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L’escola bressol Guinbó ha estrenat recentment el seu nou edifici.

Inversió municipal a Sants-Montjuïc 2008-2011
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PR OXIMI TAT

Sants-Montjuïc
endavant
Imma Moraleda
Regidora del Districte

A uns mesos de la finalització del Programa d’Actuació del Districte (PAD) 2008-2011, és bo fer un
balanç de la seva execució. Ha estat una etapa de
transformacions profundes, d’un marcat accent
social, en la qual hem volgut donar resposta a les
necessitats de la ciutat i de la seva gent.
En quatre anys hem posat al servei de les famílies
cinc noves escoles bressol (tres de noves i dues
de substitució). Hem fet aquest esforç inversor,
perquè creiem en la important funció social que
fan les escoles bressol i com ajuden a conciliar la
vida familiar i laboral dels pares i mares.
Les noves realitats familiars requereixen noves
maneres de combinar el lleure dels infants, per
això s’han organitzat activitats fora de l’horari
lectiu, als patis de vuit escoles del districte.
La xarxa de casals de gent gran del districte s’ha
completat amb un increment del seu horari d’obertura per a la realització d’activitats. S’han
estès els balls de la gent gran a tot el districte.
Hem vist com s’han anat transformant els barris
del Poble Sec i la Bordeta, gràcies a la Llei de barris. Ara ho veurem en l’àmbit de la Vinya-Can
Clos-Plus Ultra.
L’espai públic juga un paper fonamental en l’articulació dels barris com a espais de convivència,
és per això que s’ha fet un important esforç inversor en els nostres carrers i places. Els carrers
del Triangle de Sants, Vila i Vilà, Sants, Consell de
Cent, Olzinelles, plaça Bonet i Muixí en són un
exemple.
Hem vist l’arribada de l’AVE a l’estació de Sants.
La zona afectada per l’arribada de l’AVE ha estat
declarada Àrea Especial de Rehabilitació Integral,
la qual cosa permetrà millores en el parc d’habitatges com també en el seu entorn urbà. Hem començat a treballar en alguns àmbits que aniran
conformant el barri de la Marina del Prat Vermell.
Hem establert les bases per poder planificar, en
el proper mandat, els nous equipaments a SantsBadal a Joan de Sada.
La ciutat està sempre en una transformació constant; en aquest mandat hem establert bases per
continuar treballant per un districte que progressa i té cura de la gent.
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Cruïlla dels carrers Olzinelles i Constitució.

Barris a mida de les persones
l barri del Poble Sec ha experimentat en els darrers
anys una profunda transformació. Millores urbanístiques
als seus carrers, als seus equipaments, amb l’objectiu d’adaptar el barri a un nou model urbà més sostenible i més
funcional. El fet que una persona invident pugui travessar
un carrer gràcies a un senyal
acústic que emet el semàfor, o
que uns pares circulin amb
comoditat amb el cotxet del
seu bebè són millores que
augmenten la qualitat de vida
dels habitants del barri. I això
ha estat possible també gràcies al fet que el barri s’ha beneficiat de les ajudes concedides per la Llei de barris de la
Generalitat de Catalunya. A
través d’aquestes inversions
s’ha pogut finançar la rehabilitació d’espais públics, equipaments i habitatges i dotar
el barri dels recursos per a

E

una recuperació econòmica,
comercial, social i urbanística.
Les millores continuaran, perquè el passat mes de novembre l’Ajuntament va signar el
nou conveni amb la Generalitat per impulsar el nou Pla de
barris per a la Vinya, Can Clos
i Plus Ultra de la Marina del
Port. Al Pla de barris de la
Bordeta (2007-2010) s’ha seguit la mateixa línia de millores i cal destacar les actuacions en els carrers Gavà,
Constitució, Olzinelles, Rosend Arús; l’adquisició de sòl
per a un nou espai públic
Cuyàs-Moianès-Gavà; i la re-

habilitació de la ludoteca Olzinelles; l’adequació de noves
tecnologies, i l’aplicació d’energia renovable a nous equipaments municipals. Al mateix temps, s’ha impulsat el
Punt d’informació sobre
violència de gènere o espais
cívics de convivència, entre
d’altres. Sense oblidar la supressió de barreres arquitectòniques o el sistema de
senyalització acústica als encreuaments de semàfors del
carrer Gavà i el carrer Constitució. Grans i petites millores
que fan que el dia a dia del
ciutadà sigui millor.

