
Una nova edició de l’acte de lliu-
rament dels premis de Sants-
Montjuïc mostra la fortalesa del
moviment associatiu dels barris
del districte. L’acte institucional
celebrat a la seu del Consell Mu-
nicipal del Districte, sota la pre-
sidència de l’alcalde de la ciutat,
Jordi Hereu, va tributar el seu
homenatge als guardonats d’en-
guany: Eulàlia Perarnau, en cate-
goria individual, i la Colla de la
Parròquia de Sant Medir, en ca-
tegoria col·lectiva. “Aquestes per-
sones i aquestes entitats són el
coixí que ens projecta i que ens
dóna força com a ciutat”, va dir
l’alcalde Jordi Hereu. Els Premis
arribaran a la seva 20a edició el
2011.

Lliurats els guardons de la 19a
edició dels premis Sants-Montjuïc

El Poble Sec dedica un centre
a la cultura tradicional

UBICACIÓ

En una illa
d’equipaments del
carrer Albareda

EDIFICI

Tindrà quatre plantes,
amb auditori, bucs
d’assaig i magatzems

USOS

De perfil polivalent,
serà un espai per a
les entitats del barri

Pàg. 3

ENTREVISTA Pàg. 8

Antoni Falguera
Propietari del
Celler de Gelida

“No és igual un vi
per a un sopar de
reconciliació que per
a una petició de mà”

PLE DEL DISTRICTE Pàg. 4

Els pressupostos
del 2011 es debaten
al Plenari

POLIESPORTIU Pàg. 7

Bàsquet 3 x 3 a
l’Espanya Industrial
28 jugadors, en 19 camps
de bàsquet

SERVEI PÚBLIC Pàg. 7

Nou Servei
d’Orientació Jurídica
A l’Oficina d’Atenció
Ciutadana de la
plaça Sant Miquel

EDUCACIÓ Pàg. 6

Joves de secundària
experimenten com
es viu amb una
discapacitat

Pàg. 5Els premiats amb l’alcalde i la regidora.

JOSEP MARIA CONTEL

PEPA ÀLVAREZ

VICENTE ZAMBRANO
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Imatge virtual de la sala polivalent al soterrani del nou equipament que es construirà al Poble Sec.
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EXPOSICIONS

Fins al 5 de febrer
Ink
Punt Multimèdia de Sants (c. Muntadas, 5).
Exposició que mostra l’essència del moviment sobre el
cos de les persones, el caràcter i la textura mitjançant
tinta líquida fosa.

Fins al 13 de febrer
Joies d’artista. Del modernisme
a l’avantguarda
Museu Nacional d’Art de Catalunya
(c. Mirador Palau Nacional, 6).
Apropament al món de la joieria dels artistes que van
encapçalar els moviments artístics de les primeres dè-
cades del segle XX. Preu: 3,5 € (descomptes a part).

TEATRE

Dilluns 7 de febrer
Assaig en Companyia
20.30 h. Teatre del centre cívic Casinet d’Hostafrancs
(c. Rector Triadó, 53).
Espectacle teatral. Preu de l’entrada: 6 €.

INFANTILS

Diumenge 16 de gener
La gallineta cega
12 h. Centre cívic Casinet d’Hostafrancs (c. Rector Triadó,
53).
Espectacle infantil a càrrec de Cia. Tutatis. Preu: 2,40 €.

Diumenge 30 de gener
Entre pinces
12 h. Sala Pepita Casanellas (c. Foneria, 19).
Expectacle familiar de circ, música i audiovisuals a càr-
rec de Cia. Solfacirc. Preu: 2 €.
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ATENCIÓ CIUTADANA

Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC)
Creu Coberta, 104 / Foneria, 19.
Telèfon d’informació 010
(0,45 ? IVA inclòs d’establiment de trucada,més
0,06 cèntims IVA inclòs per minut tarifat per segon)
Telèfon del civisme 900 226 226
Síndica de Greuges de Barcelona 93 413 29 00
Ronda Sant Pau, 43-45, 3r.

CENTRES CÍVICS I CULTURALS

Centre cívic Casa del Rellotge 93 432 24 89
Pg.Zona Franca,116, int.
Centre cívic La Cadena 93 331 34 98
Mare de Déu de Port, 397.
C. cívic Casinet d’Hostafrancs 93 423 04 40
Rector Triadó,53.
Centre cívic Cotxeres de Sants 93 291 87 01
Sants, 79-83.
Centre Pepita Casanellas 93 256 37 30
Foneria, 19.
Equipament cultural Antiga
Estació de Magòria 93 432 48 01
Gran Via de les Corts Catalanes, 247.
Punt jove de Sants-Casa del Mig 93 291 42 62
Muntadas, 5-35.
Espai musical La Bàscula 93 422 43 00
Foc, 132.
Centre cívic El Sortidor 93 443 43 11
Plaça del Sortidor, 12.
C. cívic Font de la Guatlla 93 424 85 06
Rabí Rubèn,22.

BIBLIOTEQUES

Biblioteca Artur Martorell 93 402 36 44
Pl. Espanya,5.
Biblioteca de l’Institut Botànic 93 325 80 50
Av.Montanyans, 25.
Biblioteca de l’Institut del Teatre 93 227 39 00
Pl.Margarida Xirgu,1.
Biblioteca Fundació Joan Miró 93 443 94 70
Av.Miramar, 1.
Biblioteca Francesc Candel 93 332 53 75
Amnistia Internacional, 10.
Biblioteca Francesc Boix 93 443 01 05
Blai, 34.
Biblioteca Vapor Vell 93 409 72 31
Ptge.Vapor Vell, 1.

