
Per establir les dates del Carnestol-
tes i la Setmana Santa s’ha de par-
tir del diumenge de Resurrecció,
segons el calendari cristià, i la pas-
qua ha de ser el diumenge següent
al pleniluni pasqual (primera lluna
plena de la primavera boreal). És
per això que enguany la festa i Sa
Majestat Carnestoltes arribaran
més tard del que ens tenien acos-
tumats últimament.
Els barris del districte han prepa-
rat uns programes farcits de gres-
ca per gaudir de les múltiples pro-
postes previstes entre el 3 i el 9
de març. És moment de divertir-
se, de sortir al carrer i fins i tot
d’algun excés. Després arribarà la
quaresma i les penitències, però
ara: carnaval!.

Sa Majestat Carnestoltes
arribarà el mes de març

Enllestides les obres de les
places Ibèria i Bonet i Muixí

BARRI

Aquestes places són
dos importants espais
de trobada de Sants

A PEU

Els vianants guanyen
protagonisme un cop
acabades les obres

SERVEIS

S’ha modernitzat
clavegueram, mobiliari
urbà i enllumenat

Pàg. 3

E N T R E V I S TA Pàg. 8

Eulàlia Perarnau
Premi Sants-Montjuïc a la
trajectòria personal 2010

“M’agraden
més els premis
col·lectius”

E N T I TAT S Pàg. 4

Associació
Lleure Cívic
Un motor social
a Hostafrancs

P O L I E S P O R T I U Pàg. 7

Voleibol a l’Espanya
Industrial

S E R V E I P Ú B L I C Pàg. 7

Casa d’acollida per a
dones que pateixen
violència masclista

M O B I L I TAT Pàg. 6

Nova àrea verda
per a residents
a Can Batlló

Pàg. 5Rua de Carnestoltes a la Marina.
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El nou aspecte de la plaça Ibèria, al barri de Sants.
LUIS CLÚA
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EXPOSICIONS

Fins al 19 de febrer
Un recull
de 50 anys
Centre cívic Cotxeres de Sants (c. Sants, 79).
Mostra de pintura sobre els paisatges singulars creats
per l’artista Conxa Ibáñez.

Fins al 20 de febrer
Uncover
Centre cívic Casinet d’Hostafrancs (c. Rector Triadó, 53).
El col·lectiu Nemonides, integrat per les artistes Sílvia
Pallejà, Laura Torres, Mar Saura i Maria Bagur, presen-
ta el treball amb què ha guanyat el segon premi del
concurs Art-Jove’10.

Fins al 20 de febrer
Humà, massa humà
CaixaForum centre social i cultural
(av. Francesc Ferrer i Guàrdia, 6).
Exposició d’art espanyol dels anys 50 i 60. Peces d'An-
tonio Saura, Manuel Millares, Antoni Clavé, José Gue-
rrero i Equipo Crónica.

ACTIVITATS

Dijous 17 de febrer
Xerrades Tria Via: Cicles Formatius
de Grau Mitjà i Superior
De 9 a 15 h. Centre cívic Cotxeres de Sants (c. Sants, 79).
Organitza el Punt d’Informació Juvenil (93 291 42 54).
Activitat gratuïta.

Divendres 18 de febrer
Un día imperfecto
20 h. Sala Pepita Casanellas (c. Foneria, 19).
Espectacle de clown i humor absurd a càrrec de Mila
Von Chobiak. Preu: 2 euros.

Divendres 18 de febrer
Fira de joguines i paper
De 8 a 20 h. Centre cívic Cotxeres de Sants (c. Sants, 79).
Fira organitzada pel Grup Bellaterra.

Dissabte 19 de febrer
Visita al Poble espanyol
10 h. Sortida amb transport públic des del centre cívic
Casa del Rellotge (pg. Zona Franca, 116).
Preu: 3,5 €. Cal inscripció prèvia al telèfon: 93 432 24 89.

Dilluns 21 de febrer
Celebració del flamenc
19 h. CaixaForum centre social i cultural
(av. Francesc Ferrer i Guàrdia, 6).
Conferència “El flamenc i Catalunya: una relació més
que centenària”, a càrrec de Francisco Hidalgo.
Preu: 2 euros.
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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.
Casal de gent gran Sant Cristòfol 93 331 29 97
Bronze, 5.

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.

Fins al 2 de març
Sobre els somnis i la fantasia
CaixaForum centre social i cultural
(av. Francesc Ferrer i Guàrdia, 6).
Cicle de conferències. Preu: 2 euros.
Més informació: 93 476 86 00.

Dijous 3 de març
Dijous Gras
17 h. Centre cívic Casa del Rellotge (pg. Zona Franca, 116).
El rei Carnestoltes visitarà el centre acompanyat d’ar-
tistes. Animació de la Cia. Sac de Gemecs.

Divendres 11 de març
Dia de la Dona
18 h. Sala Pepita Casanellas (c. Foneria, 19).
Taller de risoteràpia a càrrec de Saikavi.

Dies 11 i 12 de març
Jornades sobre el Dia de la Dona
Centre cívic El Sortidor (pl. Sortidor, 12).
En commemoració del Dia de la Dona es faran un seguit
d’activitats lúdiques i reivindicatives obertes a tothom.

