obertes 
–en horari de matí— d’alguns dels teatres 
de l’avinguda, com l’Apolo, ja confirmat i, 
en principi, també el Molino.

Escenaris, horaris i tall de carrers
Es preveu que al llarg de l’avinguda hi 

hagi tres escenaris, un dels quals estarà al 
servei de la Mostra d’Entitats, que cedirà 

com cada any a aquelles associacions vin-
culades amb les arts escèniques. La festa 
donarà el tret de sortida a les 10 del matí i 
s’allargarà fins a la mitjanit, en el cas de la 
FEM. La Mostra es retirarà a les 21 hores. 
L'avinguda del Paral·lel romandrà tancada 
al trànsit entre els carrers Margarit i Arc 
del Teatre i fins a Salvà es comprendrà la 
Mostra d'Entitats del Poble-sec.

J. M.

El Poble-sec viurà la seva 23a Mostra d'Entitats l'1 de juny 
juntament amb la 4a edició de la FEM Festa del Paral·lel

A la Mostra participen associacions i entitats del Poble-sec La FEM Festa i la Mostra de l'any passat va reunir 120.000 persones
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ROSTISSERIA
PIZZERIA

MENÚS A

6E i 6,95E

Menjars preparats
a qualsevol hora

Faci les seves comandes
al TEL. 93 443 80 83

Horari: de dimarts a divendres
de 12 a 16 h. i de 18 a 22 h.

Dissabtes, diumenges i dilluns
de 12 a 17 h.

C/ BLAI, 51

Reparació de l’Automòbil
Revisió i Reparació
d’Aire Acondicionat

Olivera, 28 - 08004 Barcelona
Tel. 93 325 58 06

Mòbil 609 32 67 30

ESCOLA
SAGRAT COR

LLAR D'INFANTS (Autoritzada pel Departamanent d'Ensenyament)

ESTIMULACIÓ DE LES CAPACITATS DELS INFANTS
APRENENTATGE EXPERIMENTATIU I MANIPULATIU
TRACTE PERSONALITZAT
PERSONAL TITULAT
SUBVENCIONADA

DES DELS
4 MESOS

TAMBÉ OFERIM:
INFANTIL I PRIMÀRIA (Concertada)
ESO (en Centre Col·laborador)

C/ Aldana, 1 (cantonada Borrell)
Telèfon 93 441 02 96
escola@sagratcoraldana.com
www.sagratcoraldana.com

Resultats positius a 
l'Assemblea Anual 
de la Coordinadora 
d'Entitats del Poble-sec

E l passat 18 d’abril la Coordinadora d’En-
titats del Poble-sec, amb un total de 

104 entitats i associacions membres -entre 
elles ZONA SEC Comunicació- va celebrar 
l’assemblea anual, en una sessió a la qual 
va imperar l’acord i la unanimitat en la 
presa de decisions.

Xifres positives
Es va valorar positivament l’exercici 

de l’últim any, any en què es van poder 
realitzar tots els projectes i es va aconse-
guir un tancament “econòmicament bo”, 
malgrat la reducció de les subvencions, 
com va afirmar Enric Francès, membre 
de la Junta Directiva. Des de la Junta de 
la Coordinadora es va destacar que es va 
poder contrarestar la disminució de les 
aportacions públiques amb l’augment de 
les fetes per la societat civil.

Noves propostes
El President de la Coordinadora, Josep 

Guzmán, va demanar als socis la seva au-
torització per sol·licitar que la Coordinadora 
d’Entitats del Poble-sec sigui declarada 
d’utilitat pública, proposta que va ser unà-
nimement aprovada.

També es va aprovar per unanimitat 
que la Coordinadora presenti una proposta 
de gestió cívica del Centre Cultural Alba-
reda juntament amb la Fundació Sant Pere 
Claver, per tal d’afavorir que a l’equipa-
ment se li donin uns usos en concordança 
amb les necessitats culturals i associatives 
del barri.

BAR La Bona Gent
Tapas variadas

Montaditos, sólo a 1E

Bocadillos calientes y de todo tipo
San Miguel, precio especial de 1E

Estamos en Blai, 68 - Tel. 697 80 39 59

E ls establiments comercials que no superin 
els 150m2 de superfícies hauran d’obrir 

les seves portes al públic a les 7 del matí i 
tancar a les 11 de la nit, com a màxim. Així ho 
contempla el nou decret que prepara l’Ajunta-
ment de Barcelona, en base al que preveu la 
llei catalana d’horaris comercials i que dóna 
competències als ajuntaments per ordenar 
el tancament d’establiments comercials en 
horari nocturn per raons d’ordre públic.

L’increment de l’activitat nocturna al 
Poble-sec ha fet augmentar el nombre de 
queixes per soroll que arriben al Districte, 
quelcom que també queda reflectit amb 
l’augment de les denúncies relacionades 
amb la convivència que es duen a terme a 
tot el districte, de les quals al voltant del 65% 
es produeixen al Poble-sec.

Aquestes constatacions han fet sonar 
l’alarma al Districte de Sants-Montjuïc i s’ha 
decidit actuar contra els establiments co-
mercials oberts durant tota la nit. Aquests 
no s’han volgut pronunciar sobre el tema i 
tan sols han afirmat acollir-se al compliment 
de la futura normativa. L’Associació de Co-
merciants i Serveis del Poble-sec i Paral·lel, 
en canvi, es mostra prou satisfeta amb la 
mesura, i més sabent que al darrere hi ha un 
estudi d’impacte i que cap dels establiments 
que formen part de l’associació no es veuen 
afectats de forma negativa pel nou decret.

Soroll i descans, raons de pes
La mesura, segons fonts de l’Ajuntament, 

té com a objectiu reduir el soroll per afavorir 
el descans del veïnat i disminuir l’oportunitat 
de consum d’alcohol a la via pública, la qual 
cosa contribueix a afavorir la neteja de l’es-
pai públic. Jordi Martí, regidor del Districte 
de Sants-Montjuïc va definir com a “bona 
notícia” la implantació d’aquest nou decret 
al passat Consell de Barri. 

Tot i això, l’objectiu d’assegurar el des-
cans dels veïns és qüestionable tenint en 
compte que la regulació no afecta amb cap 
tipus de mesura el sector hostaler i que en 
els darrers mesos la proliferació de nous 
establiments, sobretot de bars i tasques al 
barri, ha estat notable.

L'Ajuntament regularà 
l'horari nocturn 
dels establiments 
comercials al Poble-sec

Elena BerlangaMarta Tello

BRASERÍA
Almejas, pulpo gallego,

gambas, padrón, calamarcitos
COCINA A LA VISTA
Carnes gallegas y pescados
EN BRASA NATURAL

Margarit, 24 / Tel. 93 329 70 74 / 08004 BCN (Poble-sec) / www.omeular.es

Del 10 al 12 de maig el 
Poble-sec ha acollit la 
33a edició de la Fira de 
Sant Ponç i la 4ª dels Tal-
lers Oberts de Barcelona.

