
Amb l'arribada del Nadal, la
màgia del Pare Noel i els
Reis Mags es torna a fer
present per a moltes famí-
lies dels barris del districte.
Les festes nadalenques són
una opor tunitat perquè
grans i petits comparteixin
moments de lleure plegats.
Equipaments públics i enti-
tats programen un gran
nombre d'activitats, entre
les quals destaca el festival
"Pau sense Treva" del Casi-
net-Cotxeres, el pessebre vi-
vent de la Marina, els Pasto-
rets del Centre Catòlic de
Sants i les cavalcades del
Pare Noel i els Reis Mags,
entre d'altres.

Les cavalcades del Pare Noel
i els Reis il·luminen el Nadal

Sants i La Bordeta estrenen
dues noves escoles bressol

ON

Es troben als Jardins
de Màlaga i al
carrer Olzinelles

CAPACITAT

Cada centre té
81 places per
a nens i nenes

FUNCIÓ

Permeten conciliar
la vida personal,
familiar i laboral
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Cavalcada de Reis a la Marina.
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EXPOSICIONS

Fins al 24 de desembre
Mare, vull ser
trapezista
Centre cívic Casinet d’Hostafrancs (c. Rector Triadó, 53).
Exposició de les fotografies de Yago Rodríguez Van Der
Wel, guanyador del certamen fotogràfic que organitza
el programa Connecta’t del Carnet Jove: X Fotoconcurs
Carnet Jove 2009.

Fins al 24 de desembre
Els sons visibles
Biblioteca Francesc Candel (c. Amnistia Internacional, 10).
Música a l’abast de persones amb discapacitat.
Fotografies d’Ariadna Trias i textos de Màrius Serra.

Fins al 31 de desembre
Pintures pixelades
Centre cívic Cotxeres de Sants (c. Sants, 79).
El cinema és el protagonista en aquesta sèrie de qua-
dres on cada un és un fotograma pixelat.
Acrílics d’Albert Bonet.

Fins al 9 de gener
Figures de pessebre.
Grans mestres catalans
Museu Etnològic (pg. Santa Madrona, 16-22).
Mostra en commemoració del 25è aniversari de la seva
creació: 25 figures de 25 mestres figuraires.

ACTIVITATS

Divendres 17 de desembre
Concurs de Nadales
18 h. Centre cívic Casa del Rellotge (pg. Zona Franca, 116).
Lliurament de premis del concurs infantil i juvenil
sobre el Nadal, la pau i la solidaritat.
Inauguració de l’exposició i xocolatada per a tothom.
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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.

Fins al 19 de desembre
Baró d’Evel Cirk Cie:
Le sort du dedans
19 i 21 h. Envelat de la plaça Margarida Xirgu (al c. Lleida,
59, davant del mercat).
Espectacle de circ dirigit per Camille Decourtye, Blai
Mateu Trias. Preu entrada general: 18 € (amb des-
comptes).

Del 26 al 29 de desembre
Aracaladanza: Nubes
19 h. Mercat de les Flors Centre de les Arts en Moviment
(c. Lleida, 59).
Espectacle de dansa on el coreògraf Enrique Cabrera
s’endinsa en els mons creatius de pintors rellevants
com El Bosco o René Magritte. Preu: 8 €.

Fins al 4 de gener
Skrivo.
Una aventura cal·ligràfica
12 i 17.30 h. CaixaForum centre social i cultural (av. Fran-
cesc Ferrer i Guàrdia, 6-8).
Espectacle de comediants. Preu: 4 €.

INFANTILS

Dilluns 20 de desembre
Contacontes
i caga tió
12 h. al Centre cívic El Sortidor (pl. Sortidor, 12).
Audició de contes i celebració del caga tió. Per a nens i
nenes fins a 10 anys.

Dilluns 20 de desembre
El Nadal d’en Pere Perot
18 h. Biblioteca Francesc Candel (c. Amnistia Internacio-
nal, 10).
Conte-taller de postals de Nadal a càrrec de Dinsdun-
gat Animació. De 6 a 13 anys.