SERVEIS SOCIALS

C. serveis socials Poble Sec 93 443 43 11
Pl. Sortidor, 12.
Centre serveis socials Sants 93 291 87 00
Sants, 79-81.
Centre serveis socials La Marina 93 296 79 69
Foneria, 19

GENT GRAN

Casal de gent gran
Cotxeres de Sants 93 256 39 60
Sants, 79-81.
Casal de gent gran La Capa 93 421 69 76
Alts Forns, 82-86.
Casal Elkano 93 329 99 52
Elkano, 24
Espai de gent gran Casinet 93 423 04 40
Rector Triadó, 53.
Espai de gent gran El Polvorí 93 332 78 05
Guadalquivir, 2.

ALTRES SERVEIS

Oficina de l’Habitatge
Antoni de Capmany,23.
Arxiu Municipal de Districte 93 332 47 71
Pl.Bonet i Muixí, 3.
C. de Normalització Lingüística 93 491 27 97
Guitard, 17.

SERVEIS URGENTS I SEGURETAT

U.T. Guàrdia Urbana Sants-Montjuïc
Guàrdia Urbana,2.
Comissaria Mossos d’Esquadra
Ulldecona, 35 bis.
Guàrdia Urbana 092
Mossos d’Esquadra 088
Telèfon únic d’emergències 112
Urgències sanitàries 061
Cos Nacional de Policia 091
Bombers 080

SALUT

CAP Bordeta-Magòria 93 431 65 70
Corral, s/n.
CAP Carreras i Candi 93 431 00 39
Carreras i Candi, 99-101.
CAP Consell de Cent 93 423 59 35
Consell de Cent, 26.
CAP Doctor Carles Ribas 93 223 28 88
Foc, s/n.
CAP Poble Sec-Les Hortes 93 324 91 00
Nou de la Rambla,177.
CAP Numància 93 322 70 61
Numància, 23.
CAP Sants 93 491 51 97
Ptge.Vapor Vell, 44-46.

L A C O M U N I T A T É S C O S A D E T O T S

Participa en la teva comunitat i respecta
els acords que s’hi prenguin

És molt important que
assisteixis a les assem-

blees de la teva comunitat.
És allà on es prenen els
principals acords que afec-
taran l’organització de la
comunitat. La participació
de cada veí és fonamental
per mantenir un cert ordre
comunitari i evitar malen-

tesos. Si ets un llogater, és
important que estiguis as-
sabentat dels acords presos
en relació amb els temes de
convivència que t’afecten
(neteja, sorolls, ús d’espais
comuns, antena TV, etc.).
Per això, si no hi ha previst
un mecanisme d’informa-
ció, pots demanar-lo.

ACTIVITATS

Fins al 16 de gener
Conferència ‘+ que plantes’
12 h. Institut Botànic de Barcelona (pg. Migdia, 187).
César Blanche i Vergés, catedràtic de Botànica de la Fa-
cultat de Farmàcia de la Universitat de Barcelona, par-
larà sobre la conservació dels principals endemismes
catalans.

Fins al 17 de gener
Campanya de recollida d’arbres de Nadal
Diferents punts de Sants-Montjuïc. Recollida d’arbres
de Nadal per reciclar. Més informació als webs:
www.bcn.cat/nadal i www.bcn.cat/parcsijardins

Dissabte 22 de gener
La cendra dels anys
18 h. Centre cívic El Sortidor (pl. Sortidor, 12).
Presentació de la novel·la de Júlia Costa.

Dissabte 29 de gener
Àfrica endavant
17 h. Centre cívic Cotxeres de Sants (c. Sants, 79).
Conferència a càrrec de l’Associació hispano–senegale-
sa Tey ak Eulekavui i demà.

Del 4 al 6 de febrer
Fira del disc
17 h. Centre cívic Cotxeres de Sants (c. Sants, 79).

MÚSICA

Divendres 4 de febrer
Big Mama & The Crazy Blues Band
20 h. Sala Pepita Casanellas (c. Foneria, 19).
Concert de blues de guitarra, contrabaix i bateria.
Preu: 2 €.
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Belén Ginart

Era una vella demanda
dels veïns del districte, i

és a punt de materialitzar-
se. Sants-Montjuïc dispo-
sarà d’un nou equipament
sociocultural de titularitat
municipal i caràcter poliva-
lent i obert, però adreçat es-
pecialment a l’acollida de les
entitats especialitzades en
cultura popular del Poble
Sec. Avui, les entitats que
fins ara tenien dificultats

per trobar un lloc on assajar
i guardar el seu material po-
dran fer ús d’aquest espai si-
tuat al carrer Albareda, 22-
24. Així, els gegants seran
estadants d’honor del nou
equipament, amb un espai
habilitat especialment per
acollir-los.
Les obres necessàries per a
la transformació de l’edifici
en una illa reservada a equi-
paments, començaran a fi-
nals d’any, a partir d’un pro-

jecte signat per les arquitec-
tes Sara Galmán i Maite
Herrando, de l’estudi Gd-

mas. El resultat de la inter-
venció serà un edifici de tres
pisos més soterrani i planta
baixa, amb una superfície
global de 1.891,93 m2. Al
soterrani, s’ubicarà una sala
polivalent amb capacitat per
a 200 persones, amb escena-
ri i cadires mòbils. Serà un
espai on poder fer teatre,
però estarà preparat per a
tot tipus d’usos. Una àrea
reservada per a magatzem
completa la superfície del
soterrani. A la planta baixa,
hi haurà la recepció i la sor-
tida a un pati interior, molt
visible des dels diferents ni-
vells de l’edifici i que dóna
l luminositat , com ho fa

també la lluerna que corona
l’equipament. A banda de
magatzems, al primer pis hi
haurà una sala d’exposicions
i diferents sales per a usos
diversos, i al segon s’ubica-

ran els bucs d’assaig insono-
ritzats. Finalment, al pis su-
perior hi haurà més sales
perquè les entitats del dis-
tricte en puguin fer ús.
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Maqueta del futur equipament.