Diumenge 13 de març
Divendres de faràndula
21 h. Centre cívic Cotxeres de Sants (c. Sants, 79).
Acte organitzat per l’Assamblea del barri de Sants.
Preu: 5 euros.

INFANTILS

Dimecres 23 de febrer
L’illa d’en Martí Taco
18 h. Biblioteca Francesc Candel
(c. Amnistia Internacional, 10).
Activitat a càrrec de Cesca Vadell inclosa al cicle Lletra pe-
tita, dins el programa Sac de rondalles. A partir de 4 anys.

Dimecres 23 de febrer
Zoom… art. Una altra forma de mirar l’art
18 h. Biblioteca Poble Sec-Francesc Boix (c. Blai, 34).
Activitat dins del cicle Lletra petita, inclosa al progra-
ma Enreda’t amb l’acció, a càrrec de Nuria Pujol.
De 10 a 12 anys.

Diumenge 27 de febrer
Històries de la bleda
12 h. Sala Pepita Casanellas (c. Foneria, 19).
Espectacle de pallassos a càrrec de la Cia. La Bleda.
A partir de 3 anys. Preu: 2 euros.

Dimecres 2 de març
El somriure de la Daniela
18 h. Biblioteca Poble Sec – Francesc Boix (c. Blai, 34).
Activitat dins del cicle Lletra petita, inclosa al progra-
ma Llibres a escena, a càrrec de Rebeca Luciani i Shere-
zade Bardají.
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Daniel Venteo

Les places són tradicional-
ment un dels principals

espais de trobada dels barris
amb una gran tradició histò-
rica. I per consolidar aquest
caràcter, que dota d'una forta
personalitat urbana els barris

de Barcelona, fa poc ha cul-
minat la millora de diversos
espais públics, com ara les
places Bonet i Muixí i Ibèria i
els carrers Ibèria, Rossend
Arús i Olzinelles.
En aquest últim àmbit, s'ha
invertit la prioritat que fins

ara tenien els vehicles i el
trànsit rodat a favor dels via-
nants. D'aquesta manera, no
només s'han guanyat nous es-
pais per a ús ciutadà, sinó que
també s'ha racionalitzat la
mobilitat. Així, per exemple,
al carrer Olzinelles s'han am-

pliat les voreres i renovat la
pavimentació, sense oblidar
que també s'ha modernitzat
la xarxa de clavegueram i de
serveis i s'ha instal·lat nou
enllumenat i mobiliari urbà
per fer-hi més agradable l'es-
tada. Les obres també han
permès la plantació de nou
arbrat i del seu sistema de reg
per contribuir a una gestió
més eficient i ecològica de
l'espai públic.
A l'àmbit de la plaça Ibèria i
entorns, els vianants s'han
convertit en els protagonis-
tes indiscutibles del nou es-
pai públic, amb la creació d'u-
na plataforma única, que
també ha anat acompanyada
de la transformació integral
de tot l'espai públic.
La plaça de Bonet i Muixí és
un centre neuràlgic del barri
que forma part de l'eix for-
mat pel carrer de Rossend
Arús que, amb inici a la plaça
de Can Muns, comunica es-
pais d'una gran significació

urbana i història com les pla-
ces Farga i Ibèria. La milora
de la plaça també ha compor-
tat actuacions a les escales
d'accés a l'església de Santa
Maria de Sants i els accessos
a la residència i habitatges
per a la gent gran Josep Mi-
racle i la masia de la Casa del
Rellotge.

Amb un pressupost de cinc
milions d'euros, en part fi-
nançat per la Llei de barris de
la Bordeta, les obres han
permès la renovació de tot
l'espai, la revaloració de les
zones de vianants amb nou
enllumenat i mobiliari urbà, i
principalment la millora de
l'accessibilitat als equipa-
ments i edificis de la zona.
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La plaça Bonet i Muixí, acabada de renovar, és un dels centres neuràlgics del barri de Sants.

Diversos espais i carrers dels

barris de Sants i de la Bordeta

s’han transformat en agradables

zones per caminar i passejar-hi.

També han estrenat xarxa de

serveis públics i mobiliari urbà

Més espai per a vianants a les
places Ibèria i Bonet i Muixí

Part de les millores
han estat possibles
gràcies al Pla de
barris de la Bordeta

C IU TA DA N S OPIN E N

Miquel Escolà
Vigilant
d’aparcaments

Està bé. L'únic inconve-
nient és que han tret
places d'aparcament i
això genera molts pro-
blemes per a la càrrega
i descàrrega i per als
mateixos veïns.

Gemma López
Tècnica audiovisuals

Em sembla molt bé. Les
reformes sempre van
bé, tot i que les han fet
totes de cop i hi ha
hagut moltes molèsties
per poder accedir a casa
amb moto o cotxe.

Carles Piñeiro
Comercial

Penso que la regidora
del Districte ha fet una
tasca força interessant.
Les obres han estat ben
definides, és bo el que
han fet de treure cotxes
per donar pas a les per-
sones. A més, han que-
dat bé.