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Inversió Llei de barris
 La Bordeta ha rebut una inversió de
14,7 milions d’euros de la Llei de barris.
 16,9 milions d’euros per al Poble Sec.
 La Vinya, Can Clos i Plus Ultra rebran
12 milions d’euros els propers anys.

Noves millores amb la Llei de barris
L’any 2004, el Govern de la Generalitat va impulsar l’anomenada Llei de barris, amb l’objectiu de millorar les condicions de vida dels seus
habitants, així com garantir la cohesió social
del territori. En els darrers anys, diversos barris del districte s’han beneficiat d’aquestes ajudes que han suposat una inversió conjunta de
31,6 milions d’euros en el període 2005-2011.
Amb la signatura, el passat mes de novembre,
del nou conveni amb la Generalitat per impulsar el nou Pla de barris, amb una inversió prevista de 12 milions d’euros, els barris de la Vinya, Can Clos i Plus Ultra rebran finançament
per urbanitzar l’espai públic, renovar els jardins
i crear nous eixos i espais comercials accessibles. Més de 10.000 habitants es beneficiaran
de manera directa d’aquests ajuts.

VICENTE ZAMBRANO
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“El lloc més bonic del món”
Vianants, conductors, ciclistes, cotxes i carrers són els protagonistes del dia a dia d’un dels barris d’un dels districtes més populars
de Barcelona. Tots conviuen de manera genialment caòtica en un
equilibri quasi perfecte

Des del balcó de la senyora Maria, al carrer de Sants, es pot veure tot el barri.
es de la terrassa de la
senyora Maria, al 340
del carrer de Sants, la panoràmica és espectacular. “Puc
veure tot el barri, m’encanta
el paisatge urbà i he seguit
totes les obres, fins i tot he
fet fotos”, diu ella. En els dar-

D

rers mesos, al barri hi ha hagut moltes obres de millora.
Alguns dies ha estat complicat moure’s pel carrer però ha
valgut la pena. “El paviment
del carrer és tot nou, la vorera molt ampla, ens han canviat els arbres, tenim un

“Per a nosaltres el parc de
l’Espanya Industrial és
com un pulmó, el Central
Park del barri”
Rosa Sanchís i Iolanda Boix

CAROLINA GARCÍA

taven preocupadíssims perquè arribava la cavalcada del
Pare Noel i el carrer estava en
obres, però com si haguessin
tingut a veure alguna cosa els
Reis Mags o Santa Claus, el
cas és que uns dies abans estava tot enllestit. Els meus
néts van veure les dues cavalcades de Nadal i van jugar pel
mig del carrer”, subratlla la
senyora Maria. I és que l’objectiu de fer els carrers més
amables, on el vianant guanyi espai al vehicle rodat,
amb l’increment de la seguretat, s’ha concretat al districte
de Sants-Montjuïc. S ’han
marcat més zones 30, per on
els vehicles han de circular a
una velocitat màxima de 30
quilòmetres per hora, i s’ha
aconseguit reduir els accidents i permetre conviure
vianants, ciclistes i cotxes
amb més harmonia. Hi ha
zones 30 als carrers del Poble
Sec, Font de la Guatlla, la
Bordeta, Hostafrancs, Sants i
Sants-Badal. S’han convertit

en zones de vianants carrers
de gairebé tots els barris del
districte. S’han ampliat voreres a Sants i Sants-Badal, a la
Marina, a la Bordeta i al Poble Sec. S’han urbanitzat totalment 73 carrers, s’ha renovat el clavegueram de 28 més
i s’hi han instal·lat nous
col·lectors, i s’han construït 3
aparcaments subterranis. A
la senyora Maria li agrada
molt xerrar sobre el barri, fa
seguiment de tot el que hi
passa i explica que té ganes
que arribi el bon temps i floreixin els arbres nous. “Sembla que són sòfores. M’han
dit que són arbres macos, que
no provoquen tantes al·lèrgies com els d’abans i que són
durs i aguanten el ritme d’un
barri com aquest. Ja sabeu
que tenim el carrer més llarg
d’Europa dedicat al comerç?
Com deia el Dalí, per a mi el
lloc més bonic del món”, suspira orgullosa la Maria perquè al cap i a la fi fa més de
50 anys que viu a Sants.