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

Tots els veïns han d’estar
informats dels acords presos i del
funcionament de la comunitat

Perquè una comunitat es
mantingui organitzada,

cal que tots els veïns que hi
viuen estiguin assabentats
dels acords presos. Si no has
pogut participar en les as-
semblees de la teva comuni-
tat, sempre pots visitar un
membre de l’òrgan de go-

vern perquè et mantingui
informat de l’organització
comunitària. Quan arriben
nous veïns a l’escala, és
aconsellable que algú es res-
ponsabilitzi d’informar-los
de la normativa i el funcio-
nament de la comunitat de
veïns i veïnes.
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Daniel Romaní

“Els nens hi vénenmolt a
gust”, diu la Rosanna

Fibla, mare de l’Alae, de dos
anys i mig, que des del passat
mes de setembre va a l’escola
bressol municipal. “Tant de
bo que tothom qui ho desit-
gés tingués plaça a una escola
bressol pública!”, afirma la
Rosanna, que troba molt en-
certat el fet que “hi ha pocs
nens per classe”. “Aquesta és
una llar d’infants molt acolli-

dora”, diu Sergi Domeqe, pare
de la Laia, de vuit mesos. De
moment, tan sols la hi porten
unes poques hores del matí:
dina cap a dos quarts de dot-
ze, fa la migdiada i just des-
prés la van a buscar. “Li va
molt bé anar-hi. Observa tot
el que fan els altres, per
exemple, si ja gategen, etc.”,
explica el Sergi amb un som-
riure franc. Aquestes són al-
gunes de les famílies que
duen els fills a la nova escola

bressol municipal El Fil, si-
tuada al carrer Nicaragua, 45,
al barri de Sants. És un lloc
molt tranquil, dins dels jar-

dins de Màlaga. Entre les se-
ves singularitats cal destacar
la decoració multicolor, el fet
que la llum natural hi entra
amb facilitat i l’existència
d’un hortet, que és previst
que els infants reguin, i fins i
tot que de tant en tant se’n
mengin l’enciam o algun altre
element vegetal. L’escola
bressol El Fil ha obert les por-
tes aquest curs, com també
ho ha fet l’escola bressol mu-
nicipal Guimbó, al carrer Ol-
zinelles, 73, a la Bordeta. To-
tes dues tenen la mateixa
capacitat: 81 places. Amb
aquests dos centres ja són
onze les escoles bressol mu-
nicipals que hi ha a Sants-
Montjuïc. A més, el curs que

ve se n’obrirà una altra al
carrer Guitard, 23.
Les escoles bressol munici-
pals compleixen una impor-
tant funció social: ajudar a
conciliar la vida personal amb

la familiar i laboral. Els nens i
nenes que van a les escoles
bressol municipals aprenen a
jugar, cantar, dibuixar, pintar,
fer manualitats i també a re-
lacionar-se més enllà del cer-
cle familiar.
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L’alcalde i la regidora del Districte observen l’hortet de l’escola bressol El Fil, el dia de la seva inauguració.

Són les nouvingudes i s’acaben

d’estrenar aquest curs. Amb

l’obertura d’El Fil i Guimbó,

Sants-Montjuïc diposa ja d’onze

escoles bressol municipals

Sants-Montjuïc ja té onze
escoles bressolmunicipals

A l’escola bressol
El Fil hi ha un
hortet, que els
infants regaran

CIUTADANS OPINEN

Joan Pla
Telecomunicacions

El meu fill hi va i la
veritat és que és molt
completa i amb molt
bona atenció. L’equip
docent ja el coneixíem
de l’altra escola on
anava i és molt bo.

Carla Schell
Arquitecta tècnica

Molt bé, molt lluminosa
i amb molts colors. A
més a més l’equip humà
és increïble. Jo tinc dos
nanos i han estat molt
ben acollits.

Estefanía
Fernández
Logística

Me parece muy bien
porque además de
resultar muy atractiva
estéticamente para los
niños, nos dieron un
trato muy cercano
cuando hicimos los
trámites.

Víctor Dolz
Empleat de banca

Està bé. El fet que
sigui una escola nova
és bo perquè les
instal·lacions són
bones i és una escola
molt acolorida. Potser
l’única crítica la faria
al pati, perquè el trobo
petit i una mica tancat.