U na vegada més els productes naturals, 
l'artesania i l'art s'han convertit en 

una gran festa que ha portat els veïns del 
Poble-sec i de Barcelona a sortir al carrer i 
compartir experiències.

Enguany la transformació d'objectes per 
a nous usos i el reciclatge de materials han 
estat molt presents als Tallers Oberts, que 
juntament amb la Fira de Sant Ponç-Mercat 
de la Terra han posat de manifest la neces-
sitat de ser més sostenibles en el nostre 
consum i han mostrat una inimaginable 
varietat de solucions.

Tot entrant en els tallers, s'ha pogut veure 
com la creativitat pren formes inimaginables, 
de vegades com a art en si mateix i d'altres 
com a art aplicat. En aquesta edició s'ha vist 
més que mai la importància d'associar-se. 
Persones de diferents disciplines s'han ajun-
tat per a la creació de projectes conjunts i 
per compartir espai contagiant-se els uns als 
altres de noves idees. També ha estat una 
bona oportunitat per endinsar-se en el treball 
laboriós dels artesans que treballen fusta, 
ceràmica i altres materials, per conèixer les 
seves tècniques i experimentar creant.

La festa dels talleristes s'ha vist afavorida 
pels concerts al carrer que han estat un focus 
d'atracció dels vianants, i la participació de 
diversos bars del barri que s'han unit a la 
festa amb una nova iniciativa de música i 
cuina en directe. Enguany, però, també han 
hagut empreses que han participat dels ta-
llers oberts improvisant activitats que no són 
característiques del seu negoci.

Tant Tallers Oberts, com la Fira de Sant 
Ponç estan organitzats per la Coordinadora 
d'Entitats del Poble-sec, en el primer cas, junt 

amb la A-FAD i el suport de l'Ajuntament de 
Barcelona; i en el segon cas amb el Pla Comu-
nitari Poble-sec, Slow food i la Cultural El Seco.

Marta Tello 

Un barri sostenible i participatiu

Un del tallers participants

Una Fira de Sant Ponç més sostenible
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l’entrevista per Jordi Molina 

Ilie Sánchez, capità del Barça B

‘‘Veia vídeos d'en Guardiola enlloc de dibuixos animats’’

Ilie Sánchez, amb les samarretes dels seus dos equips de l'ànima: Barça i APA Poble-sec

Solia baixar per l’escalinata de la 
Font del Gat fent tocs amb la pilota. 
Ilie Sánchez (Barcelona, 1990) recorda 
amb nostàlgia el seu pas per les escoles 
Tres Pins i Bosc de Montjuïc. En aquella 
època, es formava a l’APA Poble-sec i 
somiava a debutar algun dia al Camp 
Nou amb el primer equip del Barça. De 
moment, és el capità del filial barcelo-
nista i un dels puntals del planter més 
prolífer del futbol mundial.

Has crescut al Poble-sec i vius amb la 
família al Paral·lel. Quin record tens del 
barri?
El primer record que em ve al cap és el de les 
escoles Tres Pins i l’institut Bosc de Montjuïc. 
Em va marcar molt positivament compartir 
classe amb companys amb problemes audi-
tius. Recordo el director, el senyor José, i la 
meva tutora, la Blanca. L’exigència de tots 
dos centres em va ajudar més tard a assumir 
la disciplina del futbol. Ara faig molta vida 
a la Ciutat Esportiva de Sant Joan Despí i 
gaudeixo menys del barri, però m’escapo a 
Montjuïc sempre que puc.
Entre els 10 i 11 anys passes pel futbol 
formatiu de l’APA...
Va ser un temps curt, però molt important per 
a mi. L’APA em va permetre tornar a jugar a 
futbol regularment i agafar de nou el ritme. 
Recordo bé els entrenadors i els companys, 
la majoria d’ells més grans que jo. Entre ells 
hi havia el meu germà, un futbolista impres-
sionant. Sempre dic que té més nivell que 
jo, malgrat que ell no ha fet el salt al món 
professional. Tots dos ens hem trobat amb 
obstacles pel camí. 
I no han estat pocs. La temporada passa-
da, una lesió en principi lleu al taló esquer-
re es va complicar fins al punt de posar 
en perill la teva carrera...
La cicatriu de la primera intervenció es va 
infectar. Se’m va operar d’una cosa que va 
acabar sent una de ben diferent i quatre ve-
gades més greu. La meva meta, en un prin-
cipi, no era tornar als terrenys de joc, sinó 
recuperar la funcionalitat del peu. Primer, 

per a la vida diària i, després, per a la vida 
diària d’un esportista. M’ho vaig prendre amb 
calma, però amb molta decisió. Després de 
passar per quatre operacions, vaig començar 
a recuperar el peu.
El club et renova mentre estàs recupe-
rant-te...
En tot moment vaig tenir el suport del club 
i dels companys. No podia viure el dia a 
dia amb el grup, però em venien a visitar 
a l’hospital. No m’hagués recuperat sense 
el seu suport, però molt menys sense el 
dels meus pares. En alguns moments de la 
lesió no em podia valdre per mi mateix. Ells 
arribaven allà on jo no podia.
Comença la temporada i l’equip et nomena 
capità... 
És un orgull. Aquesta era la quarta tempo-
rada al filial i la sisena al Barça. Tenint en 
compte que un filial es renova cada any, és 
evident que algú que porta quatre anys o és 
el més veterà, o és un dels més veterans. 
Potser per això es van decantar per mi per 
fer de capità, tot i que no sóc el més gran. 
Segurament el punt diferencial ha estat haver 
superat una lesió greu. Crec que veuen en mi 
un bon exemple de com afrontar la lesió i un 

referent per als joves que els pugui passar 
alguna cosa semblant.
No només serà per això. Luis Enrique, pri-
mer, i ara Eusebio destaquen de tu virtuts 
que transcendeixen la gespa...
Des de petit sempre m’ha agradat fer molt 
de cas als entrenadors que he tingut. Com-
prendre la seva aposta tàctica i transmetre 
els seus ensenyaments al camp. De Luis 
Enrique em quedo amb la seva ambició. És 
un gran motivador i sap contagiar-ho als 
jugadors. De l’Eusebio, en canvi, destacaria 
el seu compromís amb el club. Tot el que 
ens ensenya sempre està enfocat a seguir 
al Barça, als seus valors i a com poder ser 
útils en aquest club. I tots dos són molt dis-
ciplinats, entrenadors de la mateixa escola 
que Tito i Guardiola. Malalts del futbol que 
ho estudien tot al mil·límetre. 
Quin és el teu referent del primer equip? 
He crescut mirant-me a en Xavi. Crec que és 
el millor futbolista en què un s’hi pot fixar per 
aprendre a jugar a futbol. De petit, enlloc de 
veure pel·lícules de dibuixos animats, el meu 
avi m’ensenyava vídeos d’en Guardiola, però 
no el vaig poder gaudir tant en directe. Ara, 
segueixo mirant en Xavi, però darrerament 