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

semàfor nou i fins i tot
m’han posat un banc tot just
davant de l’entrada del portal. A l’estiu hi haurà cua per
seure i podrem fer petar la
xerrada”, diu la Maria. “El
moment més delicat va ser al
Nadal, quan els meus néts es-

Millores urbanístiques
 73 carrers urbanitzats totalment.
 28 carrers amb renovació del clavegueram
i nous col·lectors.
 11 carrers convertits en zona de vianants.
 3 nous aparcaments subterranis.

El pulmó de Sants i Hostafrancs
les nou en punt, la Iolanda i la
Rosa deixen els nens a l’escola.
Han de compaginar les seves obligacions familiars i laborals, però aquestes dues amigues dels barris de Sants i
d’Hostafrancs encara tenen temps per
apropar-se a fer una mica d’esport al
parc de l’Espanya Industrial. “Fer esport és molt important, i el fet de poder estar una estona a l’aire lliure, envoltada de verd en mig de la ciutat, et
permet desconnectar i agafar forces
per a la feina de cada dia”, afirma la
Rosa. Per a la Iolanda també és un
bon moment. “A més ara, el parc
ha canviat molt. Està arreglat,
hi ha zones diferenciades, per
a grans, per a petits i per a la
gent a qui agrada l’esport.
Encara recordem quan
érem petites i a l’estany hi
havia unes barquetes. Per

A

a nosaltres és com un pulmó, el Central Park del barri” (riuen totes dues).
Ara fa més d’un any que el parc va reobrir les portes després d’una profunda
remodelació. Les actuacions fetes han
millorat tot el parc, amb la restauració
de totes les zones verdes, la reconstrucció de les graderies, la modernització de les torres d'il·luminació, la millora de l’estany, la renovació de la xarxa
de reg, del mobiliari urbà o dels accessos. Al districte hi ha un total de dinou
parcs de més de 12.000 m², sense
comptar parcs de proximitat.
••••••••••••••••••••••••••••••••

Millores a altres parcs
 Mirador del Poble Sec.
Enllumenat, arbrat, plantació i sauló.
 Tres xemeneies. Redacció del
projecte de remodelació.
CAROLINA GARCÍA

CAROLINA GARCÍA
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M A PA D ’A C T U A C I O N S
Algunes de les actuacions
principals del període 2007- 2011
3
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1 Zones 30
• Poble Sec
• Sants
• Font de la Guatlla
• La Bordeta
• Sants-Badal
2 Aparcament
i Àrea verda
3 Actuacions
a l’espai públic
• Acer
• Alcolea
• Alts Forns
• Autonomia
• Béjar
• Bella Dorita, plaça
• Bonet i Muixí, plaça
• Bonveí
• Cai Celi
• Callao
• Cardo
• Ciceró
• Concòrdia
• Consell de Cent
• Constitució
• Durruti, plaça
• Elisi
• Encuny
• Enric Bargés
• Espanya Industrial, parc
• Eusebi Planas
• Fortuna
• Guitard
• Herenni, plaça
• Ibèria
• Ibèria, plaça
• Joan Pelegrí, plaça
• Joanot Martorell
• Juan Bravo
• Leiva
• Llobet
• López Catalán
• Lorca, plaça
• Marbre
• Mare de Déu de Port
• María Victòria
• Masnou
• Melcior de Palau
• Metal·lúrgia
• Mèxic
• Miquel Àngel
• Miracle
• Moianès
• Navarra
• Olzinelles
• Panissars
• Papin
• Pedrera Mussol
• Poeta Cabanyes
• Portugalete
• Premià
• Rei Martí
• Riera Escuder
• Roger
• Roser
• Rossend Arús
• Salou
• Salvà
• Sant Crist
• Sant Ferriol
• Sant Germà
• Sant Feliu de Guíxols
• Sant Nicolau
• Santa Dolotea
• Sants
• Socors
• Toledo
• Toledo, passatge
• Torre d’en Damians
• Vila i Vilà