Maria Ortiz
Mestressa de casa

Lo han dejado bastante
bien, no lo han cambia-
do mucho. Lo que no
me gusta demasiado es
que han quitado plazas
de aparcamiento y las
que han dejado son de
pago.

Noemi Aliacar
Logopeda escolar

Ho han deixat molt
maco. El que no m'agra-
da és que a Rossend
d'Arús no es distingeix la
vorera de la calçada i les
jardineres són massa
grosses i en passar moles-
ten una mica. L'estètica,
però, és preciosa.

Josefina Aguado
Jubilada

Está muy bien. Todo ha
quedado precioso. Antes
el suelo tenía adoquines
levantados y era un peli-
gro. Aunque pienso que
antes que estas obras
necesitamos un ascensor
en el metro de la plaza
de Sants.

Q u è o p i n a d e l e s r e f o r m e s q u e s ' h a n f e t a d i v e r s e s z o n e s d e l s b a r r i s d e S a n t s i l a B o r d e t a ?

LUIS CLÚA
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Pere S. Paredes

L’entitat social Lleure
Cívic d’Hostafrancs

s’ha consolidat, després de
disset anys, com aquella
associació que va néixer
amb l’objectiu de contri-
buir a la cohesió social del
barri a través d’activitats
culturals, solidàries i de
lleure.
El 1993, en Josep Bodi,
l’Albert Lozano i l’Antoni
Carballido van donar for-
ma a aquest somni que ac-
tualment presenta una
programació fixa d’activi-
tats, la major part de les
quals desenvolupades al
mateix Casinet d’Hosta-
francs, un equipament que
l’entitat vol impulsar com
a centre de referència so-
cial al barri.
Entre les propostes cultu-
rals desenvolupades per
l’associació es troba l’expo-
sició “150 anys, una histò-
ria en imatges” i el Con-
curs de Pintura Ràpida,
que es reprendrà aquest
any després que el 2010 es
cancel·lés en coincidir en
dates amb un altre certa-
men pictòric de gran re-
nom. La solidaritat també

ha marcat gran part de les
activitats de l’entitat. Amb
l’objectiu de recaptar fons
solidaris, l’associació ha
organitzat dos sopars de
duro amb la participació

de més de 600 persones.
Lleure Cívic també ha
col·laborat amb les festes
organitzades per l’Associa-
ció de Disminuïts Sants-
Montjuïc i l ’associació
d ’esclerosi múltiple La
Llar. Enguany, Lleure Cí-
vic, que va preparar la fes-
ta de cap d’any al Casinet,
ha donat tots els guanys

aconseguits a l’ONG La
Nau. En el vessant lúdic,
l’associació ha organitzat
al llarg de la seva història
propostes com ara festes
de carnestoltes, xocolata-
des, sardinades i calçota-
des populars, vermuts de
festa major i el Fira Joc,
una jornada amb activitats
per als més petits amb la
col·laboració dels monitors
de l’escola Joan Pelegrí.
Enguany també es preveu
organitzar una festa de
jocs tradicionals al carrer
per als més petits.

Més informació:
Lleure Cívic
C. Rector Triadó, 53
Telèfon: 93 426 91 66

Vermut de Lleure Cívic a la Festa Major d’Hostafrancs.

Preparen una festa
de jocs tradicionals
per als nens i nenes

Sants-Montjuïc
compta amb un
promotor
d’activitats
culturals, socials i
lúdiques incansable

L’Associació Lleure Cívic,
motor social a Hostafrancs

Local habilitat com a caserna de bombers en l’edifici de
la seu del Districte de Sants-Montjuïc a la dècada de
1910. (Foto: Arxiu JMC.)

El carrer de la
Creu Coberta
El carrer de la Creu Coberta, que vertebra el barri d’Hos-
tafrancs s’estén entre la plaça Espanya i el carrer Espanya
Industrial. Aquesta via, que durant anys va formar part
de la carretera entre Barcelona i Madrid –coneguda avui
com Nacional II–, pren el nom de l’antiga creu que hi ha-
via a l’alçada de la plaça Espanya i on s’alçava també una
de les forques de la ciutat. És un eix de comunicació
d’històries, anècdotes i vivències perquè com a carrer ma-
jor del barri ha tingut i té molta incidència en la vida dels
seus habitants.
No fa gaire, l’historiador Josep Maria Vilarrúbia-Estrany
ha publicat el llibre El carrer de la Creu Coberta – Eix princi-
pal del barri d’Hostafrancs en el qual analitza el carrer i fets
que s’hi han viscut. És una publicació que ens parla de co-
ses tan variades i interessants com de l’origen de la Creu
Coberta, de la revolta de les quintes de l’abril de 1870, de
l’atemptat de Francesc Cambó l’abril de 1907, del mercat
d’Hostafrancs, de la parròquia del Sant Àngel Custodi, de
la tinença d’alcaldia d’Hostafrancs –avui seu del Districte
de Sants–Montjuïc–, del transport públic o dels cinemes
que hi ha hagut. I també desgrana tot un seguit de fets
més particulars com són diferents curiositats del carrer,
veïnes o veïns excepcionals, a més d’entrar en el detall
dels diversos carrers que hi ha a banda i banda de la Creu
Coberta, incloent-hi també els desapareguts. Un treball,
el d’aquest llibre, que recupera i ordena una part impor-
tant de la història d’Hostafrancs.
Si té fotografies o documents del seu barri, en pot fer
donació a l’Arxiu Municipal del Districte, 93 332 47 71

J. M. ContelÀ LB UM HI S TÒR IC

Ofereixen assessorament professional.