també em fixo més amb en Busquets. La 
meva tasca al filial té més punts en comú 
amb el seu paper al primer equip.  
El teu avi matern, Joan Cèsar Farrés, va 
ser tota una institució al club. Director de 
la Masia durant 19 anys, un barcelonista 
molt estimat. Sobretot dins el vestidor...  
Fa sis anys que va morir, els mateixos que 
porto al Barça. El més dur va ser que morís 
poc abans que fitxés pel club que havia estat 
la seva vida. Sota la seva tutela van passar 
jugadors com Amor, Guardiola, Celades, De 
la Peña, Valdés... Fa uns mesos, el meu tiet 
Joan Farrés, que va ser el seu ajudant, també 
va morir. Iniesta, Puyol i Valdés, que van 
coincidir amb ell a la Masia, em van trucar 
per donar-me el condol. 
L’Olympiacos grec, de Michel, s’ha in-
teressat per tu. Però el FC Barcelona et 
vol dos anys més... Això sí, amb fitxa 
del filial...
Estic tenint molts mals de cap per deci-
dir-me. I la veritat és que no tinc molt de 
marge. El Barça li corre presa que firmi i, si 
no firmo jo, hauran de buscar aviat algú que 
ho faci. El meu somni segueix sent arribar 
al primer equip, però sóc conscient que això 
ara per ara és molt difícil. 
Què faràs?
Em vull quedar. És un bon senyal que la 
proposta del Barça, malgrat sigui amb fitxa 
del ‘B’, sigui per dos anys. El contracte que 
em plantegen està dissenyat per a un juga-
dor important del filial. Això em dóna certa 
confiança que pugui entrar en els plans del 
primer equip, no només a Copa del Rei o 
Pretemporada. Quan calen reforços i es mira 
el filial se sol apostar pels jugadors veterans. 
Però no cada dia es tenen ofertes d’equips 
importants d’Europa... Ara mateix, encara 
que sembli contradictori, l’aposta més am-
biciosa és quedar-me. No només per mirar 
de fer el salt al primer equip, sinó també 
per mirar de tenir una sortida encara millor 
de cara l’any que ve, en cas que no hagi fet 
realitat el meu somni de jugar amb el primer 
equip del Barça.
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Mariscades - Parrillades
Combinats - Carns gallegues

GALIZA - CATALUNYA

Menú diari: 10E

Dissabtes i diumenges: 15E

BRASERIA  MARISQUERIA

Av. Paral·lel, 99 • Reserves: Tel. 93 441 30 71

Obert de 7 matí a 1,30 matinada
divendres i dissabtes fins les 2 matinada

C/ Elkano, 24-26, baixos
08004 Barcelona

Tels. 93 329 99 52
93 443 21 72

coordinadora@poblesec.org
www.poblesec.org

ADVOCATS
Consulti

amb els nostres

Si vosté té
problemes amb:

el treball, el pis, la família, 
les administracions públiques 

(Hisenda, Ajuntament, 
Seguretat Social...)

Preus molt asequibles
Demaneu hora
a la Sra. Anna

El passat 25 d’abril el nou equipament 
del Poble-sec va acollir per primera ve-
gada el Consell de Barri del Poble-sec, 
en una sessió marcada per una minsa 
assistència de públic i per la pluja, tot 
s’ha de dir.

L a sessió va estar presidida pel Regidor 
del Districte de Sants-Montjuïc, Jordi 

Martí, qui va informar, en primera instància 
d’accions concretes que formen part del Pla 
d’Actuació del Districte 2012-2015 al barri 
del Poble-sec. D’entre elles hi destaquen la 
cobertura del poliesportiu de les 3 xemeneies, 
la cessió dels jardins de Walter Benjamin a 
l’Institut d’Educació Secundària Consell de 
Cent, la revitalització de l’eix comercial als 
voltants de la Plaça de les Navas, la recerca 
d’un solar per a establir el primer Centre 
Esportiu Municipal del barri, l’ampliació de 
l’escola Jacint Verdaguer o la no continuació 
de l’ampliació de voreres al carrer Vilà-Vila.

Primer Consell de Barri al centre cultural Albareda

Operació rebost, al descobert
Martí també va informar de l’Operació Rebost, 

un operatiu dut a terme per la Guàrdia Urbana i 
tècnics de l’Agència de Salut Pública de Barce-
lona durant quatre dies del mes de març durant 
els quals van inspeccionar 57 establiments d’ar-
reu de la ciutat sobre els que pesaven sospites 

per mala praxis o en què ja s’havien detectat 
possibles infraccions. Durant la batuda es van 
detectar un total de 237 infraccions i es van co-
missar 735 quilos de productes que suposaven 
un risc per a la salut, molts d’ells al Poble-sec.
Precs i preguntes i molt més

En una sessió marcada per la monotonia, 

el torn de precs i preguntes va fer canviar el 
ritme de tot plegat. Gràcies a les intervencions 
de veïns, entitats i partits, van sortir a la llum 
temes tan delicats com ara la manca de resi-
dències per a gent gran del barri (aportació a 
càrrec de la CUP), la impossibilitat d’aparcar 
en dies festius a la zona de Les Hortes de Sant 
Bertran o la proliferació de bars al carrer Blai. 
També es van citar altres temes, relacionats 
amb les zones públiques per a gossos o l’ús 
dels terrenys de la Colònia Pagès.

El cert és que el consell de Barri és una 
oportunitat única per als ciutadans de poder 
compartir directament amb el màxim respon-
sable del districte les preocupacions del dia 
a dia a l’entorn en què vivim. Una oportunitat 
única de millorar-ho. I una oportunitat única 
de demostrar que el barri és d’interès públic 
i multitudinari, com multitudinàries haurien 
de ser les sessions en termes d’assistència. 

Elena Berlanga

El centre cultural Albareda acull el seu primer Consell de Barri

La constructora propietària del solar del 
carrer Concòrdia cantonada amb Pedre-
res ha accedit a la petició del Districte 
i ha cedit aquest espai per a ús públic. 
Una acció que afavoreix els veïns i que 
per primer cop té lloc al Poble-sec.

M àxim Montori, representant de la Comis-
sió de Seguretat Ciutadana i Civisme de 

la Coordinadora d’Entitats del Poble-sec, ha 
sigut qui ha encapçalat la proposta adreçant-la 
al Districte de Sants-Montjuïc i fent seguiment 
durant més de tres anys. L’espai estava brut i 
descuidat i atès que es trobava aïllat per una 
tanca opaca, alguns indigents el van ocupar, 
de vegades de manera tranquil·la, però d’al-
tres provocant conflictes de convivència. Per 
aquests motius en Màxim considera que la 
cessió era una qüestió de “salut pública”. Actu-
alment s’estan realitzant, a càrrec del Districte, 
les obres de rehabilitació. S’està enrajolant  el 
terra i està prevista la col·locació de bancs que 
converteixin aquest espai en una petita plaça 
per a ús veïnal.  L’acord de cessió estarà vigent 
fins que el propietari necessiti l’espai.