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

3

1
4

Passos sota vies
Escola bressol El Fil
Escola bressol Jaume I (2011)
Escola bressol Guinbó
Casal de gent gran Sant Cristòfol (nou)
Casal de gent gran Polvorí (renovat)
Espai de gent gran Cotxeres (renovat)
Casal de gent gran La Capa (ampliat)
Patis oberts
Projecte de remodelació
del parc de les Tres Xemeneies
Taula de Convivència del Poble Sec
Taula de Convivència d’Hostafrancs
Millora integral del
Parc Mirador Poble Sec
Escales mecàniques
Conexió Ferrocarrils Catalans
amb passatge Can Clos
AERI Sants-Badal

3

3

3

6

3
19

3

1

17

2

3

10

4
3

3

3
3

3

3

3
3

3

3

3

3
3

3

12
7

1

3

3

3

1

3

2
3

1
3
3

1

3
3
3

3
3
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17

9

12

3

3

3

18
3

11
3
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Escola bressol El Fil.

3

3

3

Plaça Bella Dorita
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EL TESTIMONI

“Una de les zones que
més ha canviat és
l’entorn del Molino”

5
12
3

Com ha millorat la mobilitat dels
veïns al Poble Sec?
Positivament, per dues raons: per la creació
de zones de vianants a diferents espais i per
la implantació de la zona 30, tot i que al
principi d’aquestes zones s’hauria de construir un gual, perquè no n’hi ha prou amb
els senyals pintats a terra, ja que hi ha alguns conductors incívics que no els respecten. Ara bé, totes aquestes reformes han
pacificat molt els carrers del barri i han millorat la seva cohesió veïnal, quan s’han
convertit en un espai de trobada en el qual
les persones se senten més segures i això fa
que vagin més disteses.
Vol dir que es camina amb més tranquil·litat pels carrers?
Sí, perquè s’hi han eixamplat voreres, s’hi
han plantat arbres. Ara bé, de moment
s’han perdut places d’aparcament, un
problema que esperem que es resoldrà
amb l’entrada en servei del pàrquing que
s’està construint a la plaça de les Naves i
que per diferents motius es va endarrerir.
Com que el projecte d’arranjament dels
carrers estava subjecte a la Llei de barris i
aquesta llei tenia un termini, va caldre fer
primer els carrers.

3
3
3
Plaça Ibèria

3
15

Espai de gent gran El Polvorí

3
1

3

2
14

3

3

3

3
3

3
13

16

“Les reformes fetes
han pacificat molt
els carrers del barri
i han millorat la seva
cohesió veïnal”

•••••••••••••••••••••••••••

Josep Guzmán
Membre del Centre
de Recerca Històrica
del Poble Sec,
entre altres entitats

Parc Espanya Industrial.

JOSEP MARIA CONTEL

D’aquestes zones que han canviat,
me’n podria citar alguna?
L’entorn del Molino ha canviat molt, primer per la implantació de la zona per a vianants i segon per l’obertura de nou d’aquesta mítica sala, que atrau molta gent i de pas
al Poble Sec, on la restauració comença a
notar un canvi favorable.
Què em pot dir de la Llei de barris?
La inversió que ha portat la Llei de barris
ha permès arreglar unes mancances històriques i estructurals del barri, com és el cas
del clavegueram de la zona de la França
Xica. I també ha facilitat ajuts per a la rehabilitació estructural d’edificis d’habitatges,
que ha permès la instal·lació d’ascensors o
l’arranjament de façanes, entre altres coses.
I de les escoles bressol?
El barri sempre havia tingut una mancança
de places d’escola bressol, fet que s’havia
millorat molt amb les noves escoles i amb
la modernització de les instal·lacions de les
existents, com és el cas de l’escola bressol
Forestier. Però, tot i aquest creixement,
amb l’augment de la gent jove que ha arribat al barri i que ha començat a tenir fills, ja
tornem a patir un altre cop una manca de
places d’escola bressol.