Amb Mobles Rosich ho tenim ben fàcil per
trobar les millors solucions en decoració i

interiorisme. Fa 19 anys, el Josep i la Montse
van obrir aquest establiment, on posen a la
nostra disposició la seva professionalitat, el
seu assessorament expert i la seriositat en el
servei. Per a ells, un dels pilars bàsics és man-
tenir sempre la il·lusió pel treball. Aquesta és
la manera d’implicar-se amb la satisfacció del
client i d’aconseguir que sempre se’n vagi con-
tent. Primer cal saber escoltar què vol el client
i a partir d’aquí entra en joc el coneixement

professional. El Josep i la Montse ens poden
orientar sobre quins mobles ens quedaran
més bé en funció dels nostres gustos, de l’es-
pai de què disposem i de l’ús que n’hàgim de
fer. Ells poden aconseguir una cosa tan im-
portant com és que ens sentim bé a casa.
També fan reformes, en què controlen tot el
procés gràcies al seu equip de professionals.

Mobles Rosich
C. Vallespir, 85
Telèfon: 93 491 39 26

E L T A U L E L L

Solucions en decoració i interiorisme

Joan Anton Font

LLEURE CÍVIC

PEPA ÀLVAREZ
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Carruatges i caramels, protagonistes de la festa.

Sant Medir, el diumenge més dolç
F.E.

Sants celebra la seva festa
més dolça el diumenge se-

güent de la diada de Sant Medir.
Aquest any serà el 6 de març
quan les 29 colles barcelonines
dedicades al sant pagès de Coll-
serola recorrin els carrers del
barri amb una cercavila de car-
ruatges, escortats per la Banda
de la Guàrdia Urbana a cavall.
La desfi lada s ’iniciarà a les
10.30 h al carrer Mossèn Ama-

deu Oller. Com mana la tradició,
una pluja de caramels acompa-
nyarà el pas dels carruatges, en
record del forner gracienc que
va fer una romeria a l’ermita de
Sant Medir perquè havia recu-
perat la salut i va animar la
gent a acompanyar-lo repartint
dolços. La caravana s’adreçarà a
la parròquia de Sant Medir, al
carrer Constitució, on tindrà
lloc una missa solemne amb
cant coral.

A Sants, aquesta celebració co-
mença el 1949 amb la creació de
la Colla de la Parròquia de Sant
Medir. Joaquim Llagostera en
va ser un dels fundadors. Avui
és la seva néta, Eva Fernández,
de 45 anys, la que ja fa dues dè-
cades que presideix la colla en
record i homenatge a l’avi. Per a
ella, Sant Medir és “un dia del
calendari que tothom té pre-
sent, que les famílies del barri
aprofiten per retrobar-se”.

N O T Í C I E S

B.Sanchís

El Carnaval i la Setmana
Santa depenen de la cele-

bració del diumenge de Rams,
segons el calendari cristià, i és
per això que enguany arriba
més tard que en els darrers
anys. És moment de divertir-
se i de fer gresca, perquè des-
prés, amb la Quaresma,
s’haurà de fer penitència. El
dijous Gras serà el 3 de març i
El Carnestoltes estarà si-
multàniament als barris de la
Marina, Poble Sec i Sants
amb un munt de propostes.
El dia 3, a partir de les 17 h, al
centre cívic de la Casa del Re-
llotge hi haurà tallers, l’Arribo
de Sa Majestat, pregó de Car-
naval i espectacle. El dia 9, di-
mecres de Cendra, arribarà
l’enterrament d’En Carnestol-
tes, amb tallers, discurs i ball.
Totes les activitats són d’en-
trada lliure i es faran a la Casa
del Rellotge i els jardins de
Can Farrero.
La Unió d’Entitats de la Mari-
na ha organitzat també, el di-
vendres dia 4, Ranxo de Car-
nestoltes i sopar d’entitats. El
dissabte dia 5, a la tarda, or-
ganitza una rua des del pas-
seig de la Zona Franca fins a
la plaça de la Marina i a la nit
gran ball de Carnaval a la Sala
Pepita Casanellas. Al Poble
Sec, Sa Majestat arribarà el

dijous Gras, a les 19.30 h, a la
plaça del Sortidor, i convidarà
a botifarra d’ou i truita. El
dissabte, dia 5, hi haurà rua
infantil, a la mateixa plaça, a
partir de les 11 h i espectacle
i concurs. Aquestes activitats
són gratuïtes i estan organit-
zades per la Ludoteca del Po-
ble Sec i el centre cívic El Sor-

tidor. El dissabte a la nit, hi
haurà ball de Carnaval en
aquest mateix lloc. El dime-
cres de Cendra, a les 17.30 h,
s’acabarà la disbauxa amb la
sardinada i l’enterrament del
Carnestoltes a la plaça del
Sortidor.
Al barri de Sants, els dies 1 i
2 de març ambaixadors del
Carnestoltes visitaran els