Resolt el concurs 'Pla buits' de l’Ajuntament
En un línia similar, l’Ajuntament va posar en 

marxa el concurs 'Pla buits' per cedir a entitats 
sense ànims de lucre l’ús temporal de solars 

municipals. El concurs ja s’ha resolt i s’han cedit 
14 emplaçaments. Al districte de Sants-Montjuïc 
s’han donat dos d’aquests espais: un al barri de 
la Font de la Guatlla i un altre al barri de Sants. 
El primer s'ha cedit a l’entitat Tarpuna Coope-
rativa d’Iniciatives Sostenibles per realitzar el 
projecte 'l’Illa dels tres horts', que consisteix 
en un hort urbà i una plaça polivalent per a la 
realització d’activitats de lleure. En el segon cas, 
s’ha cedit un solar al projecte 'L’espai Josep 
Domingo' de l’Associació de Veïns i Veïnes Joan 
Güell i Rodalies, per a convertir-lo en un punt 
de trobada del barri.

Cedit per a ús públic el solar del carrer Concòrdia

Marta Tello

El proper dia 19 de maig tindrà lloc la 
passejada: Les pedreres de Montjuïc orga-
nitzada pel Centre d'Estudis de Montjuïc, que 
havia estat ajornada.

Us volem recordar que el punt de trobada 
serà la plaça de Sant Jordi a les 11h del 
matí, des d'on iniciarem el recorregut que 
ens portarà fins el carrer dels Ferrocarrils 
Catalans, on es conserven alguns testimonis 
d'una antiga pedrera romana. 

Completen el programa de primavera:
2 de juny. Passejada: Fontada a Tres 

Pins (Montjuïc). Sortida a les 11h del Portal 
de Santa Madrona (Av. Paral.lel-Pl. de les 
Drassanes). Serà guiada per Pere Terol (CEM)

9 de juny. Passejada: el Turó de la Font 
de la Guatlla. Amb la col·laboració de l'As-
sociació de Veïns i Veïnes de la Font de la 
Guatlla. Sortida a les 11h de la plaça d'Es-
panya cruïlla amb Creu Coberta, al peu de 
IMEB. Serà guiada per Lisa Marrani amb la 
participació de Jordi Tarradell (AVV Font de 
la Guatlla). Us hi esperem. No hi falteu!

CEM
(Centre d'Estudis de Montjuïc)

Aspecte actual del solar del carrer Concòrdia-Pedreres

El solar en altres moments

Les Passejades del 
Centre d'Estudis de 
Montjuïc
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economia/opinió per Josep Maria Torremorell

Retallades basades en una teoria falsa

Mai millor dit. Els advocats del barri ja compleixen vuit 
anys al carrer Blai, 9, a mig camí de Roser i Salvà i a 
peu de carrer. Si truqueu al despatx 
de AAGD us acollirà un somriure de 
benvinguda i un ambient acollidor. 
És el primer reclam d'aquest des-
patx d'advocats i advocades, joves 
però amb molta experiència en el 
món jurídic. 
Pel seu despatx han passat cente-
nars i centenars de veïns amb les 
seves consultes i els seus problemes.
Al despatx de AAGD s'han estudiat, 
s'han defensat temes civils, penals, 
laborals, així com afers d'estrangeria 
i han intervingut tant en la tramitació 
com en la resolució de nombrosos 
conflictes d'herència, etc. També disposen d’una àrea 

AAGD-Abogados • Blai, 9 • Poble-sec • Tel. 934 418 278
www. aagdabogados.com  •  arealegal@aagdabogados.com

AAGD, els advocats del 
barri a peu de carrer

nova de mediació on es resolen possibles conflictes entre 
parts des d’un àmbit extrajudicial. Com a despatx mul-
tidisciplinar també són especialistes en assesorament 
immobiliari. AAGD-Abogados no és indiferent a la situ-
ació econòmica en què es troba eI país, per la qual cosa 

ha creat una assegurança legal que 
té una quota de 60€. Aquesta quota 
us permet de realitzar 12 consultes 
l’any als advocats del despatx del 
carrer Blai, 9, o bé a d’altres oficines 
del mateix grup: Carrer Rocafort, 147, 
local 4, de Barcelona i al municipi del 
Papiol, Av. Generalitat, 23, entresòl 2ª.
Si teniu algun problema legal i vo-
leu que us el resolguin de manera 
professional, àgil i personalitza-
da, o bé  necessiteu l’assesso-
rament  d’especialistes, acudiu 
al despatx AAGD-Abogados, on 
podreu comprovar que fan bo el 

seu lema: TOTS ELS PROBLEMES TENEN SOLUCIÓ!

(Porque todos
tenemos derechos)Seguro Legal

60E año

porque pagando tan solo 60E al año, usted podrá 
realizar 12 consultas a nuestros abogados

Blai, 9 local     08004
Rocafort, 147   08015
Av. Generalitat, 36   08754

934 418 278
932 263 730
936 731 686

Barcelona

El Papiol

Todos tus problemas tienen solución
porque pagando tan sólo 60E al año, usted podrá 

realizar 12 consultas a nuestros abogados

VISÍTANOS EN NUESTRAS OFICINAS

Tel. 934 418 278
www.rentinmobiliaria.com

B russel·les ens ha donat la raó (deuen llegir el ZONA SEC!). 
Efectivament, el dèficit públic espanyol va ser el 2012 del 

10,6% del PIB (amb rescat de la banca inclòs), el més alt de la 
UE. En valor absolut, va passar de 100.400 milions d’euros el 
2011 a 111.616 milions el 2012, amb xifres del Banc d’Espanya.

Mesures econòmiques irracionals del PP
De què han servit les retallades? Però, sobre tot, per què 

retallades? Els seus defensors, com la senyora Merkel, el 
ministre d’economia Wolfgang Schäuble o el comissari euro-
peu d’assumptes econòmics Olli Rehn, així com membres de 
la troica (BCE, Consell Europeu i FMI) s’han basat en teories 
neoliberals i han citat sovint un treball de dos economistes de 
Harvard, Carmen Reinhart y Kenneth Rogoff, publicat en els 
Papers and Proceedings de l‘American Economic Review de 
maig de 2010 titulat Growth in a Time of Debt (“Creixement en 
una època d’endeutament”). El senyor Rajoy no l’ha citat mai, 
però és normal: les titelles no tenen veu pròpia i només les 
mouen el fils dels quals pengen. En aquest sentit, un exemple 
de la suprema estultícia del govern del PP és el de l’IVA cultu-
ral, que en passar del 8% al 21% ha fet baixar la recaptació 
per aquest concepte en 15 milions d’euros, ha provocat més 
atur en el sector i, per tant, també més despesa pública i un 
augment del dèficit. Els talibans del PP són així d’irracionals.