5
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HABI TATG E

Pis nou, nova llar
Promocions d’habitatges, projectats per a la gent
gran, confortables i segurs, que milloren la qualitat
de vida d’un col·lectiu cada vegada més nombrós

CAROLINA GARCÍA

El Joan Martínez i la Teresa Gallego amb la Lluna al seu pis del carrer Coure.
esprés de 40 anys vivint al barri no havia estat una decisió fàcil, almenys per al Joan. En canvi, la
Teresa semblava que havia esperat
amb paciència el moment de la mudança i del canvi de domicili. Al barri del Poble Sec es quedaven un
munt de records, però tambè un
pis amb un lloguer alt, un entresòl
amb poca llum, sense balcó, sense
ascensor i amb tot el pes dels anys a
sobre. “Quan hi havia els fills, entre
tots es podia pagar, però ara que ells
ja fan la seva vida, el pagament del
lloguer se’ns menjava mitja pensió”,

D

diu el Joan Martínez. Ara paguen
100 euros al mes i hi ha gent que
paga menys o més segons la seva
renda. La Teresa Gallego obre les
portes de la seva nova llar; de fet, ja
fa tres anys que hi viuen, però tot
sembla nou i decorat de manera
funcional i amb bon gust. El pis té
40 m², un saló, una cuina integrada,
un dormitori independent i un
bany, sense comptar el balcó. Es
tracta de la promoció de pisos pensats per a gent gran del carrer Bronze/Coure. I el cert és que són plens
de detalls adreçats als menys joves,

com ara la dutxa arran del terra, els
endolls elevats per no haver d’ajupir-se, els llums d’emergència, l’alarma del bany o del dormitori. A més,
hi ha serveis de consergeria, neteja,
autobugaderia, auxiliars de geriatria, una animadora social, una directora responsable i servei de teleassistència durant tota la nit. “Es
tracta de pisos ideats per a persones
autònomes. Els serveis són un valor
afegit on suma molt l’equip de professionals que hi treballa, ja que estan molt especialitzats”, afirma la
directora dels habitatges, Maite Zaragoza. A l’edifici del carrer Coure hi
ha 70 apartaments amb una capacitat per a 140 persones. A tot el districte són cinc els equipaments
adreçats a la gent gran que funcionen. Des de l’any 2004 i fins avui, el
Pla d’habitatges de Barcelona ha
promogut un miler d’habitatges al
districte, més del 50% dels quals ja
està edificat i la resta començats. La
Teresa i el Joan estan contents amb
el pis. A la Teresa li agrada participar en activitats i fa cursos i tallers
al mateix edifici. Al Joan li agrada
passejar pel barri amb la seva gosseta Lluna.

AERI Sants-Badal
Les zones afectades per les obres del
tren d’alta velocitat als barris de
Sants i Badal es beneficien dels ajuts
del Ministeri de l’Habitatge per a les
actuacions de l’AERI (Àrea Especial
de Rehabilitació Integral), que suposen la inversió de 17 milions d’euros
per al període 2008-2012.

Viure i conviure
Cada dia en Ramon surt a passejar pel
barri i al cap d’uns trenta minuts s’asseu en un dels bancs del Paral·lel. Ja té
75 anys i, tot i que es troba bé de salut,
ha de descansar; a més, li agrada mirar
i veure passar la gent. El barri sempre
ha estat especial, abans, quan ell era
petit i jugava a pilota al carrer Blai, i
ara, quan ha arribat gent d’altres països. Cada dia també s’asseu al mateix
banc la Fàtima i el seu bebè. En Ramon
diu que li agrada molt xerrar amb la Fàtima, mentre ella dóna l’esmorzar al petit. A la Fàtima també li agrada parlar
amb ell, tot i que encara hi ha moltes
paraules catalanes que no entén, però
riuen força. En Ramon llegeix molt i
està ben informat, sempre porta diaris
i revistes i ja sap que el darrer any s’han
constituït dues taules de convivència a
dos barris del districte (Poble Sec i Hostafrancs) per fomentar aquesta nova
convivència, planificar iniciatives, bones pràctiques, preveure conflictes i
donar a conèixer el treball que realitzen
les entitats. En definitiva, un punt de
trobada per saber el que fan els uns i
els altres, un banc de convivència.