centres escolars per explicar
la programació. El dia 3, de
17 a 20 h, hi haurà ball de l’A-
rribo a l’auditori de Cotxeres
amb la col·laboració del casal
de la gent gran del centre. El
dissabte al matí i al parc de
l’Espanya Industrial se cele-
brarà la Ranxocolatada i rua
infantil, amb tallers i anima-
ció. De 12 a 14 h, se servirà
més d’un miler de racions de
menjar gras amb el Ranxo So-
lidari de Carnaval. Ja a la tar-
da, a partir de les 17.30 h, co-
mençarà la rua de carnaval. El
recorregut serà des del carrer
de Sants amb Badal fins a
prop de la plaça Espanya. Sa
Majestat serà acomiadada el
dimecres de Cendra amb lec-
tura del testament, seguici
fúnebre, sardinada i crema
d’en Carnestoltes.

Més informació:
www.bcn.cat/sants-mont-
juich
Telèfon: 010. Preu de la trucada:

0,46 euros establiment de trucada (IVA

inclòs). 0,06 euros minut (IVA inclòs)

tarifat per segons.

El Carnestoltes és
sempre un dilluns i
un dimarts anteriors
al dimecres de
Cendra, tot just 40
dies abans de la
Setmana Santa

Comparsa de barrufets al Carnestoltes de la Marina.

Els barris del districte reben
Sa Majestat El Carnestoltes Calçots i castells a la cuina d’A taula!

El cicle de cultura i gastronomia A taula! proposa una
jornada de calçots i castells per al diumenge 20 de fe-
brer. La trobada tindrà lloc a la plaça del Sortidor i
s’obrirà a les 12 h amb l’actuació dels Castellers del
Poble Sec. A les 13.30 h començarà la calçotada popu-
lar. Els tiquets (5 euros) es podran adquirir el matí a
la recepció del centre cívic El Sortidor. Informació:
www.bcn.cat/elsortidor

Reobertura dels jardins Costa i Llobera
Montjuïc ha recuperat un tresor botànic a la carretera
de Miramar, els jardins de Mossèn Costa i Llobera, una
de les col·leccions de cactus més importants del món.
Després de cinc anys de tancament per fer-hi obres de
rehabilitació, ja es pot tornar a passejar entre Cylin-
dropuntia roseamexicanes, aïzoàcies africanes, Cereus
jamaracudel Brasil, Xanthorrhoea australians o un
bosc d’Euphorbia de més de cinc metres d’alçada.

Un Casinet amb màgia
El centre cívic Casinet d’Hostafrancs programa un
espectacle infantil cada segon diumenge de mes. El
13 de febrer hi haurà una sessió de màgia a partir de
les 12 h (preu: 2 euros). També hi ha propostes per al
públic familiar a la Sala Pepita Casanelles (Galaxis.
Contes de l’univers, 13 de febrer) i al centre cívic el
Sortidor (La trompeta hipnòtica, 19 de febrer). Més
informació: www.bcn.cat/sants-montjuic

Descobreix la teva història
Amb aquest lema s’han posat en marxa uns itineraris
per Barcelona que tenen com a objectiu divulgar la
història i el ric patrimoni dels barris de la ciutat.
Aquesta iniciativa dels Grups de Recerca Local arren-
ca amb cinc rutes que segueixen el rastre de la Set-
mana Tràgica a diferents districtes. Entre ells, Sants-
Montjuïc, on es fa l’itinerari “Montjuïc durant la
Setmana Tràgica”. Informació: IRMU. T.977 40 17 57
www.sre.urv.cat/irmu/itineraris/index.php

OSCAR GIRALT

OSCAR GIRALT

MEDI AMBIENT

El dijous Gras serà
el 3 de març i El
Carnestoltes estarà
simultàniament
als barris de la
Marina, Poble Sec
i Sants



DanielVenteo

La nova àrea verda del recinte de
Can Batlló millora notablement la

mobilitat dels veïns de la Bordeta i es
convertirà en la primera actuació de
recuperació pública de l'antic conjunt
industrial. Amb capacitat per a prop

de 140 vehicles, el nou aparcament
està reservat preferentment per als
residents del barri i té l’entrada al car-
rer Constitució.
Les 14,5 hectàrees ocupades actual-
ment pel complex fabril de Can Bat-
lló-la Magòria donaran pas en el futur

a un dels pulmons d'equipaments i
nous habitatges més rellevants de tot
el sector de Sants. S'hi construirà una
vintena d'equipaments comunitaris,
entre els quals cal destacar els nous
centres educatius (institut, escola de
primària i escola bressol municipal),
la modernització de les actuals
instal·lacions esportives del camp de
la Magòria i del complex esportiu de
la Bordeta.

A més d'equipaments, el nou Can
Batlló es contempla la construcció
d’habitatge, tant de protecció pública
com de mercat general.
Recentment s'ha aprovat el projecte
d'urbanització que permetrà crear un
gran cinturó verd de vegetació i ar-
brat a l'entorn de Can Batlló i espe-
cialment de la seva nau principal, la
qual serà conservada pels seus valors
patrimonials. Es tracta d'una zona
amb una extensió d'1,2 hectàrees.