L'anàlisi de Reinhart i Rogoff
El treball de Reinhart i Rogoff és un estudi empíric que ana-

litza l’evolució del creixement econòmic en un gran nombre de 
països, de diferent nivell de deute públic, i durant molts anys. En 

síntesi, conclou que quan la taxa d’endeutament públic d’un país 
ultrapassa el 90%, el creixement econòmic baixa brutalment, 
fins a fer-se negatiu. L’estudi ha esdevingut l’Alcorà dels “gurús” 
neoliberals. Per exemple, un editorial del The Washington Post 
de principis d’aquest any advertia d’una possible baixada de la 
guàrdia en front del dèficit perquè som “perillosament a prop de 
la marca del 90% que els economistes consideren una amenaça 
per al creixement econòmic sostenible”. Fixeu-vos en l’expressió 
“els economistes”, i no “alguns economistes”, i no diguem ja 
la realitat: “alguns economistes, contradits per altres amb cre-
dencials igual de bones”. Tres investigadors de la Universitat de 
Massachusetts, Thomas Herndon, Michael Ash, i Robert Pollin, 
han publicat (el 15 d’abril) una dura crítica de la metodologia i 
els resultats de Reinhart i Rogoff. Bàsicament, han trobat tres 
errors en l’estudi: 1) Excloure del còmput alguns països i alguns 
anys, com Austràlia, Nova Zelanda i Canadà en els anys 1946-

1950, amb molt 
creixement i alt 
endeutament; 
2) Errors en 
les fórmules 
del full d’Excel 
usat; i 3) Pon-
derar de ma-
nera estranya 
els països, de 
manera que 
les dades de 
molts anys de 

deute excessiu resten reduïts a una observació. Per tant, el biaix 
introduït invalida el resultat. És un frau. Hi ha una correlació entre 
el deute públic (en % del PIB) i el creixement, però més aviat 
sembla que el creixement baix o negatiu alimenta l’endeutament 
i no pas al revés. Per justificar les retallades que destrueixen 
l’estat del benestar hauran de buscar un altre argument.

El 'ruedo' ibèric segueix igual
Pel que fa a la situació políticosocial, permeteu-me que 

m’abstingui de comentar els lladrucs del president d’Extremadura, 
senyor Monago, que ja duren varies setmanes i encara no els he 
desxifrat. D’altra banda, voldria saber perquè al fiscal general de 
l’estat, Eduardo Torres-Dulce li neix una pebrotera entre les cames 
quan fa plegar el fiscal general de Catalunya, Martín Rodríguez Sol, 
per defensar la Democràcia i el dret a decidir, i demostra que és 
un eunuc quan mitjans públics tracten a alguns catalans de nazis. 

Kenneth Rogoff i Carmen Reinhart

CITY SEC

CS  CS  CS  CS

La boutique de la tintoreria

EN SEC
WET CLEAN
BUGADERIA

PELLS  CATIFES
ARREGLO ROBA
TENYIR ROBA

C/ Elkano, 31 • Tel. 93 443 94 48 • 08004 Barcelona
www.citysec-elkano.es  /  dodotintokano@hotmail.com

Jadisa Douja
mòbil 647 056 152

CS
CS

CS
CSP. BRUGUERA

Blai, 63  •  Tel. i Fax: 93 441 26 53  •  08004 Barcelona
pbruguera@pbruguera.e.telefonica.net

Perfumeria
Cosmètica

Kanebo
Carita
Guerlain
Orlane
Nuxe

Bulgari
Kenzo

Lalique
Givenchy

Cartier

DEL-DON
MUDANZAS Y TRANSPORTES
Mudanzas económicas desde 25€

Desmontaje y montaje de todo tipo de muebles
Alquiler de furgoneta con conductor
Recogida de trastos gratisTel.

698 59 63 94 www.mudanzasdeldon.com

Promeses sense fonaments 
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Quin paper juguen les enti-
tats per consolidar la con-
sulta del 2014?

Com valoreu l'actitud del Go-
vern britànic envers el procés 
independentista d'Escòcia?

Quins avantatges o flebe-
ses us imagineu en una 
Catalunya sobirana?

Josep Guzmán.
President de la Coordinadora 
d'Entitats del Poble-sec

Albert Deusedes.
Primer Secretari del PSC 
Sants-Montjuïc

Unió d'Associacions de Veïns 
del Poble-sec

José Antonio Calleja.
President del PPC
de Sants-Montjuïc

fem barri, fem país
El Tribunal Constitucional torna a intervenir a l’escena política catalana. Com ja va passar en la 
sentència en contra de l’Estatut i de nou a instàncies del Partit Popular, ara el TC apareix per sus-
pendre la declaració sobiranista del Parlament de Catalunya. En la tercera edició d’aquesta secció, 
hem convidat el PSC i el PP per demanar-los, entre d’altres coses, com veuen que en països com 
el Regne Unit s’hagin respectat processos similars com el d’Escòcia. A més, mirem de traslladar 
aquest debat al barri amb la participació de la Coordinadora d’Entitats i la Unió de Veïns. J. M.

El cas del Regne Unit és un procés de 
consulta que pot tenir la independència 
-o no- com a resultat. Sense entrar en el 
sentit del resultat del referèndum, estem 
davant d’un procés participatiu, així que 
la valoració que en fem és del tot positiva. 
El Regne Unit està fent un acte de demo-
cràcia, ajustant a la legalitat una petició 
de justícia social.

Segurament, els mateixos avantatges i 
les mateixes febleses que qualsevol altre 
Estat sobirà en un context de justícia i 
democràcia. Potser, com a element cer-
tament diferenciador, cal tenir en compte 
que els estats petits tenen una capacitat 
d’adaptació al canvi molt més rapida 
que els grans.

Les entitats, associacions i organitzacions 
dels nostres barris, han de jugar el paper 
que creguin que han de jugar en funció de 
les finalitats de cadascuna, les opinions dels 
seus socis en relació al tema, o qualsevol 
altra consideració que creguin que han de 
ponderar. En qualsevol cas, el PSC sempre 
ha cregut que un teixit associatiu dens, fort 
i en xarxa és imprescindible per a una de-
mocràcia digna de tal nom, així com per a 
fomentar tant la cohesió social com la unitat 
civil del poble de Catalunya.

El Govern britànic no té una actitud de respecte cap 
al procés d'independència d'Escòcia, el que ha fet 
és acordar amb el Govern escocès una consulta, de 
la qual en pot sortir una majoria a favor de la inde-
pendència, o bé de la seva permanència al Regne 
Unit. Els socialistes ho estem seguint de prop, amb el 
Labour Party escocès, i com és sabut defensem que, 
arribat el cas de consultar a la ciutadania catalana 
sobre si vol o no que Catalunya esdevingui un Estat 
independent, això es produeixi en un marc legal 
acordat. Cal que tots els actors implicats recone-
guin la legitimitat del procés, si no és així, tindrem 
un problema polític i social de primera magnitud.