Roser Cedó
Tècnica de turisme

Penso que està molt bé.
Les instal·lacions són
bones i els espais,
amplis. La meva nena
en torna molt contenta.
Amb la professora i la
direcció ens entenem
força bé.

Arturo Ruiz
Enginyer tècnic

Molt bé, perquè és un
equipament nou i per
als nens les
instal·lacions són molt
bones. L’únic que no
m’agrada és una bara-
na que hi ha al primer
pis, la qual per a mi és
massa gran.

Què l i s emb l a l a n ova e s c o l a b r e s s o l mun i c i p a l E l F i l ?

UNA PR IOR I TAT P ER A L’ A JUNTAMENTA
“Tot i que l’ensenyament dels zero als tres anys no és obligatori, les escoles bressol

municipals són una prioritat per a l’Ajuntament”, va afirmar l’alcalde de Barcelona, Jordi

Hereu, el 5 de novembre a la inauguració de l’escola bressol El Fil. Aquest curs 2010-11

han obert deu noves escoles bressol municipals Barcelona. Del 2007 al 2011, n’hauran

obert cinc de noves a Sants-Montjuïc.

LLUÍS CLUA
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ENT I TAT S

Beatriu Sanchís

Un orfeó és un cor de
veus mixtes format per

dones (sopranos) i homes
(tenors). L’Orfeó Atlàntida té
a l’actualitat més d’un cente-
nar de socis i sòcies i 43
d’ells són cantaires. Al llarg
d’aquests anys, l’orfeó ha
anat adaptant el seu reperto-
ri a l’evolució dels temps i
sónmolts els estils que el cor
interpreta. “En els dos úl-
tims anys el salt qualitatiu
del cor ha estat important,
n’estic molt satisfet i ens ani-
ma a pensar en projectes
més ambiciosos”, afirma el
director de l’Orfeó Atlàntida,
Milén Panayótov. L’orfeó
pren el seu nom del poema
èpic de Jacint Verdaguer
–L’Atlàntida– considerat un

símbol d’afirmació catalana i
que remet al caràcter catala-
nista de l’entitat. El proper
any 2011, l’orfeó celebra el
seu 85è aniversari. Des dels
seus inicis l’entitat ha estat

molt lligada a Hostafrancs.
Forma part de la Fundació
Cultural Hostafrancs i col·la-
bora amb diferents entitats
del barri. L’associació ha sa-
but sobreviure al pas del
temps gràcies a l’esforç de
tots els seus integrants. En

els temps recents, l’entitat
s’ha obert més al barri i ha
canviat de local. L’any 2004,
l’orfeó va traslladar la seva
seu al carrer Torre d’en Da-
mians, 6. Des de llavors, gau-
deix de l’ús d’una sala d’actes
per als assaigs i les actua-
cions. La propera cita del cor
serà el concert de Nadal del
17 de desembre a l’església
del Sant Àngel Custodi. Una
altra cita important de l’enti-
tat serà el concert del mes de
maig, a l’Auditori de Barcelo-
na, com a acte central de la
celebració del seu 85è ani-
versari. Per formar part del
cor s’ha de demanar una au-
dició i complir uns requisits
com tenir un bon nivell vo-
cal, lectura musical i ser més
gran de 18 anys.

Més informació:
Orfeó Atlàntida
Tel. 616 396 542
www.orfeoatlantida.cat

Assaig de l’orfeó.

L’orfeó farà el
concert de Nadal
el 17 de desembre
a l’esglèsia Sant
Àngel Custodi

L’Orfeó Atlàntida és una de les entitats
coralsmés antigues de Catalunya.
El 2011 celebrarà el seu 85è aniversari

Orfeó Atlàntida, 85 anys
d’història a Hostafrancs

Plànol d’ubicació del projecte de la presó de dones a
Sants. (Foto: Arxiu Històric del Col·legi Oficial
d’Arquitectes de Catalunya.)