M O B I L I T A T

L’aparcament, situat a l’antic recinte fabril.
PEPA ÀLVAREZ
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E L S G R U P S M U N I C I P A L S O P I N E NO

G R U P S M U N IC I PA L S

L’espai públic juga
un paper fona-
mental en l’arti-
culació dels barris
com a lloc de con-

vivència i trobada. Les places,
els carrers, els parcs són
l’essència de la ciutat, espais on
passejar, conversar, descansar.
Disposar d’espais endreçats,
agradables i propers contri-
bueix decisivament a la millora
de la qualitat de vida de la ciu-
tadania. En aquest sentit, s’es-
tan finalitzant les interven-
cions en les places del nucli
antic de Sants i Hostafrancs: la
plaça Bonet i Moixí, punt de
trobada de les diades castelle-
res; la plaça Ibèria, una plaça
històrica que conserva una
font emblemàtica de mitjan se-
gle XX; la plaça Herenni, on
s’ha donat prioritat a una plaça
per a vianants totalment, i la
nova plaça Joan Pelegrí, una
plaça cívica que porta el nom
d’una persona molt estimada
pel barri. La ciutat comença en
allò que compartim, en els va-
lors que configuren la nostra
personalitat, però també l’espai
on es desenvolupa la major
part de la nostra vida.

Recuperem les places
dels nuclis antics

PSC. Inma Moraleda

Malauradament
el nostre Districte
no s’escapa de la
crisi econòmica i
alguns dels nos-

tres comerços han hagut de
tancar la persiana per diversos
motius. Molts d’aquests locals
tornen a obrir al cap d’un
temps amb activitats que no
sempre responen a una oferta
variada, propera i de qualitat,
que ajudi a vertebrar els barris i
que doni satisfacció als seus
veïns. Això ha provocat que
canviï la configuració comercial
dels nostres carrers i fa que no
es garanteixi una oferta prou
variada i de qualitat. Això està
passant a un ritme accelerat,
però que encara s’està a temps
de regular. Volem un Pla d’usos
comercial, en tots els barris del
districte, tot inventariant i ana-
litzant l’oferta de cadascuna de
les classes d’establiments. Tot
plegat amb la finalitat d’aconse-
guir el màxim equilibri possible
per una oferta variada i de pro-
ximitat. Com sempre, a la vos-
tra disposició a
srecasens@bcn.cat

Pla d’usos comercial
a cada barri

CiU. Sònia Recasens

Sants–Montjuïc
pateix una manca
d’equipaments
clara que el Go-
vern Municipal

no ha sabut solucionar durant
aquests quatre anys de mandat.
La ciutat necessita garantir
1.000 places noves d’escola
bressol concertades i crear
5.000 noves places públiques.
A més, cal millorar l’atenció a la
tercera edat i als discapacitats al
nostre districte amb més equi-
paments. Portem anys esperant
els equipaments de Can Batlló-
Magòria i durant aquests qua-
tre anys no s’ha construït res en
aquest espai. D’altra banda, el
Govern Municipal tampoc ha
aconseguit dinamitzar la mun-
tanya de Montjuïc. Sants-
Montjuïc ha de centrar sus es-
fuerzos en prioridades como
salir de la crisis, crear ocupa-
ción, la atención a las personas,
firmeza contra la delincuencia,
una inmigración integrada que
cumpla la ley, menos adminis-
tración y más sociedad apoyan-
do a los emprendedores. En de-
finitiva, recuperar la mejor
Barcelona, la ciudad de la que
nos sentimos orgullosos.

Més equipaments
socials per a
Sants-Montjuïc
PPC. Alberto Villagrasa

Barcelona dispo-
sa d’una àmplia
xarxa de 75 ca-
sals públics de
gent gran, que

arriben al conjunt de barris. En
aquest mandat, hem invertit
més de 20 milions d’euros a re-
modelar-ne integralment una
desena, com l’Espai de Gent
Gran del Polvorí, i construir
nous edificis per a 14 més, com
el casal de Cotxeres de Sants.
Al costat de l’esforç inversor en
els espais, que ha suposat tam-
bé ampliar la xarxa en tres
equipaments nous –un d’ells el
casal Sant Cristòfol, al barri de
la Marina–, hem impulsat un
canvi de model per modernit-
zar els usos i el funcionament
dels casals, incorporant-hi la
participació de les persones
usuàries en la gestió, i apor-
tant-hi prop de 50 dinamitza-
dors social. Avui els casals, amb
unes 98.000 persones usuàries
al conjunt de la ciutat, oferei-
xen serveis d’orientació, activi-
tats d’oci, tallers molt diversos,
i aules d’informàtica per fer
front al repte de superar la
fractura digital que pateixen les
persones grans.