Costa parlar de plena sobirania dels Estats in-
dependents, sense tenir en compte les cessions 
que es produeixen internament i a instàncies 
europees o globals. Els socialistes esperem 
que es produeixi un debat racional sobre els 
pros i contres que Catalunya esdevingui, o 
no, un Estat. Ara bé, volem posar de relleu 
els avantatges que Catalunya sigui un Estat 
federat dins una Espanya federal. S’estan fent 
afirmacions i estudis amb certa lleugeresa i 
s'usen arguments de la por, d'una banda i de 
l'altra. No es pot enganyar la gent. Parlem-ne, 
però no apel·lant a l'entranya, sinó a la raó.

El paper de les associacions és cabdal en 
qualsevol procés democràtic. Des de la Co-
ordinadora creiem que la força d’un poble 
es basa en la societat civil organitzada. 
Decidir el futur d’una societat passa per 
la seva pròpia decisió com a tal societat 
democràtica i són les entitats les agluti-
nadores d’aquesta petició. El resultat que 
pugui tenir la consulta no té res a veure 
amb el fet democràtic de la seva realització.

Les entitats que són properes com les as-
sociacions de veïns poden jugar un paper 
important en la divulgació del procés a 
tota la ciutadania atesa la seva proximitat 
amb els veïns i veïnes. No obstant això, els 
responsables polítics haurien d’explicar, 
d’una manera clara, els pros i contres del 
que es vol consultar i de les conseqüències 
dels resultats que es puguin donar.

En un principi és una lliçó de democràcia. 
Ara bé, s’ha de tenir en compte, també, 
que actualment el moviment independen-
tista d’Escòcia no està en els seus millors 
moments. Caldrà veure com acaba el re-
dactat de la consulta, però suposem que el 
més probable és que Escòcia no abandoni 
el Regne Unit. Si tingués possibilitats de 
prosperar, és possible que no s’hagués 
deixat fer.

Permetria una autogestió sobre el territori. 
Podríem reinvertir els recursos que generés-
sim de manera més directe a finalitats soci-
als, culturals i empresarials. Això repercutiria 
sobre els veïns i la societat. D’altra banda, hi 
haurien els dubtes sobre l’autofinançament, 
les pensions –que ara controla Madrid—, 
la balança econòmica entre Catalunya i 
Espanya, la qüestió de la UE, el dol del de-
sarrelament i el dubte sobre què passarà 
amb les empreses. Cal pensar no només en 
com afectaria a la nostra societat en con-
junt, si no també individualment als veïns.

És del tot respectable el paper que vulguin 
jugar les entitats i associacions en aquest 
i en altres temes. Des del Partit Popular, 
creiem que l’opinió de les entitats cal va-
lorar-la i mereix el nostre màxim respecte. 
No només les que estan a favor, sinó també 
les que hi estan en contra. Aquest és un 
procés sobiranista que cada vegada està 
més desinflat i allunyat dels problemes 
reals dels catalans i catalanes.

El cas d’Escòcia no té res a veure amb 
Catalunya, són absolutament diferents. El 
Govern espanyol vol teixir ponts de diàleg 
amb el Govern de la Generalitat de Catalu-
nya, però no hi ha una actitud negociadora 
per part del president Artur Mas. Des del 
Partit Popular, sempre hem dit que Cata-
lunya i Espanya han d’entendre’s. I ho han 
de fer pel bé dels seus ciutadans.

En primer lloc, cal tenir ben clar que 
una Catalunya independent deixaria de 
formar part de la Unió Europea. És a dir, 
els costos econòmics i socials serien 
enormes i cal que s’expliqui exacta-
ment què passaria. Des del punt de vista 
econòmic, no seria viable i seriem més 
pobres. I, des d’una perspectiva social i 
encara més greu, provocaria una fractu-
ra entre catalans. La independència no 
resoldria els problemes que ara tenim, 
en generaria de nous.
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Confiï en la nostra professionalitat,
i permeti’ns entrar a les seves comunitats

com instal·lador habitual

MANTENIMENTS I CONSERVACIÓ DE 
L’ANTENA DE TV, SATÈL.LIT, PORTERS 

ELECTRÒNICS, VIDEOPORTERS, 
TELEVIGILÀNCIA, ETC.

Instal·lador Distribuïdor Oficial. Truqui’ns i donis d’alta

Carrer Lafont, 4 • 08004 Barcelona
Tels.: 93 443 44 97 • 93 441 01 80 • 686 47 02 71 

E-mail: radiolaplata@radiolaplata.com  /  www.radiolaplata.com

RADIO LA PLATA, S.L. - Amb nº de registre 1660 atorgat pel Ministerio de Ciencia y Tecnología i nº 177 del Registre 
d’Instal·ladors de Telecomunicacions de Catalunya” per el manteniment i instal·lacions d’infraestructures de Telecomuni-

cacions en edificis

La canalla més valenta del barri

Castellers del Poble-sec
Assajos oberts: Dimarts (Escola Ferran Sunyer, Viladomat, 2)

 i divendres (Centre cívic El Sortidor) de 20 a 22h
Local Social: Can Bandarra (Pg. de Montjuïc, 70, baixos - Tel. 653 11 34 96)

cps@castellersdelpoblesec / www.castellersdelpoblesec.cat
(també al facebook!) Twitter: @Bandarres

Castellers del Poble-sec

A tots els nens i nenes que formen part d’una 
colla castellera se’ls anomena 'la canalla'. 

I estarem tots d’acord que cal ser molt valent 
per pujar fins a dalt de tot d’un castell. Per tant, 
els Castellers del Poble-sec podem presumir de 
tenir la canalla més valenta del barri, i sense 
la qual no podríem vibrar com ho fem quan 
descarreguem aquestes esveltes construccions 
humanes que tenen més de dos segles d’anti-
guitat. Com són aquestes nenes? (perquè sí, al 
Poble-sec la majoria són nenes!).

La Irene té 5 anys i fa P5 a l'escola Tres Pins.
Perquè et vas interessar pels castells?
Gràcies a un taller que vau venir a fer a la meva 
escola, com que jo sempre estava escalant em 
va semblar divertit.
A part de tu, més gent de la teva família 
participa en els castells?
Resulta que després que jo m'hi interessés, el 
meu pare, el Gabrielle, també es va unir i ara 
fa el que li demanin a la pinya.
Quina posició ocupes al castell?
Sóc acotxadora. I el que més m'agrada és que 
em passi l'enxaneta per sobre.
Quin és el teu castell preferit?
El 3 de 7 per sota, perquè és com un ascensor.
Quin és el teu somni casteller?
Fer un castell de 8 perquè m'agrada pujar molt 
amunt, estaria contenta i emocionada.
Què sents quan fas castells?
Emoció i a vegades por, però canto i se me'n va.

L'Anna té 11 anys i fa 6è a l'escola Ferran 
Sunyer.
Perquè volies fer castells?
M'agradaven i a la meva escola vam veure 
la pel·lícula d'Enxaneta.

Com vas arribar a la nostre colla?
La meva amiga s'havia apuntat.
Quina posició ocupes en un castell?
De dos obert.
Quin és el teu castell preferit?
El 4d7 perquè és el que pujo.
Tens un somni casteller?
Si, ser colla de 8.
Tens més aficions a part dels castells?
Anar al cau, la música i jugar a bàsquet.