Taules de convivència Poble Sec




40.000 habitants
30% de persones nouvingudes
Ús intensiu dels carrers

Hostafrancs


Treball per a l’entesa entre les
comunitats paia i gitana

L’aventura de ser un nadó
Les escoles bressol acompleixen una important funció
social ajudant a la conciliació de la vida laboral, personal i familiar. Sants-Montjuïc en té deu

L’Hugo amb els seus pares, l’Eva i el Ramon, a l’escola bressol Guinbó.
Hugo Ruiz García, de 2 anys, a
punt de fer-ne 3, ens fa una crònica sobre “la meva escola”: “Avui els
meus pares han vingut a parlar amb la
meva tutora, l’Enriqueta; sort que encara no ens donen les notes, però vaja,
m’he portat bastant bé aquest trimestre. La meva classe és la de les Estrelles i vaig a l’escola bressol Guinbó del
barri de la Bordeta. Aquesta escola

L’

VICENTE ZAMBRANO

m’agrada, l’edifici és nou de trinca i
encara fa olor de nou. Tot està ple de
colors i hi ha un munt d’espai i de joguines, és enorme, és clar que jo encara sóc petit, però té més de 700 m² i
748 més de pati. Els grans es pensen
que no estem ben informats, però a
nosaltres, els de la classe de les Estrelles (som els més grans de l’escola), no
se’ns escapa ni una. Els meus pares

estan força bé, m’agraden. Es diuen
Eva i Ramon i fa deu anys que viuen a
Sants. El meu pare és un emprenedor;
quan va tancar l’empresa on treballava
va capitalitzar l’atur i ara treballa pel
seu compte. La meva mare, a part de
ser la millor del món, és treballadora
social, fa jornada reduïda i així em pot
recollir de l’escola a les tres de la tarda.
A Guinbó hi ha 14 professores i personal de cuina i neteja. Tenim 81 places
repartides en 6 aules. Les professores
sempre estan contentes. Fins a la propera crònica!”
“Sempre s’ha de continuar treballant”,
explica la Pilar Anglès, directora de
l’escola bressol Guinbó, “però tinc la
satisfacció de dir que el nivell de les
escoles bressol del districte és molt
bo. Són edificis adaptats a les criatu-

res i amb una personal docent llicenciat, qualificat i amb experiència”.
L’any 2010, el districte de SantsMontjuïc va incrementar notablement el nombre de places –126 places
més– gràcies al trasllat de Guinbó i a
la nova escola El Fil, del barri de
Sants, amb capacitat per a 81 places i
una superfície de més de 1.197 m².
•••••••••••••••••••••••••••••••••

Escoles bressol
 Sants-Montjuïc compta amb
10 escoles bressol.
 Se n’han fet tres de noves i
dues de substitució.
 La inversió global en escoles
bressol al districte ha estat de 5,5
milions d'euros.
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Gent gran, gran gent!

XXXXXXX
VICENTE ZAMBRANO

Casal de gent gran Cotxeres de Sants.

conèixer l’any 1958, quan treballaven a
un edifici del carrer Balmes. Ells s’han
dedicat a la metal·lúrgia i a l’òptica,
però en Gregorio comenta que fa tant
de temps que està jubilat que no recorda ja la seva vida laboral. Elles fan moltes activitats al casal: cursos de català,
de ball i de sardanes. Ells s’han apuntat a fer tai-txi. Diuen que els encanta
venir al casal perquè “a l’hivern s’hi
està molt calentet i a l’estiu molt fresquet”, riuen plegats. A més, “és un
punt de trobada, d’amistat i els lavabos estan molt nets”, subratlla la Donina. I és que les coses han canviat molt:
el nou jovent de setanta anys arriba a
aquesta edat molt sovint amb molt
bona salut i qualitat de vida. Un motor
més de la societat ple d’experiència
acumulada.

Anar al pati de
l’escola en dissabte
És dissabte al matí i un grup de
nois i noies van amb pas decidit
cap a l’escola. No és que s’hagin
equivocat de dia. Saben que el
pati és obert, encara que no sigui horari lectiu, i van a fer-hi un
partidet amb les cistelles de bàsquet. I és que cada cap de setmana i també entre setmana hi ha
deu escoles del districte que
obren els patis i els posen a disposició de nens, nenes i famílies.
L’accés és lliure i gratuït, i un
monitor vetlla per la correcta
utilització de les instal·lacions.
VICENTE ZAMBRANO

•••••••••••••••••••••••••••••••••
n Gregorio (77 anys) i la Vicenta
(71) fa molts anys que estan junts
i tenen dues filles. Aquest dijous han
quedat per anar a jugar a cartes al casal
de les Cotxeres de Sants, al seu barri.
Hi viuen molt a prop i en cinc minuts
hi arriben. Al mateix temps, en Juan
Manuel (72 anys) i la Donina (71 anys)
es preparen també per a la partida de