Les obres de construcció del

nou equipament públic per a

entitats culturals del Poble Sec

són a punt de començar. L’espai

tindrà caràcter polivalent

La cultura popular del Poble Sec
tindrà una casa al carrer Albareda

Tindrà un auditori
amb capacitat per
a 200 persones,bucs
d’assaig i diversos
magatzems

CIUTADANS OPINEN

M.José Palacios
Comptable

Todo lo que sea cultura
viene bien para el
barrio y servirá para
conocer mejor a la
gente de la zona y
saber lo que hacen.

Rosa Barrabés
Administrativa

Està molt bé, perquè és
un equipament que feia
molta falta al barri.
Com més equipaments
a la zona, millor.

Santos Verdasco
Músic

La verdad es que por la
zona del Paral·lel no
hay muchos servicios ni
equipamentos. Irán
muy bien los bucs de
ensayo, porque
actualmente te tienes
que ir a las afueras de
la ciudad.

Carlos Cosgaya
Tècnic ferroviari

Muy bien. Esta zona del
barrio tiene muy pocos
servicios, supongo que
por falta de población.
Todo lo que sea movi-
miento cultural en el
barrio será bueno. Este
solar está vacío y es
bueno que hagan algo.

Pilar Ardèvol
Administrativa

Si és per a la gent del
barri estarà bé. Penso
que és millor un equi-
pament dedicat al barri
que no pas una altra
cosa. Cal un equipa-
ment d’aquesta mena.

Pedro Lima
Hoteleria

Me parece bueno. Es un
proyecto que va ayudar
a las entidades y a
incentivar la cultura
del barrio y de la ciu-
dad.

Què op i n a s ob r e e l n ou equ i p amen t s o c i o c u l t u r a l amb que comp t a r à e l d i s t r i c t e ?

M I RANT AL FUTURA
Les arquitectes que han realitzat el projecte del nou edifici municipal han tingut molt en

compte el context en què s’ubica així com les aportacions fetes per les entitats del barri.

El fet d’estar emmarcat en una illa reservada a equipaments les ha portat a planejar un

gran pati interior que,en un futur,pot articular els nous serveis i entitats que s’hi puguin

instal·lar. A més, s’ha prioritzat la comunicació visual entre les diferents plantes de l’edi-

fici per potenciar la relació entre els usuaris.

GDMASARQUITECTURA
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JoanAntonFont

Els pressupostos munici-
pals del 2011 van ser

sotmesos a votació en el dar-
rer Plenari del Districte, cele-
brat el 2 de desembre. El
pressupost arriba als 2.221
milions d’euros, un 10%
menys que l’any 2010. La re-
gidora, Imma Moraleda, va
afirmar que “es tracta d’un
pressupost adaptat al pla
d’austeritat que vol fer front
a la crisi econòmica i donar
prioritat l’atenció a les perso-
nes, la promoció econòmica i
els aspectes relacionats amb
l’espai públic, com ara la se-
guretat”. La regidora va des-
tacar que “Barcelona és la

menys endeutada de les
grans ciutats de l’Estat es-
panyol i la que presenta una
economiamés sanejada”.
En la votació, ERC s’hi va

abstenir en considerar que la
inversió és insuficient i va
condicionar l’aprovació defi-
nitiva del pressupost a un in-
crement de l’esforç inversor.
El PP i CiU van votar-hi en
contra en considerar insufi-
cient la inversió destinada a

la promoció econòmica i l’a-
tenció a les persones.
ICV, en canvi, va votar-hi a
favor, amb el convenciment
que l’austeritat del pressu-
post permetrà sortir re-
forçats de la crisi. Aquest
també va ser un argument
compartit pel PSC, que va
afegir que, en la situació
econòmica actual, altres ciu-
tats no poden presentar uns
pressupostos tan generosos.
El pressupost del Districte
estableix les mateixes priori-
tats que el municipal. Va
comptar amb els vots favora-
bles de PSC i ICV i els vots
contraris d’ERC, PP i CiU.
Es van llegir dues declara-
cions institucionals, una de
rebuig a la violència contra
les dones i una altra per l’a-
provació definitiva del Re-
glament d’ús de la llengua
catalana de l’Ajuntament.

Un moment del darrer Ple del 2010.

Barcelona és la
menys endeutada
de les grans ciutats
de l’Estat espanyol

En el darrer Ple del Districte va
quedar oberta la negociació dels
pressupostos municipals del 2011,
marcats per l’austeritat

El Plenari debat els
pressupostos del 2011

Cromo que il·lustra la Batalla de Montjuïc, de l’àlbum
Història de Catalunya, editat per Xocolates Juncosa.
(Foto: Arxiu JMC)