Fer castells és una activitat intergenera-
cional, que els pares poden fer amb els seus 
fills. Aquest mes hem vist dues filles. Els pares 
i mares els coneixerem en una altra ocasió!

DURUM - DONER - KEBAP - TURC

Blai, 49 • Tel. 934 437 662 • 0800 BCN
www.kilimkebap.com

Domingo a Jueves 11,00 a 2,00
Viernes y Sábado 11,00 a 2,30
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Ara fa anys

Cultura

24-5-1888. Inauguració de 
la nova església de Santa 
Madrona

L'església de Santa Madrona, l'any 1925

Xavier Rodríguez
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Mesas para sus celebraciones de 
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Horario: de Lunes a Sábado
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Domingos (solo por la noche)
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E l bisbe de Barcelona, Dr. Jaume Català, el 25 de maig 
de 1888, en presència de la llavors reina regent Maria 

Cristina, consagrà l’església. El nou edifici, d’estil neogòtic, 
fou projectat per l’arquitecte Adrià Casademunt i Vidal i rebé 
la denominació de Santa Madrona la Nova.

El motiu d’aquest nom és que, des de 1877, ja hi havia 
un altre temple amb l’advocació de Santa Madrona, a l’espai 
que determinen els actuals carrers de Font Honrada, Mare 
de Déu del Remei, Grases i la plaça de Santa Madrona. De 
fet, als terrenys restants d’aquesta mateixa parcel·la, i de 
cara a la plaça, s’hi havia d’haver construït la nova església; 
però el creixement demogràfic del barri –més gran del que 
s’esperava i més important en la zona pròxima al Paral·lel 
que en la França Xica- va obligar a edificar el nou temple 
en un espai més cèntric i ampli: el denominat eixample de 
Santa Madrona.

I és per això, que el febrer de 1886 es varen iniciar les 
obres de la nova edificació, amb façana principal al carrer 
de Tapioles, 10 i accés posterior pel carrer de Margarit. 

Coincidia l’acte inaugural amb els generals d’obertura de 
l’Exposició Universal de Barcelona de 1888.

L’arquitecte Adrià Casademunt fou de la primera promoció 
de l’Escola d’Arquitectura de Barcelona (1872) i va projectar 
també l’església de Santa Maria del Taulat, al Poblenou, i de 
la de l’Àngel Custodi d’Hostafrancs.

Alguns dels elements de l’antic convent de Sant Joan de 
Jerusalem -al carrer de la Riera de Sant Joan, on avui dia hi ha 
la seu central de la Caixa de Catalunya i que llavors s’estava 

enderrocant, per iniciar les obres d’obertura de la nova 
Via Laietana-  foren traslladats a la nova església, com la 
porta d’accés des del carrer de Margarit, a l’absis.

En ser Santa Madrona una de les copatrones histò-
riques de la ciutat, poc temps després, l’Ajuntament va 
sufragar una bella urna per acollir-hi, de manera digna, 
les relíquies de la santa. El juliol de 1909, en ocasió de la 
Setmana Tràgica, l’església fou destruïda, amb tot el seu  
contingut religiós. Aleshores, semblava que qualsevol 
record físic de la patrona barcelonina havia desaparegut. 
Però, un ciutadà, anomenat Evelí Bulbena, va aparèixer 
amb una petita relíquia que, des d’aquell moment, va 
passar a rebre l’atenció dels antics devots de la Santa; 
l’havia heretada dels seus pares a qui els l’havia lliurat 
una devota protectora dels frares caputxins de Santa 
Madrona. El temple, que avui encara exerceix les funcions 
de parròquia, és dels pocs testimonis vigents de l’antiga i 
forta devoció a la santa.

Amb tot i malgrat que la majoria dels barcelonins ho 
ignorin, Santa Madrona és encara patrona de la nostra ciu-
tat, i comparteix aquest títol amb la Mercè i Santa Eulàlia.

Si de Santa Eulàlia ja en diem la patrona oblidada, 
la pobre Santa Madrona ja es pot considerar la patrona 
oblidadíssima de Barcelona.

De la inauguració de l’actual església de Santa Ma-
drona, el 1888, ara fa 125 anys.

Tel. 699 271 825
ernestmillet@hotmail.com

www.zonasec.cat

ANUNCIA’T
AL ZONA SEC



14  zonasec  nº 114  Maig 2013

Blai, 28-32  T 659 048 394  08004 Barcelona

Bona teca i bona cara al Poble Sec

dermofarmàcia
veterinària - homeopatia - ortopèdia

fòrmules magistrals

Paral·lel, 131 - 08004 Barcelona
Telèfon 93 289 21 90

farmàcia
F. IGLESIAS HUIX

CLÍNICA VETERINÀRIA

Cultura

cine amèrica
Robot & Frank (Director: Jake Schreler)

per Núria Beltrán 

Botiga i Oficina: Parlament, 35  •  08015 Barcelona
Tels. 93 441 08 66 - 93 443 99 77 / Fax 93 443 98 18

www.serralleriasoyma.com
e-mail: serralleriasoyma@hotmail.com

La França
Hostal per a parelles

intimitat, discreció i luxe

www.lafransa.com

C/ La França Xica, 40
Tel. 93 423 14 17

G ràcies al programa de ràdio La claqueta vaig poder 
veure fa uns mesos el llargmetratge del debutant Jake 

Schreier que s’estrena aquest mes de maig amb el títol Un 
amigo para Frank, després d’haver guanyat el premi del 
públic al festival de Sitges. En un futur no gaire llunyà els 
robots estan integrats a les nostres vides realitzant tasques 
tan quotidianes com el manteniment de les llars o la cura dels 
nostres grans. Frank és un home rondinaire i poc sociable 
que només es relaciona amb la bibliotecària del seu poble. 
Aquest aïllament i el fet que comenci a patir un deteriora-
ment cognitiu són motiu de preocupació per als seus fills. 
Com aquests viuen lluny del seu pare, decideixen regalar-li 
un androide que s’ocupi d’ell. Tot i que inicialment per part 
d’en Frank es produeix un rebuig absolut envers aquesta 
solució tecnològica, mica en mica el robot esdevé algú molt 
important a la seva vida, amb qui compartir els seus secrets 

i les seves passions. A la interpretació destaquen un excels 
Frank Langella i una sempre magnífica Susan Sarandon. 
El film recull bones dosis d’humor, de drama i de fantasia, 
barreja perfecte d’emocions i de somriures. Tendra i senzilla, 
el film ens mostra una història d’amistat i de retrobaments 
en l’etapa final de la vida. 

Voldria dedicar aquest article a la memòria del Joan, el 
meu pare, conegut per alguns en el barri com a Barraca, i 
que malauradament va patir una malaltia semblant a la del 
protagonista. Ficció o realitat, Robot & Frank és un relat 
profundament humanista que de ben segur perdurarà en el 
cor d’aquells que el sentin i el facin seu.