La presó de dones
que Sants no tingué
Amb l’enderrocament de les muralles, que sotmetien i en-
cotillaven la ciutat de Barcelona encara a la segona meitat
del segle XIX, i amb el desenvolupament del Pla Cerdà, es
va preveure la construcció de diferents grans equipaments
com l’Hospital Clínic, el Palau de Justícia, la Universitat de
Barcelona o una nova presó per a homes més moderna i
més ben condicionada que la vella presó de Barcelona, que
es trobava al carrer Amàlia, al Raval. La presó, que es va
construir com a nou equipament, va ser laModel, projecta-
da pels arquitectes Salvador Vinyals i Josep Domènec i Es-
tapà i que va entrar en funcionament després de setze anys
d’obres –i encara sense acabar– el 1904. Ara no fa gaire i
gràcies al llibre La presó de dones de Barcelona. Les Corts
1939-1959, de Maria Pilar Molina Javierre, hem pogut
constatar de la mà de la seva autora que dins d’aquests
nous grans equipaments s’havia previst també la construc-
ció d’una nova presó per a les dones a la barriada de Sants,
a tocar del límit de l’anomenat les Corts de Sarrià. Era pro-
jectada també per Josep Domènech i Estapà. Aquesta pre-
só havia d’ocupar un solar que limitaven els carrers de Fiva-
ller (Melcior de Palau), Jesús (Puiggarí), Witardo (Guitard)
i el carrer que avui s’anomena d’Enric Bargés. Tot i que
aquest projecte, que es conserva a l’Arxiu Històric del
Col·legi Oficial d’Arquitectes de Catalunya, disposava de
memòria, amidaments, plecs de condicions, plànols d’em-
plaçament i correspondència dels anys 1908 i 1926, no es
va fer realitat mai, cosa que va allargar la vida uns quants
anysmés de la vella presó del carrer Amàlia.
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

A Samper trobarem assessorament expert.

Samper és una ferreteria que, per damunt
de tot, té voluntat de servei. La porten el

Roman i la seva dona, la Meritxell, que saben
que les persones que hi entren gairebé sempre
és perquè tenen algun problema a resoldre. A
Samper, donen consell expert i ofereixen la
millor solució a cada cas. Per al Roman i la
Meritxell, no hi ha res que doni més satisfac-
ció que quan un client torna per dir-los que
allò que li havien recomanat va donar resultat.
Al barri, gairebé tothom es coneix i la relació
entre veïns és semblant a la d’un poble. Per

això, a Samper creuen que el més important
és ajudar-se els uns als altres. Si no tenen el
que necessitem, ens ho porten o ens diuen on
ho podem trobar. La ferreteria la va obrir el
pare del Roman, el Jesús, l’any 1976, i ha sa-
but mantenir l’estima dels clients. Els més an-
tics coneixien el Roman de petit, quan el cap
no li arribava al taulell.

Ferreteria Samper
C. Sant Fructuós, 36
Telèfon: 93 325 18 84

E L TAULE L L

La ferreteria que té solucions per a tot

Joan Anton Font

CRISTINA DIESTRO

CRISTINA DIESTRO
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Panoràmica del tram viari cobert.

Continuen les obres per cobrir les vies de Sants
Daniel Romaní

Les obres per cobrir les vies de
tren al seu pas per Sants conti-

nuen a bon ritme. El passat mes
de setembre va iniciar-se la cons-
trucció d’un mur paral·lel a les vies
de tren –a la banda muntanya–,
que ha de quedar enllestit el mes
d’abril del 2011. Es tracta d’un ele-
ment imprescindible per poder fer
la coberta sobre les vies per on
passen els trens de Rodalies, mitja-
na i llarga distància. Les obres són

finançades pel Fons Estatal per a
l’Ocupació i la Sostenibilitat Local
(FEOSL), amb el qual el govern
central vol fomentar l’ocupació en
l’àmbit local. Aquest tram –entre
la carretera de Sants i l’Hospitalet–
té una gran densitat de circulació
ferroviària. Té sis vies: dues de me-
tro –de la línia 1–, dues de l’AVE i
quatre de trens. Tant les vies del
metro com les de l’AVE ja estan co-
bertes. Quan acabin aquestes
obres es farà una rambla de gaire-

bé 700 metres de longitud. Hi
haurà més espais per a vianants i
zones verdes, nous paviments,
passos inferiors, escales mecàni-
ques, rampes, ascensors i conne-
xions directes amb les estacions de
metro deMercat Nou i Santa Eulà-
lia. Millorarà, doncs, l’accessibilitat
general, i també hi haurà molt
menys soroll. I la barrera que sepa-
rava els veïns de la banda munta-
nya i de la banda mar desaparei-
xerà completament.