Herois de Montjuïc
Des de fa un temps es parla sovint de la conveniència de
canviar o, més ben dit, rectificar el nom del carrer Poeta
Cabanyes pel de Cabanyes o Francesc de Cabanyes. Arran
d’aquestes converses, ens vam posar en contacte amb el
Centre de Recerca Històrica del Poble Sec (CERHISEC) i
de la conversa sortiren més coses, perquè el nom de Ca-
banyes és alguna cosa més que el nom d’un personatge.
Aquesta és una història que arrenca –si es pot dir que co-
mença o que s’arrossega des de fa molt de temps– el 7 de
juny de 1640, amb els fets coneguts com el Corpus de
Sang i que deriva en la Guerra dels Segadors. Aquest ma-
teix any, Francesc de Cabanyes va rebre l’encàrrec de Pau
Claris d’organitzar un cos de miquelets per fer front a la
pressió de l’exèrcit castellà de Felip IV. Dins d’aquest con-
flicte, els miquelets de Cabanyes tingueren un gran paper
el 26 de gener de 1641 en la Batalla de Montjuïc, on der-
rotaren l’exèrcit de Felip IV, comandat pel marquès de Los
Vélez. Amb referència a aquest fet trobem al Poble Sec al-
tres carrers dedicats a herois de la Batalla de Montjuïc
com són: Tapioles, dedicat a un dels membres de la guar-
nició de Montjuïc; Margarit, dedicat a Josep Margarit i
de Biure, militar i polític, membre actiu també en aquesta
batalla; o Radas, dedicat a Agustí Radas, militar, capità
que defensà Montjuïc des del convent i el santuari de
Santa Madrona. A l’Eixample i tocant al Poble Sec, hi ha
el carrer Tamarit, dedicat a Francesc de Tamarit i de Rifà,
també defensor de la ciutat; i a Sants, el carrer de Mont-
far, dedicat a Dídac Montfar Sorts, que manà l’artilleria, i
el carrer Vint-i-sis de Gener 1641.
Si té fotografies o documents del seu barri, en pot fer
donació a l’Arxiu Municipal del Districte, 93 332 47 71

J. M. ContelÀLBUM HISTÒRIC

Lídia Tarancón treballa a la botiga des dels 14 anys.

Tot íntim és una boutique de roba per a la
dona amb una gran varietat d’articles de

llenceria i cotilleria. Les dones del barri hi
troben tot el que els cal per anar perfecta-
ment vestides, tant per dins com per fora.
Abrics, vestits, bruses, jerseis..., en definiti-
va, una mica de tot en roba per dur cada dia i
escaient per a dones de totes les edats. Pel
que fa a la llenceria, tenen peces de marca,
de totes les talles, fins i tot de grans. La Lídia
Tarancón és a la botiga des que la senyora
Rosa la va obrir fa 37 anys. Va entrar-hi com

a dependenta, quan tan sols tenia 14 anys, i
des de fa també 14 anys la porta ella. Tot i
no viure al barri, és on passa la vida, i és
molt coneguda pel veïnat. Només cal estar-
s’hi una estona per veure que el tracte amb
els clients és molt proper, gairebé familiar.
No hi ha dubte que el nom de Tot íntim es-
cau molt bé a la botiga.

Tot íntim
C. Vilardell, 44-46
Telèfon: 93 425 35 91

E L TAULE L L

Roba per a dones de totes les edats

Joan Anton Font

ARIADNA BORRÀS

CRISTINA DIESTRO
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Senyalització d’un camí escolar a un pas de vianants.

La Bordeta i Sants, pioners en camins escolars al districte
Alexandra Rubio

El camí escolar té l’objectiu
d’afavorir que els nens i ne-

nes es desplacin a l’escola amb
seguretat i, si és possible, sense
que calgui que els acompanyi un
adult (a partir dels 9-10 anys).
En el procés de construcció del
camí escolar, es tracta de repartir
de forma més equitativa l’espai
viari, com també de pacificar el
trànsit i fomentar la sostenibi-
litat.

Segons Laura Reina, veïna del
carrer Guitard “la creació de ca-
mins escolars ens aportarà tant
seguretat a les escoles com mobi-
litat als veïns. Molts carrers es
faran per a vianants i això millo-
rarà, per exemple, l’accés al me-
tro o al consultori del carrer
Numància”.
Entre les mesures que es posen
en marxa per a la implantació de
camins escolars, destaquen, en-
tre d’altres, la revisió i modifica-

ció dels senyals de trànsit, la ins-
tal·lació de senyals lluminosos
d’avís de proximitat d’escoles, la
col·locació de barreres de segure-
tat, la implantació de zones 30,
el tancament de carrers al trànsit
o la substitució d’antics semàfors
per altres de nous amb avisador
acústic per a invidents. També es
fan cursos d’educació viària als
centres educatius. Els camins es-
colars seran utilitzables a partir
dels mesos de gener i febrer.

NOT ÍC I E S

Daniel Venteo

L’alcalde de la ciutat, Jor-
di Hereu, es va felicitar

per la idea de celebrar els
premis amb el nou format
d’un acte institucional a la
Seu del Districte en lloc del
tradicional sopar de les últi-
mes dècades, ara que cal
afrontar la crisi econòmica
des de tots els àmbits. “És un
gest quelcom més que
simbòlic”, va afirmar l’alcal-
de. “Del que no ens podem
estar és de vosaltres, de la
gent que avui sou aquí i de
totes les persones i entitats
que avui han estat premiats.
Ens podem estar d’un sopar,
però no ens podem estar de
vosaltres.”
Segons Hereu, “en aquesta
ciutat tenim molts barris, i

en els seus barris tenim la
immensa sort de tenir enti-
tats i persones, a títol indivi-
dual, però sempre treballant
amb vocació col·lectiva... en
moments més fàcils i també
en moments més complicats.
Aquestes persones i aquestes
entitats són el coixí que ens
projecta i que ens dóna força
com a ciutat. És molt impor-
tant reconèixer públicament
aquestes trajectòries”.
Enguany, aquestes trajectò-
ries guardonades han estat, a
títol individual, la d’Eulàlia
Perarnau i Clarasó, i en mo-
dalitat col·lectiva, la Colla de

la Parròquia de Sant Medir.
El jurat ha premiat Eulàlia
Perarnau per “la seva intensa
activitat vinculada amb l’as-
sociacionisme, sempre pre-
sent en moments de canvi,
creixement i consolidació de
les entitats dels barris. Perar-
nau ha estat vinculada a en-
titats com ara l’AMPA de l’es-
cola Barrufet, els Castellers
de Sants i el Secretariat d’En-
titats de Sants, Hostafrancs i
la Bordeta”. Pel que fa al
guardó a la Colla de la Parrò-
quia de Sant Medir, premia
una trajectòria de “més de
seixanta anys d’activitats
sense interrupció”, organit-
zant tota mena de trobades
per enfortir la salut de la cul-
tura popular als barris de
Sants-Montjuïc.
També es va fer una menció
de reconeixement especial a
la popular Brigada de Xocola-
ta de la Marina “pel seu fort
arrelament al barri i pel fet
de trobar-se sempre a punt
per col·laborar” en les activi-
tats que s’organitzen.