E

O

brisca setmanal. Aquesta parella també té dues noies grans. Sembla que el
destí hagi lligat aquestes dues parelles.
Tot i que la colla la formen vuit amics,
avui només hi seran ells quatre. La Vicenta i la Donina s’han posat ben guapes i els senyors van molt elegants.
Elles conserven els ulls plens d’espurnes i riuen quan diuen que es van

Nous casals de gent gran



Sant Cristòfol
Espai de gent gran El Polvorí

Ampliats i millorats




La Capa
Poble Sec
Cotxeres de Sants

E L S G R U P S M U N I C I PA L S O P I N E N

Transformant SantsMontjuïc

Una manera diferent
de fer les coses

El canvi imparable

Invertim per millorar
la vida quotidiana

L’oposició útil

PSC. Imma Moraleda

CiU. Sònia Recasens

PPC. Alberto Fernández

ICV-EUiA. Ricard Gomà

ERC. Xavier Florensa

Les ciutats, i amb
elles els barris, estan en constant
transformació.
L’actual mandat
ha estat un període en el qual
s’han començat a materialitzar
projectes cabdals per al nostre
futur. En aquests quatre anys
hem vist l’arribada de l’AVE a
l’estació de Sants i, actualment,
s’està fent la cobertura final de
les vies a Antoni Capmany, intervenció que donarà pas a una
rambla verda. També a SantsBadal hem assentat les bases
per planificar que a Joan de
Sada es puguin construir els
equipaments que necessita el
barri. Mirant al futur, hem engegat el projecte perquè el barri
de la Marina pugui veure en les
antigues instal·lacions esportives de la Seat la construcció del
tan desitjat poliesportiu. I també, mirant al futur, hem iniciat
el procés perquè el Paral·lel torni a lluir com una artèria cultural i emblemàtica de la ciutat,
amb caràcter propi. Al darrere
d’aquests projectes hi ha una
Barcelona que no s’atura, una
Barcelona que mira endavant.

He tingut l’oportunitat i el goig
de ser durant
vuit anys la regidora adscrita a
Sants-Montjuïc. Conec força
bé el seu teixit social i econòmic, la seva gent. Vull començar per aquí: lloant i
agraint els ciutadans que dia
rere dia aixequen les persianes,
obren les portes de les seves
entitats o simplement omplen
d’experiències el dia a dia del
districte. Per això no he entès
encara la manera de fer del Govern actual. La negació constant de l’opinió ciutadana, l’engany envers els acords o no
tirar endavant projectes de futur amb arguments sense cap
tipus de base. Sants-Montjuïc
té grans possibilitats per assolir una major i millor qualitat
de vida. Tenim mar i muntanya, potents infraestructures
econòmiques com l’Estació, la
Fira o la Zona Franca, un innovador i exemplar teixit comercial, un teixit cultural que despunta amb força al Paral·lel i
un vigorós teixit social.
Com sempre a la vostra disposició a srecasens@bcn.cat

El mandat 20072011 marcarà el
canvi imparable
que Barcelona necessita després de
32 anys governant els mateixos. Els barris de Sants-Montjuïc, com a principal força de
Barcelona, han de ser els protagonistes d’aquesta transformació. Des del PP apostem per
més inversió als barris, deixant
enrere les polítiques d’aparador
del bipartit municipal, més preocupat a invertir en publicitat
institucional, o el fracàs de la
consulta de la Diagonal.
El bipartito municipal, lejos de
atender a las necesidades de
nuestros distritos, ha agravado
las carencias y déficits de los barrios. Es necesaria una decidida
lucha contra el incivismo y la
inseguridad con más Mossos y
Guardia Urbana en las calles,
más guarderías, mejorar la
atención a la tercera edad, luchar contra la inmigración ilegal, un mayor apoyo al comercio de barrio y emprendedores
para superar la crisis, más inversión en infraestructuras,
transporte público y mejores
servicios.