NOT ÍC I E S

Redacció

Amb motiu de la celebra-
ció del Nadal, espais i

equipaments emblemàtics
dels barris del districte acu-
llen una nodrida programa-
ció d’activitats per a tots els
gustos.
La programació infantil de
Nadal “Pau sense Treva” al
Casinet d’Hostafrancs i a
Cotxeres de Sants és, des de
fa ja 24 anys, una de les més
destacades del districte. To-
tes les activitats s’organitzen
sota una mateixa voluntat:
la pau incondicional. Les tar-
des dels dies 27, 28 i 29 el
Casinet acull espectacles in-
fantils gratuïts per als més
petits de 2 anys, amb les ac-
tuacions de la pallassa Xica-
na, el conte d’Els Tres Por-
quets, amb la companyia de
Teatre Imaginari i el xou tea-

tral L’elefant i l’aranya. Des-
prés d’Any Nou, Cotxeres
programa activitats de ta-
llers, animació i ludoteca in-

fantil els dies 3, 4 i 5 de ge-
ner. Hi haurà pel · l ícules
sorpresa, xocolatada popular
infantil, correfoc, exercicis
amb tirolina i una exposició

de dibuix i pintura, entre d’al-
tres. El dia 19 té lloc la 12a
cavalcada de Nadal a Barcelo-
na del Pare Noel, que en-
guany comença a la plaça
d’Espanya i acaba a la de
Sants. El mateix dia té lloc la
primera representació d’Els
Pastorets al Centre Catòlic de
Sants, que es repetirà els dies
2 i 9 de gener. La plaça de
Sants també és escenari, en
l’espai més proper a Joan
Güell, de la tradicional Fira de
Nadal, entre els dies 4 i 24.
Els carters i patges reials reco-
lliran cartes per als Reis Mags
a diversos indrets del distric-
te, com ara al Poble Sec, a la
plaça de Sants amb Galileu i a
Creu Coberta amb Cap de
Guaita. La cavalcada de reis
dels districtes de Sants i les
Corts començarà al seu recor-
regut el 5 de gener a les 17 h
a la plaça de Comas i recor-
rerà els barris fins a arribar
als Jardins de Can Mantega.
Enguany la cavalcada és orga-
nitzada per l’Associació Cultu-
ral Vallespir.

La fantasia ens
visita cada Nadal.
Els Reis d’Orient,
el Pare Noel i els
pessebres cobren
vida per il·lusionar
els més petits

Pessebre vivent de la Marina.

La Fira de Nadal
s’instal·la a la
plaça de Sants
amb Joan Güell
entre els dies 4 i 24

Nadal d’il·lusions
per compartir en família

LaMarina, solidària amb el Senegal
El 4 de gener tindrà lloc la Marina Solidària una acti-
vitat que organitza la Unió d’Entitats de la Marina.
De 18 a 20 h a la plaça de la Marina hi haurà una pa-
rada solidària d’artesania del Senegal. Tot el que es
recapti de les vendes es destinarà als projectes d’ajut
als infants que el Col·lectiu per la Igualtat en la Di-
versitat du a terme a la ciutat de Thiés, al Senegal,
com l’escola i el centre sanitari.

Seminari sobre l’autisme
Continuant el treball iniciat el 2009 en la I Jornada
d’Educació Inclusiva, els districtes de Sants-Montjuïc
i les Corts organitzen conjuntament un cicle de semi-
naris sobre diferents discapacitats per proporcionar
eines pràctiques als docents. El 16 de desembre
tindrà lloc al centre cívic Can Déu el primer seminari,
sobre estratègies i recursos per a la inclusió de l’a-
lumnat amb autisme a primària.