El 17 de desembre
es van lliurar els
XIX Premis Sants-
Montjuïc. Els pre-
miats són Eulàlia
Perarnau i la Colla
de la Parròquia de
Sant Medir

L’acte de lliurament es va celebrar a la Seu del Districte.

Sants-Montjuïc premia la tasca
cívica de ciutadans i entitats Medalles d’Honor

Els Castellers de Sants i l’Associació de Comerciants
Creu Coberta van rebre la Medalla d’Honor de la Ciu-
tat de mans de l’alcalde, Jordi Hereu, en un acte cele-
brat el dia 24 de novembre passat al Saló de Cent de
l’Ajuntament. Els Castellers han rebut aquesta dis-
tinció per la tenacitat, la voluntat de millora i l’espe-
rit d’innovació, mentre que a l’Associació de Comer-
ciants se’ls reconeix el treball en favor de la
dinamització comercial del barri i en defensa del co-
merç de proximitat.

Els divendres, música i teatre
Continua el cicle Divendres en escena a la Sala Pepita
Casanellas (pg. Zona Franca, 185). El divendres 21 de
gener, cita amb el teatre visual, d’objectes, les om-
bres xineses i la dansa amb l’espectacle El cap als nú-
vols, de la Cia. Playground. I el divendres 4 de febrer,
concert de blues amb Big Mama & The Crazy Blues
Band. Les funcions comencen a les 20 h i el preu de
l’entrada és de 2 euros.

Esport en família al pati de l’escola
L’escola i l’institut Lluís Vives (Canalejas, 107) orga-
nitzen unes activitats esportives gratuïtes per a les
famílies del barri de Sants el dissabte 15 de gener.
S’iniciaran a les 16.30 h amb uns jocs cooperatius i a
continuació es farà un partit de shootball (balontiro),
per finalitzar amb una sessió de hip hop del barri.
Aquesta proposta forma part del programa “Temps
de barri, temps educatiu compartit”.

Partit solidari de futbol sala femení
Dones de les entitats de Sants-Montjuïc i treballado-
res i càrrecs polítics del Districte van jugar el partit so-
lidari de futbol sala femení “Gols per il·lusions!” el 18
de desembre al centre esportiu municipal l’Espanya
Industrial. Els diners recaptats es van destinar a la
campanya “A Sants-Montjuïc, un Nadal per a tothom”.

20 ANYS DE PREM I SA
L’any vinent,els Premis de Sants-Montjuïc celebren el seu
vintè aniversari.Durant les últimes dues dècades, aquest
guardó dels barris del districte ha reconegut les accions
rellevants i d’interès de tota mena de persones, entitats i
col·lectius. Cada any s’obre un període perquè el movi-
ment associatiu presenti les seves propostes, que són
analitzadesperuna comissió i,finalment,perun juratque
és l’encarregat de concedir els premis, establir mencions
especials o declarar-los deserts, fet que no ha passat mai
en la història dels premis.

VICENTE ZAMBRANO

PEPA ÁLVAREZ

VICENTE ZAMBRANO



BelénGinart

Diu un proverbi hindú que per en-
tendre l’altre cal posar-se les seves

sabates. La commemoració del Dia In-
ternacional de la Discapacitat va donar
ocasió als alumnes de tercer d’ESO de
l’Institut Lluís Vives de conèixer de pri-
mera mà com és la vida de les persones

que tenen algun tipus de limitació físi-
ca. Jugar a bàsquet asseguts en cadira
de rodes, intentar marcar un gol amb
un antifaç posat i l’ajut d’un guia i
apropar-se al dia a dia de les persones
amb deficiència auditiva van ser expe-
riències molt dures per als estudiants
que el passat 7 de desembre (de fet,

tres dies més tard de la commemora-
ció oficial) van participar en les activi-
tats organitzades al seu institut per
l’Associació de Disminuïts Físics de
Sants-Montjuïc (ADS-M), l’Associació
de Persones amb Sordeguesa de Cata-
lunya (APSOCECAT) i l’Associación de
Implantados Cocleares de España
(AICE). “Mai m’havia assegut en una
cadira de rodes, tinc les mans destros-
sades”, confessava la Judith, una de les
alumnes participants, després d’haver
comprovat ella mateixa les dificultats
de desplaçar-se sense l’ajut de les ca-
mes. A banda d’alguna caiguda, que els
va servir per entendre que mantenir
l’equilibri sobre la cadira tampoc no és
senzill, i d’alguna puntada involuntària
dels futbolistes emmascarats, els esco-
lars van valorar molt positivament la
jornada. Ara tenen pendent la segona
part del projecte: explicar per escrit
què n’han après, una manera de valo-
rar fins a quin punt la classe pràctica
els ha canviat la perspectiva sobre la
discapacitat.