Nous casals per
a gent gran activa

ICV-EUiA. Ricard Gomà

Durant l’any
2010, els preus
del lloguer de
molts camps de
futbol del Dis-

tricte de Sants-Montjuïc van
experimentar una forta puja-
da. Des d’Esquerra vam de-
nunciar aquesta situació, ja
que si bé en alguns d’aquests
camps s’hi havien realitzat mi-
llores (com la col·locació de
gespa artificial), les seves ins-
tal·lacions encara presentaven
mancances importants. A més,
també creiem que les millores
en un equipament esportiu no
poden provocar que es torni
inassequible per a la majoria
dels equips, sobretot aquells
que promouen l’esport base. I
més en un context de crisi com
l’actual. Finalment, i gràcies a
l’acord que hem assolit amb el
govern municipal (PSC-ICV)
per l’aprovació del Pressupost
d’enguany, ERC ha aconseguit
que s’anul·li la pujada d’aques-
tes tarifes i que, a partir del
mes de febrer, els preus del llo-
guer dels camps tornin a ser
els mateixos d’abans.

Hem aconseguit
rebaixar els preus
dels camps de futbol
ERC. Xavier Florensa

Esport des
del segle XIX
Un viatge fotogràfic a la vocació
esportiva de Barcelona i dels
barcelonins des del final del se-
gle XIX, on no falta el record
dels Jocs Olímpics de 1992.
Amb textos de Carles Santaca-
na, professor d’Història Con-
temporània de la Universitat de
Barcelona.

Barcelona Esport
Edita: Ajuntament de Barcelona
PVP: 20 euros

L L I B R E S

El barri de la Bordeta estrena
una àrea verda a Can Batlló

A més d’equipaments, a
Can Batlló hi haurà
habitatge de protecció i
de mercat general



M U LT I M È D I A

TELEVISIÓ

BTV
“Connexió Barcelona”
De dilluns a divendres, de 17 a 20 h
“Info Barris”. Divendres a les 13.05 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

Barcelona Cultura

En el nou web de Barcelona Cultura tro-
bareu informació sobre tots els actes cul-
turals de la ciutat, amb notícies, vídeos
l’agenda i molt més.
www.barcelonacultura.bcn.cat/

Web de vacances d’hivern

En aquest espai trobareu tota la infor-
mació sobre les activitats que ofereix
l’Ajuntament durant les vacances d’hi-
vern dels nens i les nenes.
www.bcn.cat/vacanceshivern

wP O L I E S P O R T I U

Pere S.Paredes

La trobada de voleibol que tindrà
lloc el dia 16 d’aquest mes de

febrer al centre esportiu municipal
de l’Espanya Industrial serà un dels
resultats del programa “Fem es-
port” del curs 2010-11, mitjançant
el qual es volen transmetre hàbits
saludables i valors als infants i jo-
ves de la ciutat.
La trobada de voleibol, on alumnes
de centres de secundària de Sants-
Montjuïc mesuraran les seves for-
ces, tindrà lloc en una jornada ma-
tinal al pavelló de l’Espanya
Industrial i estarà dividida en sis
categories diferents: infantil, cadet
i juvenil, tant en masculí com en fe-
mení.
Aquesta trobada entre joves de se-
cundària, és a dir, entre els 12 i 18
anys, pretén consolidar la pràctica
d’activitat física i esportiva com un
hàbit saludable i d’ocupació del

lleure entre aquests nois i noies.
A més a més del voleibol, el progra-
ma “Fem esport” proposa, entre

d’altres, des d’activitats físiques
amb suport musical fins a l’entre-
nament amb un equip que participi

en competicions, passant per grups
d’amics que es troben per entrenar-
se i jugar en lligues informals.
Les pràctiques esportives que es
proposen en el programa “Fem es-
port” pretenen apropar els esports
menys majoritaris en horaris lec-
tius als nois i noies de secundària;
esports com el rugbi, l’atletisme, el
tennis, el frontó i el voleibol.

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

La jornada esportiva
promou la pràctica de
l’activitat física com
un hàbit saludable

Jornada de voleibol a un centre esportiu de Sants.

Trobada de voleibol per
a joves a l’Espanya Industrial

ARXIU
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D.R.
L’Ajuntament ha obert una casa
d’acollida d’urgències per a les do-
nes que pateixen violència masclis-
ta i per als seus fills i filles. El cen-
tre té deu habitacions i pot acollir
fins a 27 persones. És per a una es-
tada curta –no més de dues setma-
nes. Té per objectiu proporcionar
un espai de seguretat i suport a la
dona, per tal que pugui reflexionar
sobre la seva situació i sobre les di-
ferents alternatives possibles, aju-
dar-la perquè pugui explicar-la als
seus fills i filles, si en té, i assegurar
la cobertura de les seves necessi-
tats bàsiques d’allotjament, manu-
tenció i salut. A més, té la funció de

proporcionar-li atenció educativa i
psicològica mentre dura l’acolli-
ment d’urgència, de manera com-
plementària amb l’atenció social i
jurídica que proporciona l’Equip
d’Atenció a les Dones (EAD).
L’acolliment d’urgència és un servei
per a la dona maltractada que ha
decidit abandonar d’immediat la
seva llar i hi ha risc que la persona
agressora la pugui localitzar i ame-
naçar o agredir a ella, als seus fills o
a les persones del seu entorn dis-
posades a acollir-la.