Des d’ICV-EUiA
volem posar en
valor el balanç de
l’acció de govern
al districte, la
qual respon al model de ciutat
que defensem. Hem concentrat la inversió en millores
orientades a la vida quotidiana
de la gent: augmentant places
d’escola bressol, amb la millora
de la Guinbó i la nova EBM El
Fil; ampliant la ludoteca de la
Bordeta; fent créixer les escoles amb patis oberts; rehabilitant la Biblioteca Francesc
Candel; remodelant la Casa del
Rellotge i el centre cívic de la
Cadena, o amb el nou centre
de Serveis Socials de Numància. L’urbanisme ha estat al
servei de la proximitat, amb
l’arranjament de les places del
Molino o del Sortidor, del parc
de l’Espanya Industrial, i la reforma de la carretera de Sants i
dels entorns d’Olzinelles. Hem
practicat l’urbanisme participatiu al projecte de la plaça Herenni, i hem implicat també
veïns i veïnes en l’acord per als
usos de l’equipament d’Albareda, o en les taules de convivència d’Hostafrancs i Poble Sec.

Fa quatre anys,
Esquerra va optar per no entrar
al govern municipal i passar a l’oposició. Vam prendre aquesta
decisió en constatar que el model de ciutat que plantejaven el
PSC i ICV estava esgotat i s’havia de canviar. Crec humilment
que el temps ens ha donat la
raó. Al llarg d’aquests anys
hem intentat realitzar una
oposició constructiva, allunyada de la cultura del no permanent. Una oposició capaç de
plantejar propostes, oferir solucions i afavorir consensos.
També hem apostat per fer
una oposició útil, que ha donat
suport als pressupostos municipals per tal d’atraure inversions cap al districte i millorar
la qualitat de vida dels veïns i
veïnes de Sants en moments
durs com els actuals, marcats
per la crisi econòmica. Així
hem aconseguit la congelació
dels impostos i taxes municipals els darrers dos anys, l’accés gratuït dels aturats als centres cívics i esportius o
l’augment dels recursos per a
les beques menjador.
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ALGUNES PROPOSTES DE FUTUR

Sants-Montjuïc segueix
avançant en la millora
de la qualitat de vida
El Paral·lel,
eix cívic i cultural

L’ara ja és passat i el present comença a ser història.
La feina feta és important, però cal avançar, continuar
pensant com millorar la qualitat de vida de la ciutadania.
En aquesta pàgina, s’hi reflecteixen algunes de les
propostes per al futur de Sants-Montjuïc.

Les vies del tren
a Sants seran una
rambla verda

Per recuperar l’avinguda es
preveu crear places als xamfrans –la més gran al costat
de l’edifici de Fira de Barcelona– i potenciar la cultura i el
comerç.

El cobriment de les vies donarà pas a un passeig enjardinat de gairebé 700 metres
de longitud que unirà dos
sectors del barri de Sants
fins ara separats.

La Marina
estrenarà
poliesportiu

Can Batlló,de
fàbrica a nou
centre urbà

Està previst transformar les
antigues instal·lacions esportives de la Seat a la Marina en
una illa d’equipaments.
Tindrà un poliesportiu, una
residència per a gent gran i un
aparcament soterrat.

Amb una superfície equivalent
a 17 illes de l'Eixample, Can
Batlló és un dels últims grans
espais lliures que queden a l'àrea central de Barcelona.
Aquest projecte proposa dotar
la Bordeta de jardins, equipaments i habitatges.

Més equipaments
per a Sants-Badal

Llei de barris de
Can Clos, la Vinya
i Plus Ultra

El planejament de Juan de Sada
proposa una ordenació del solar
que contempla la construcció
d’equipaments per al barri com
un CAP i una escola bressol i la
creació d’espais verds.

El programa preveu una inversió de 12 milions d’euros,
finançats a parts iguals amb
la Generalitat. Entre els projectes hi ha la renovació dels
jardins Ca l’Alena i l’obertura
del carrer Diligències.

La Marina del
Prat Vermell

Llei de barris
de la Bordeta

Continuarà la transformació
d’aquesta zona situada entre
els carrers Metal·lúrgia, Foc,
Cisell i Mare de Déu de Port
en una nova àrea residencial i
econòmica.

Es completaran els 22
projectes previstos per la
Llei de barris a la Bordeta.
La inversió total serà de prop
de 15 milions d’euros.