Per Nadal tota joguina val?
Ara que arriba el Nadal convé estar informat sobre
quines joguines trobem al mercat i quines són les
més divertides i adients. Dins la campanya “Per Na-
dal tota joguina val?” les ludoteques fan exposicions
de jocs i joguines amb visites guiades per assessorar
els adults. Els dies 15 i 16 de desembre, de 17 a
19.30 h, podem visitar la de la Ludoteca del Poble
Sec, al centre cívic El Sortidor (pl. Sortidor, 12).

Tallers de gener-març als centres cívics
L’inici d’any és el moment dels bons propòsits. Els
centres cívics ens ho posen fàcil amb una gran varie-
tat de tallers: manualitats, ball, ioga, idiomes, són al-
gunes de les propostes. A Cotxeres de Sants i el Casi-
net d’Hostafrancs, ens hi podem inscriure a partir
del 21 de desembre. A la Casa del Rellotge i La Cade-
na (la Marina), del 3 al 7 de gener, i al centre cívic el
Sortidor (Poble Sec), del 10 al 26 de gener.

UN PES S EBRE V IU A LA MAR INAA
A la Marina, cal destacar-hi la realització d’un dels pes-

sebres vivents de la ciutat de Barcelona, el qual té lloc

el dia 18 a la tarda. La seva organització és el resultat

del treball en xarxa, i amb voluntaris, de les associa-

cions agrupades a l’entorn de la Unió d’Entitats de la

Marina. També hi col·labora el centre cultural Estrelles

Altes i Artistes de la Marina, amb el suport del

Districte.

A. FORTEZA

BIMSA

JULIO PARRALO
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BelénGinart

Visitar una tarda qualsevol les ins-
tal·lacions esportives de La Bàs-

cula és apropar-se des d’un mirador
privilegiat a la passió pel futbol base.
Per torns i en harmoniosa convivèn-
cia, 200 nens de totes les categories
s’entrenen regularment en el camp de
gespa artificial d’aquest equipament.

A més, 80 adults també suen la sa-
marreta rere la pilota. A partir d’ara,
l’activitat serà encara més intensa. La
Bàscula acaba d’estrenar un nou camp
de gespa artificial, pensat per a la
pràctica de futbol 7 (equips de només
set jugadors). La construcció d’aques-
ta pista ha servit de revulsiu per a la
rehabilitació de l’antic poliesportiu: se

n’ha refet la pista, renovat l’enllume-
nat i construït nous vestidors.
Els camps de futbol de La Bàscula, ges-
tionats per Llop Gestió, concentren ac-
tualment els aficionats pertanyents als
clubs de futbol Zona Franca, Unió Es-
portiva Sants, Atlètic Port, Ibèria i
Mercat Nou. Els caps de setmana acu-
llen els partits de les diferents compe-
ticions en què participen els clubs. A
més, les instal·lacions estan obertes a
tots aquells futbolistes aficionats que,
de manera privada, en vulguin fer ús.
En aquest indret del districte, l’esport
és, però, només un dels protagonistes.
A la vora dels camps de futbol hi ha La
Bàscula Espai Musical, un equipament
per a joves on es combinen els tallers
adreçats a l’aprenentatge de tot tipus
d’instruments amb els concerts de
grups que encara tenen més il·lusió
que experiència. Dues disciplines ben
diferents, l’esport i la música, que te-
nen en comú el fet d’aixecar passions, i
que convergeixen en les diferents ins-
tal·lacions de La Bàscula.

Més informació:
La Bàscula
C/ Foc, 130-132
Tel. 93 223 42 72

EQU IPAMENT S

El camp de gespa artificial està dissenyat per practicar futbol 7.