Núria Beltrán

L a Fundació Joan Miró presenta INSOMNIA, una mostra 
sobre el cinema com a matèria per a l’art contemporani.
L’exposició, comissariada per Neus Miró, aplega artistes 

internacionals que han explorat el cinema com a mitjà des 
dels anys seixanta fins a l’actualitat.

Els artistes presents a la mostra treballen amb les 
propietats del cinema des d’una actitud experimental i al 
marge de les exigències de la indústria.

Les obres exposades modifiquen les convencions del 
cinema des de tres punts de vista: analitzant la confluència 
entre fotografia i cinema, modificant les formes de projecció 
i creant nous espais de visionat, o bé renovant els models 
de la narrativa cinematogràfica.

Del 22 de març al 16 de juny la Fundació Joan Miró 
presenta a INSOMNIA treballs artístics que han estat pensats 
per a ser projectats als espais d’art, envaint l’espai expositiu 
o bé convidant a la intervenció del visitant. Aquests espais 
han permès als artistes una llibertat més àmplia que la que 
els proporciona la indústria cinematogràfica i les seves 
formes de distribució.

Redacció

La mostra INSOMNIA, a la 
Fundació Joan Miró, fins el 16 
de juny
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Flam de 
xocolata

zona fogons

Cultura

MONTSERRAT AGUIRRE CANYADELL
FARMACÈUTICA

C/ Elkano, 70  •  Tels. 93 441 60 91 94  •  08004 Barcelona

Maribel Craus

Bastint ponts 
de diàleg

La crítica
literària

Jordi Llavoré

'Un D0 d'Acords' torna a emocionar en un ambient íntim

Roser, 19 - Telèfon: 93 441 51 88

Fontrodona, 22 - 08004 (Poble-sec)

Baluard, 36 - 08003 (Barceloneta)

S i visquéssim en un indret assenyat, el fet 
que un dels màxims especialistes en el 

millor prosista català del segle XX (Josep Pla) 
acabi de publicar un assaig seria una noticia 
que hauria d'estar en portada a qualsevol 
suplement cultural, per tal que tothom se 
n'assabentés. No obstant, això no ha estat 
així i la recent publicació de Compañeros 

de viaje. Madrid-Barcelona 1930, de Xavier 
Pericay, ha estat volgudament ignorada.

El lector benpensant es podria preguntar 
com és que un rigorós assaig, amenament es-
crit, i que descriu al detall com es va produir 
l'homenatge que els intel·lectuals catalans 
van retre als seus companys castellans el 
23 i 24 de març de 1930, en agraïment al 
centenar de literats que, des de diferents 
punts del territori espanyol, havien sortit en 
defensa de la llengua catalana, maltractada 
per la dictadura de Primo de Rivera, amb ac-
cions com la signatura d'un manifest (1924), 
la Exposición del Libro Catalán (1927), etc.

A l'amable lector que esmentàvem abans, 
li hem de respondre (amb pregona amargor) 
que no s'ha volgut donar a conèixer aquest 
magnífic estudi que traça, amb precisió de 

cirurgia, la visita que talents del nivell de 
Giménez Caballero, Marañón, De los Ríos, 
Ortega, Menéndez Pidal, Azaña i un llarg 
etcètera, varen fer durant un parell de dies 
del llunyà 1930; per la significació política de 
Pericay amb el moviment polític de Ciutadans 
de Catalunya.

Sincerament, em sembla un profund error 
que la política eclipsi el coneixement d'un 
llibre que serveix per entendre el moviment 
intel·lectual existent al nostre país un any 
abans de la proclamació de la II República. 
Abans, com ara, molts prefereixen dinamitar 
el diàleg que bastir ponts per, com digué Es-
priu, mirar de comprendre i estimar les raons 
i les parles diverses dels fills de Sepharad.

D e vegades, no sabem què fer de 
postres i que complaguin a tota 

la família, avui us presentem un flam 
que agradarà tant al grans com també 
als més menuts. 

Ingredients:
400 grs. de xocolata
(de cobertura) 
8 ous
8 cullerades de sucre 
1 litre de llet 
1 pal de vainilla
200 grs. de caramel

Elaboració:
Posem  a bullir la llet amb la vai-

nilla. La retirem del foc i hi afegim la 
xocolata trossejada. Ho remenem fins 
que la xocolata sigui desfeta 

 En un bol, ajudats amb una bate-
dora manual, barregem els ous amb 
el sucre.

Afegim la llet amb la xocolata i ho 
aboquem en una flamera gran, untada 
amb el caramel.

En una safata amb aigua, posem 
a coure el flam al bany maria, al forn, 
durant aproximadament 45 minuts.

Quan sigui fred, el desemmotlla-
rem i el presentarem guarnit amb nata 
muntada i unes fulles de menta.

Bon profit!

www.homeonatursalut.com

Plaça del Sortidor, 1-2, baixos
Tel. 93 329 37 08

Poble-sec (BARCELONA)

E l 26 d’abril l’orquestra infantil i juvenil del 
Poble-sec, 'Un Do d’Acords', va oferir un nou 

concert, per primera vegada al centre sociocultu-
ral Albareda, seu del grup des de fa pocs mesos. 
Amb un format molt íntim, el concert va permetre 
els assistents gaudir de ben a prop de la música 
dels 35 joves músics i d’un magnífic concert, al 
qual va tornar a participar el grup TaHaDi, for-
mat per Ravid Goldschmidt (a càrrec del Hang), 
Ignacio Peres (Taula) i Victor Carol (Didgeridoo). 
El trio musical aporta una fusió molt interessant 
unint-se als instruments clàssics de percussió i 
vent. A més, per primera vegada 'Un Do d’Acords' 
va introduir entre els seus instruments una ma-
rimba (semblant al xilòfon), els carillons zaphir i 
el tubalophone spirale pythagore, que van acabar 
de donar uns efectes musicals molt peculiars. 
Durant el concert, Pablo Persico, director de 
l’orquestra i ideòleg del projecte, es va mostrar 
molt agraït pel suport rebut, especialment per 
les escoles Carles I, Consell de Cent i Jacint 

Verdaguer, a més dels IES Consell de Cent i XXV 
Olimpíada (centres educatius d’on provenen els 
joves músics) i pel personal d’Albareda. Pablo 
va destacar que “quan fem les coses en equip i 
en cooperació podem fer coses molt maques”.

Creixement personal
L’orquestra pertany a Integrasons, associa-

ció orientada a la integració sòcio-cultural a tra-
vés de la música i que ja ha demostrat la seva 
efectivitat amb els joves d’'Un Do d'Acords'. 
Pablo ha manifestat que "el més emotiu ha 
estat el creixement personal d'alguns dels nois". 
Uns han trobat una afició on desenvolupar-se 
i d'altres han après a centrar la seva atenció, 
fet que ha afavorit el seu aprenentatge, i ha 
revertit en millores en el seu rendiment escolar. 

El concert va comptar amb la col·laboració 
de l’Ajuntament de Barcelona i l’Obra Social 
“la Caixa”.

Marta Tello Pablo Persico, dirigint l'orquestra
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