Més informació:
www.ads-m.org
www.implantecoclear.org
www.apsocecat.org

EDUC AC IÓ

Nois i noies van jugar a bàsquet en cadira de rodes.
PEPA ÁLVAREZ
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E L S GRUPS MUN IC I PA L S OP INENO

GRUPS MUNICIPALS

L’establiment, en
aquest curs esco-
lar, d’un nou pe-
ríode de vacan-
ces d’hivern ha

generat noves necessitats per
a les famílies dels nostres bar-
ris. El govern de la ciutat, en
la línia d’atendre les necessi-
tats de la ciutadania i cons-
cient que serà necessari har-
monitzar vida laboral i
familiar durant aquesta set-
mana, ha impulsat un progra-
ma d’activitats lúdiques, cultu-
rals, de lleure i educatives
adreçades a donar suport a les
famílies. Per a l’alcalde Hereu,
el suport a les famílies i espe-
cialment per a aquelles que ho
requereixen, és una prioritat
de l’acció de govern. Per això i
perquè les famílies amb menys
recursos puguin accedir a
aquestes activitats, s’ha creat
una nova modalitat de beques
a les famílies, les quals po-
dran sol·licitar-les durant la
segona quinzena de gener. Un
cop més l’Ajuntament, tot i la
crisi, posa a disposició de les
famílies uns ajuts per facilitar
que els infants puguin partici-
par d’aquestes activitats.

Suport a la setmana
de vacances escolars
d’hivern
PSC. Inma Moraleda

Al darrer Plenari
del Districte, el
GrupMunicipal
de CiU hi va
aconseguir apro-

var una proposició per tal que
els caps de setmana i dies fes-
tius, de matinada, a la sortida
de les discoteques i els locals
d’oci es garanteixi la seguretat,
el silenci i la convivència als car-
rers i places dels nostres barris.
En concret, al voltant dels car-
rers Violant d’Hongria, Reina
d’Aragó i plaça de CanMantega
ja fa massa temps que s’arrose-
guen problemes de soroll, inci-
visme i actes vandàlics a la sor-
tida d’una coneguda discteca de
la zona. Això no pot continuar.
Aquest Govern és incapaç de
garantir la seguretat i la con-
vivència. Cal més vigilància,
més prevenció i més mà ferma
davant de determinades acti-
tuds. En el Plenari vam aconse-
guir aprovar unamoció que de-
mana incrementar els efectius
policials i el compliment de l’or-
denança de Civisme. Esperem
ara que la regidora de Govern
ho faci complir. Com sempre, a
la vostra disposició a sreca-
sens@bcn.cat

Més vigilància i
prevenció imés
mà ferma
CiU. Sònia Recasens

XAquest any
2011 comença
encarant la recta
final del mandat
socialista a l’Ajun-

tament. El canvi a Barcelona
vindrà marcat per la força del
Partit Popular treballant des
dels districtes. Els ciutadans de
Sants-Montjuïc pateixen les
traves que posa el GovernMu-
nicipal per sortir de la crisi i fo-
mentar la creació d’ocupació.
Els emprenedors, els comer-
ciants i els autònoms necessi-
tenmenys traves burocràtiques
i menys pressió fiscal per poder
dinamitzar l’economia, aug-
mentar la competitivitat i crear
llocs de treball. L’atur a Barcelo-
na supera les 100.000 persones
i duplica la taxa de 2007, dades
quemostren que el canvi liderat
pel PP ja és un fet. Sants-Mont-
juïc necesita mejores políticas
para luchar contra la delincuen-
cia conmás Guardia Urbana y
Mossos, además demás recur-
sos para la atención a las perso-
nas, conmás equipamientos y
servicios sociales, y con una in-
migración ordenada que cum-
pla la ley y respete la ciudad y el
país que les acoge.

L’any del canvi

PPC. Alberto Fernández

La nova contrac-
ta de neteja i re-
collida de residus
és un dels salts
més importants

que des d’ICV-EUiA hem im-
pulsat a l’Àrea de Medi Am-
bient. Un any després del des-
plegament, el balanç és molt
positiu. A la ciutat, ja hi reco-
llim el 43% de la brossa orgàni-
ca –132.000 tones en total–,
amb una qualitat mitjana del
79,6%. La distribució territo-
rial és força homogènia, amb
alguns districtes situats ja en
l’horitzó que marca l’Agència
Catalana de Residus per a
2012. En d’altres, com Sants-
Montjuïc, hi hem d’incidir per
millorar encara més la recollida
selectiva. L’anàlisi de la brossa
ens ofereix un observatori
d’hàbits que ens permet foca-
litzar bé les accions. La con-
tracta ha significat també una
aposta per l’estalvi d’aigua po-
table, gràcies al reg amb recur-
sos freàtics, i per l’eficiència,
amb una flota de vehicles més
gran, però menys contaminant
i menys sorollosa. A més, hem
generat ocupació, amb 283
nous llocs de treball directe.

Bon balanç de
la recollida orgànica

ICV-EUiA. Ricard Gomà

En el darrer Ple-
nari del Districte
de Sants-Mont-
juïc, Esquerra va
presentar una

moció perquè el Districte ce-
deixi espais municipals a enti-
tats que siguin representatives
i que vulguin realitzar una
consulta ciutadana. Aquesta
proposta, que també ha estat
presentada al Plenari de l’Ajun-
tament, va ser rebutjada amb
els vots en contra del PSC i el
PP, l’abstenció d’ICV-EUiA i el
vot favorable d’ERC i CiU. Des
d’Esquerra considerem sorpre-
nent que alguns grups munici-
pals no donessin suport a una
proposta que té una clara aspi-
ració d’aprofundiment de-
mocràtic i de col·laboració amb
el teixit associatiu i social de la
ciutat per tal de promoure les
consultes ciutadanes. El rebuig
del Govern municipal a la pro-
posta demostra el concepte
que tenen de la participació
ciutadana, en el qual confonen
la informació amb la participa-
ció i recelen que la gent es pro-
nunciïi sobre assumptes que el
govern no ha plantejat.
xflorensa@bcn.cat

Qui té por de
preguntar
als ciutadans?
ERC. Xavier Florensa

Un segle de passió
per la neu
Història de l’esquí a Catalunya du-
rant els últims cent anys: des de la
fascinació dels pioners que puja-
ven a Núria a peu al principi del
segle XX fins a les escapades en
600 al Pirineu dels seixanta. I
amb una mirada cap al futur: el
projecte Barcelona 2022 per orga-
nitzar els JocsOlímpics d’hivern.