E L S GRUPS MUN IC I PA L S OP INENO

GRUPS MUNICIPALS

ElParal·lel
torna a brillar
PSC. Inma Moraleda

Des dels seus ini-
cis, el Paral·lel ha
estat l’eix princi-
pal de l’oci de
Barcelona. L’im-

puls urbanístic que se li va do-
nar amb motiu de l’Exposició
Universal de 1929 el va con-
vertir en l’artèria cultural i ar-
tística de la ciutat amb una
gran oferta d’activitats d’oci i
alhora un espai de relació i de
convivència ciutadana. El camí
de la seva recuperació es va
iniciar amb la intervenció en
molts carrers del Poble Sec i va
continuar amb la reurbanitza-
ció de la plaça Bella Dorita i
amb la festa Fem Paral·lel. I
ara, després de l’obertura
d’Artèria Paral·lel i del Molino,
fem un pas més i, per primer
cop, l’avinguda s’il·luminarà i
ens transportarà novament a
la seva història relacionada
amb el món de l’espectacle i
del music hall barceloní.
La vitalitat i el dinamisme tra-
dicionals del Paral·lel ajudaran
a fer-lo més viu, multicultural
i participatiu, on conviuran el
món de l’espectacle amb la
quotidianitat i la convivència
en el barri.

Sense respostes
per a la gent gran
CiU. Sònia Recasens

Sants–Montjuïc
és el tercer dis-
tricte més poblat
de Barcelona;
l’índex de sobre-

envelliment és un 4% superior
a la mitjana, i l’estimació del
grau de dependència està un
1% per sobre del de la ciutat.
És el tercer districte amb l’ín-
dex de renda més baix i supe-
rem també la mitjana de la
ciutat pel que fa a l’atur. Tots
aquests indicadors, però, no
han servit perquè el PSC i ICV,
actuals responsables del go-
vern municipal, es posin les
piles i donin resposta als mi-
lers de persones que esperen
el que se’ls va prometre amb la
Llei de dependència: una plaça
de residència o de centre de
dia. La Generalitat i l’Ajunta-
ment van signar un conveni
per fer, entre el 2005 i el 2007,
deu residències de gent gran i
deu centres de dia de titularitat
pública a Barcelona. Han pas-
sat fins i tot tres anys més i el
resultat és que, quan s’acabi el
mandat, no hi haurà cap centre
construït, ni cap nova plaça.
Com sempre, a la vostra dispo-
sició a srecasens@bcn.cat

Volemmés
seguretat als barris
PPC. Alberto Fernández

El comerç de
Sants-Montjuïc
demanamés se-
guretat davant
l’augment de roba-

toris que està patint el comerç de
la nostra ciutat. Cal endurir les
penes davant el creixement de
robatoris a comerços i augmen-
tar la seguretat als sectors que
més pateixen la delinqüència i
no pas promoure una reforma
del codi penal tímida, parcial i in-
suficient com la que va obtenir el
suport d’Hereu i Trias. Des del
PP proposemque als robatoris
en locals oberts al públic se’ls im-
posin penes de 4 a 7 anys de pre-
só, i no de 2 a 5 anys com final-
ment han pactat PSOE i CiU.
També demanem l’augment del
nombre d’agents per arribar a
4.000mossos i un Pla de Segure-
tat per a Barcelona, conjunt amb
laGeneralitat, per lluitar contra
la delinqüència. Sants-Montjuïc
no es una excepción a otras peti-
ciones barcelonesas como luchar
contra la crisis aumentando la
atención a las personas, conmás
equipamientos y servicios socia-
les, y con una inmigración orde-
nada que cumpla la ley y respete
a la ciudad y el país que la acoge.

Cultura
de proximitat
ICV-EUiA. Ricard Gomà

En aquest man-
dat culminarem
el desplegament
d’un pla d’im-
plantació de bi-

blioteques que arribarà prope-
rament als quaranta
equipaments repartits per tots
els districtes. Es tracta d’una
aposta per acostar la cultura a
la ciutadania i fer-la permeable
a les seves demandes i necessi-
tats. Una aposta que s’ha de-
mostrat exitosa: avui un 45,8%
de barcelonins i barcelonines
tenen carnet de la xarxa de bi-
blioteques, on es fan anual-
ment prop de 4,4 milions de
préstecs i més de 23.000 visites
diàries. Les biblioteques de
Barcelona són centres culturals
de proximitat que expressen
valors: l’accés universal al co-
neixement; el compromís amb
la inclusió de col·lectius vulne-
rables a través d’iniciatives com
la lectura a domicili per a per-
sones grans; l’impuls d’aules
d’alfabetització digital; la pro-
gramació d’activitats, o el lli-
gam de les biblioteques amb el
territori, treballant en xarxa
amb escoles, equipaments so-
cials i teixit associatiu.