Més informació:
Telèfon d’urgències:
900 900 120
A partir de març:
Equip d'Atenció a les Dones
C. Garcilaso, 23-27
Tel. 93 243 37 10
www.bcn.cat/dones

Casa d’acollida d’urgències
per a les dones maltractades

S E R V E I P Ú B L I C

VICENTE ZAMBRANO

La trobada se celebrarà
el 16 de febrer i forma
part de“Fem esport”,
programa que promou
els esports minoritaris
a les escoles



Quina ha estat la seva trajectòria
en l’associacionisme?
La meva vida associativa ha estat aquí a
Sants. Encara que les primeres passes
les vaig fer a l’agrupament Rabindra-
nath Tagore del Poble-sec, va ser des-
prés de casar-me i venir a viure a Hosta-
francs quan es va iniciar la meva vida
associativa a l’AMPA de l’escola bressol
Guimbó.
I després?
Vaig seguir a l’APA –avui AMPA– de l’es-
cola Barrufet, una escola activa catalana
que pertanyia a la xarxa del CEPEC, en
el període en què es va fer el pas cap a
l’escola pública.
Quan fa el primer pas en el món de
les entitats?
En entrar en el Centre Social de Sants,
que és l’Associació de Veïns, començant
com a col·laboradora i finalment incor-
porant-me al Grup de Dones de l’entitat.
Què recorda d’aquesta etapa?
Abans d’arribar jo, el Grup de Dones
havia estat molt important, havia desa-

paregut i nosaltres vam intentar posar-
lo de nou en marxa. Vam anar fent dife-
rents actes, però cap de prou mediàtic
per recordar-lo bé.
Com va arribar al Secretariat d’en-
titats?
A partir del Centre Social vaig començar
a tenir contactes amb el Secretariat
d’entitats de Sants, Hostafrancs i la
Bordeta, i a col·laborar-hi a mitjan dèca-
da de 1990. Poc després entrava a for-
mar part com a vocal de l’executiva que
presidia en Jordi Clausell.
I a la presidència?
Vaig repetir una nova executiva com a
secretària i el 2002, en deixar Jordi
Clausell el Secretariat, em vaig presen-
tar amb diferents persones a les elec-
cions d’executiva. D’acord amb els esta-
tuts, el components de l’executiu eren
quatre i els que ens presentàvem érem
vuit persones de les quals s’escolliren les
quatre més votades, entre elles estava
jo, i com que havia estat la més votada
els meus companys m’escolliren com a
presidenta.
Com va anar la segona vegada?
Només va ser un formalisme, perquè
tots els qui ens presentàvem estàvem
en l’executiu.

D’aquesta etapa què em pot dir?
Una de les coses importants que vaig
viure va ser abans de ser presidenta,
quan el Secretariat va signar l’acord
amb l’Ajuntament per cogestionar les
Cotxeres de Sants i el Casinet d’Hos-
tafrancs. Després, el Secretariat ob-
tingué la gestió dels poliesportius de
l’Espanya Industrial i de la Bordeta...

Digui’m...
Els vuit anys com a presidenta del Se-
cretariat han estat molt marcats per
la gestió d’aquests equipaments. El
seu dia a dia presenta moltes compli-
cacions, però alhora també moltes sa-
tisfaccions.
Alguna cosa més important d’a-
questa etapa?
Sí, una altra de les coses importants
va ser el pla de participació del Secre-
tariat, que va fer una diagnosi de les
mancances i els punts forts, de la

qual ha sortit tot el que està treba-
llant el Secretariat actualment. D’a-
quests resultats, en citaria el dels
grups de treball que es van crear i que
per a mi són molt importants i que
alhora funcionen també molt bé, com
és el cas de la Taula intercultural i el
de l’Ús social de la llengua.
Ha estat en alguna altra entitat?
Des de la seva creació sóc membre de
la colla dels Castellers de Sants, de la
qual vaig ser presidenta els anys 1997
i 1998.
Què la va atraure dels castells?
Tot va començar quan una de les me-
ves filles va voler provar-ho, després
ens hi vam anar integrant tota la fa-
mília, ja que els castells són una acti-
vitat que la poden fer totes les gene-
racions, perquè cadascú té el seu
paper.
Què li ha semblat rebre aquest
premi?
Estic molt contenta amb aquest pre-
mi, però a mi m’agraden més els pre-
mis col·lectius. Aquest premi se’l me-
reix també qualsevol persona que
hagi fet el mateix que jo, que no és
una altra cosa que viure el dia a dia
activament.

E N T R E V I S T A E ul à l i a Pe ra r n a u , premi Sants -Mont ju ïc a la tra jectòr ia personal 2010

Eulàlia Perarnau, a la sala d’exposicions de Cotxeres de Sants.

Les persones que es dediquen a l’associacionisme

ho fan per una voluntat de servir la societat i la

ciutadania.La recompensa és la satisfacció de les

coses fetes i,a vegades,un reconeixement explícit,

com el cas de l’Eulàlia Perarnau ,premi

Sants-Montjuïc 2010 a la trajectòria personal

“Els castells són una
activitat que poden fer
totes les generacions”

Josep Maria
Contel

“M’agraden més
els premis col·lectius”

JOSEP MARIA CONTEL
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