100 anys d’esquí a Catalunya
Passions de neu
Autor: Antoni Real
Edita: Ajuntament de Barcelona,
TV3 i Cossetània
PVP: 43 €

LLIBRES

Joves de secundària experimenten
com es viu amb una discapacitat



MULT IMÈDI A

TELEVISIÓ

BTV
“Connexió Barcelona”
De dilluns a divendres, de 17 a 20 h
“Info Barris”. Divendres a les 14.40 h
Canal 39 UHF i Canal 26 TDT
www.btv.cat
www.btvnoticies.cat

RÀDIO

Alternativa Barcelona - 102.4 FM
Foc, 128, 1r. Tel. 93 296 75 65

Sants 3 Ràdio - 103.2 FM
Constitució, 17. Tel. 93 298 19 19
www.sants3radio.com

Ràdio Ona Sants - 94.6 FM
Premià, 15, 2n. Tel. 93 431 84 08
www.onadesants.com

PUBLICACIONS

Línia Sants
C/ Fèlix Ferran, 30.
08100 Mollet del Vallès
Tel. 93 570 29 20

Revista La Marina
C/ Foc, 128. 1a planta.
Tel. 93 296 50 07

Zona Sec
Publicació del Poble Sec
C/ Roser, 17, pl. baixa.
Tel. 93 329 99 52

INTERNET

Portal mòbil

La informació de Barcelona i els serveis
municipals, la podeu consultar al mòbil.
Si voleu saber com fer gestions i dema-
nar informació a través del mòbil, visiteu
aquest portal. També hi trobareu aplica-
cions per al vostre smart-phone.
www.bcn.cat/mobil

Activa’t per l’ocupació

Aquest web ofereix recursos d’orientació
i recerca de feina. Des de millorar el per-
fil professional fins a informació sobre
diferents sectors econòmics; tot ho tro-
bareu en el web del programa conjunt de
Barcelona Activa i el Servei d’Ocupació
de Catalunya.
www.barcelonactiva.cat/barcelo-
nactiva/cat/oportunitatsprofessio-
nals/activat/

wPOL I E SPORT IU

Pere S.Paredes

Més de 400 esportistes de sis ins-
tituts del districte van celebrar

el 17 de desembre passat una nova
edició de la jornada 3x3 de bàsquet al
Parc de l’Espanya Industrial a Sants-
Montjuïc.
En aquest espai es van instal·lar 19
cistelles de bàsquet, on els 428 juga-
dors, amb edats compreses entre els
12 i els 18 anys, van participar, distri-
buïts en diferents equips i en diverses
rondes, en una demostració, que no
competició, de bàsquet al carrer.
Aquesta activitat s’emmarca dins del
programa "Fem Esport", que és un
projecte del Districte de Sants-Mont-
juïc amb els centres educatius de se-
cundària. Consisteix en diverses acti-
vitats distribuïdes al llarg del curs, en
horari lectiu, en instal·lacions olímpi-
ques i en espais oberts, i que perse-
gueixen consolidar la pràctica d’acti-
vitat física i esportiva com a hàbit
saludable i de lleure entre el jovent.
Els jugadors, que es van agrupar per
edats per formar equips d’infantils,

cadets i juvenils, van jugar partits de
vint minuts sota les normes de l’stre-
et basket, oferint al públic assistent
una festa d’aquest esport. En finalit-

zar la jornada esportiva, les noies i els
nois van rebre obsequis tant a títol
individual com per a les escoles. Els
instituts que aquest any han estat re-

presentats han estat: el Domènech i
Montaner, el Lluís Vives, l’Empera-
dor Carles, el XXVOlimpíada, el Joan
Coromines i el Bosc deMontjuïc.
Els organitzadors remarquen la gran
tasca del professorat dels centres que
col·laborenmolt activament en l’orga-
nització de les activitats, alhora que
també s’encarreguen de difondre, ins-
criure i fer el seguiment dels seus
participants.

Més informació:
www.bcn.cat/sants-montjuic

La trobada es va celebrar
el 17 de desembre i va
aplegarmés de 400
participants de sis
instituts dels districte

El programa
“Fem Esport” involucra
els centres educatius
de secundària

Nois i noies d’entre 12 i 18 anys van participar en la demostració de bàsquet.

El bàsquet 3x3 es dóna cita
al Parc de l’Espanya Industrial

PEPA ÀLVAREZ
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DanielVenteo
El nou Servei d’Orientació Jurídica
i Mediació és una iniciativa con-
junta de l’Ajuntament de Barcelo-
na, la Generalitat de Catalunya i el
Col·legi d’Advocats de Barcelona,
que ofereix una primera atenció
qualificada i gratuïta per informar
els ciutadans sobre tots els seus
drets legals davant de qualsevol
conflicte entre particulars, amb
excepció de les qüestions laborals,
que ja disposen de serveis d’aten-
ció especialitzada. Aquesta atenció
es farà determinant el nivell
d’urgència del tema plantejat i de-
rivant-lo al servei més adequat, ja
sigui municipal o no.
És una iniciativa per apropar la
justícia i la resolució alternativa
de conflictes al conjunt dels bar-
celonins. Es tracta de proporcio-

nar un primer consell orientador i
informar sobre els llocs on es pot
acudir com a ciutadà en cada cas
concret, i fins i tot la possibilitat
d’acudir als tribunals o de recór-
rer a les vies extrajudicials de re-
solució de conflictes com la me-
diació, la conciliació i l’arbitratge.
També ofereix informació dels re-
quisits per accedir a l’assistència
jurídica gratuïta, si és el cas.

Més informació:
Servei d’Orientació Jurídica
i Mediació
Oficina d’Atenció Ciutadana
Plaça de Sant Miquel, 3
08002 Barcelona

Telèfon: 010
Preu de la trucada: 0,46 euros establiment

de trucada (IVA inclòs). 0,06 eurosminut

(IVA inclòs) tarifat per segons.

S ERVE I PÚBL IC

En marxa el nou Servei d’Orientació Jurídica

CAROLINA GARCIA



Quan es va obrir el celler?
El 1895, com una bodega familiar, de
barri, on es venia vi a granel i els diu-
menges es podia fer el vermut amb an-
xoves, a més a més de les barreges de
cada matí. El negoci també tenia un
apartat d’olis i sabons.
Qui va començar el negoci?
El meu besavi, conegut com el “Ton
Toru”, perquè baixava vi de Gelida fins
a la botiga amb un carro de torn.
El nom de Gelida ve del poble?
Sí, perquè part de la família ve d’a-
quest poble, on encara tenim parents.
Quan era petit hi havia anat moltes ve-
gades a collir raïm.
Quan passen de bodega tradicio-
nal a celler?
Fa uns trenta anys que vam pensar
que podíem fer una botiga especialit-
zada i vam començar a treballar en
aquest projecte. A mes a més, va ser
una de les primeres que va disposar
d’un ordinador en el punt de venda.

Per què aquest canvi?
Per sortir dels productes que ven tot-
hom i tenir els de més qualitat, que és
lema de la casa: “escollit i afinat”.
Quantes marques hi ha al celler?
Tenim unes 4.000 referències en vins i
licors de tot el món, i això ens ha por-
tat a visitar més de 70 països.
I ampolles?
Potser més de 200.000 ampolles. El
total no el puc dir, però el que sí que
puc dir és que tenim estoc de tot. Ara
l’ordinador ens permet tenir-ho tot
més controlat i saber què venem de
cada cosa.
Com ho venen?
A la botiga, a molts restauradors de
primera línia i ara també per Internet
a www.cellerdegelida.net
Què es pot trobar a la botiga?
Una venda assistida on el comprador
podrà conèixer els productes que més
bé li encaixin en cada moment. Des-
prés també podrà escollir entre les mi-
llors qualitats d’aquest producte sense
que el decebi.
I de Catalunya, què tenen ?
Moltes referències. Tenim tots els vins
de les denominacions d’origen, vins

generosos de tot tipus i els licors caso-
lans com la ratafia, l’aiguanaf compost,
l’aigua de Noras de la Vall d’Aran, el re-
solis del Vendrell, el vi ranci del Prio-
rat, etc., a més a més d’un gran sortit
de caves i brandis, pràcticament tot el
que es fa aquí, però de qualitat.

Tinc entès que ha guanyat dife-
rents premis, oi?
Sí, el premi Víctor de la Serna a la di-
fusió dels vins espanyols; el 2008, la
medalla del Mèrit Agrícola de França,
i ara el premi Tàstum.
Què li ha semblat guanyar el pre-
mi Tàstum?
Va ser una sorpresa, perquè ara feia
uns quants anys que no estàvem tan
dedicats a la promoció dels productes
catalans, però segurament es deu a un
reconeixement de la feina feta a favor
dels vins, caves i licors catalans.

Com veu el futur del negoci?
De moment molt bé, perquè ja hi ha
entrat la cinquena generació, que són
els meus fills, en Ferran i la Meritxell,
que tot i que són joves, arriben al ne-
goci més preparats que abans i també
han treballat ja moltes hores per la
cultura del vi.
A què es refereix quan parla de la
cultura del vi...?
Bé, la meva filla ha incorporat en el
camp de la difusió del vi i el cava un
nou concepte que s’aparta de tot el
tema de criança, la terra, l’elaboració,
per centrar-lo més en l’ús social del vi,
com quin vi o cava s’ha de prendre en
cada moment de la vida, perquè no és
igual un sopar de reconciliació que
una petició de mà.
De botiga de barri s’han conver-
tit en botiga del món, oi?
Ara, amb Internet, les vendes s’han
diversificat molt, ja no cal que el
client, si no pot o no vol fer-ho, vin-
gui a la botiga per comprar. A més a
més, Internet ens permet vendre a
qualsevol punt del món. Curiosa-
ment, hem venut vi de Bordeus a la
mateixa gent de Bordeus.

ENTR EV I S TA Antoni Falguera , propietar i de l ce l ler de Gel ida

Antoni Falguera en la seva botiga del carrer Vallespir.

L’Antoni Falguera va néixer a la rebotiga de la

bodega familiar del carrer Vallespir, quan encara

l’aiguamineral amb gas es venia a les farmàcies.

Amb el temps, aquest santsenc emprenedor ha

obert el seu negoci al món amb Internet

“Curiosament,hem
venut vi de Bordeus a la
mateixa gent de Bordeus”

“No és igual un vi
per a un sopar de
reconciliació que per
a una petició de mà”

JOSEP MARIA CONTEL
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Josep Maria
Contel