Actuacions per a la
Font de la Guatlla
ERC. Xavier Florensa

El barri de la
Font de la Guat-
lla té unes carac-
terístiques espe-
cífiques donada

la seva ubicació, la seva mor-
fologia i la seva història. Per
això cal que el Districte realit-
zi diverses actuacions que
serveixin per resoldre algunes
de les problemàtiques que pa-
teix el barri. Així doncs, des
d’Esquerra creiem que s’ha de
reforçar la inversió al barri en
aspectes com la millora de
l’enllumenat públic, l’arranja-
ment del clavegueram per tal
d’augmentar-ne la capacitat o
el soterrament de les línies
elèctriques. També cal que el
Districte actuï per tal de ga-
rantir la conservació dels so-
lars de les cases del turó, les
quals des de fa temps es tro-
ben en un estat d’abandona-
ment i degradació que perju-
dica els veïns de l’entorn. I,
finalment, cal ordenar la mo-
bilitat en molts punts del
barri i cercar nous espais per
ubicar-hi equipaments.
xflorensa@bcn.cat

La Bàscula amplia l’oferta
ambunnou campde futbol

Sense presses
Fins i tot en una ciutat tan den-
sa com Barcelona és possible
trobar oasis de calma. Barcelona
sense presses proposa 23 itinera-
ris per descobrir-los i per desco-
brir també una manera diferent,
més tranquil·la, de relacionar-se
amb el temps i l’espai urbans. El
llibre s’ha publicat en català i en
castellà.

Barcelona sense presses
Barcelona sin prisas
Autora: Isabel de Villalonga
Edita: Ajuntament de Barcelona
PVP: 19 euros

LLIBRES

CRISTINA DIESTRO
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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

Amb nom i cognoms

L’Ajuntament s'obre als ciutadans i ciuta-
danes a través de la veu dels seus treba-
lladors. Al nou bloc L'Ajuntament amb
nom propi, els professionals de l'admi-
nistració de la ciutat prenen la paraula
per explicar la seva feina.
w1.bcn.cat/blog/

Cap als Jocs del 2022

El web oficial de la candidatura
Barcelona-Pirineu 2022 informa sobre
les dates que marcaran el calendari de la
precandidatura perquè Barcelona esde-
vingui aspirant a seu olímpica. També
s’hi pot consultar el programa esportiu
dels Jocs Olímpics d'Hivern i les princi-
pals modalitats dels campionats.
w1.bcn.cat/candidatura2022/

wPOL I E SPORT IU

Pere S. Paredes

El districte de Sants-Montjuïc
compta des de fa uns mesos

amb dos equips esportius inte-
grats per persones amb discapaci-
tat intel·lectual. L’un és de futbol
sala i l’altre és d’hoquei.
L’equip de futbol sala, que s’ha
creat al barri de la Marina, va ser
el primer a prendre forma a partir
de la detecció de necessitats d’ac-
tivitats extraescolars per a nois i
noies amb discapacitat d’aquest
barri. Amb seu a l’escola d’educa-
ció especial Nostra Senyora de
Montserrat, aquest equip està
format per un grup de nois que
des de l’any passat s’han entrenat
junts. L’equip va fer la seva pre-
sentació oficial al districte el mes
de juny, durant la Primera Troba-
da de Futbol de Persones amb
Discapacitat del distr icte de
Sants-Montjuïc, en el transcurs
de les festes de la Marina.
Per altra banda, també s’ha creat

un equip de Special Hockey al
barri del Poble Sec, apadrinat pel
Futbol Club Barcelona. La seva

presentació es va fer durant el
transcurs de la Festa Major del
Poble Sec, el mes de juliol passat,

amb un partit contra el Polo-CO
Les Corts.
En aquest cas es tracta d’un equip
mixt amb jugadors adults provi-
nents de la Llar Montjuïc (Funda-
ció Hospitalitat Mare de Déu de
Lourdes). Amb la presentació del
mes de juliol, l’equip FC Barcelo-
na-Llar Montjuïc s’ha incorporat
a la xarxa d’equips de Special Hoc-
key que des de fa anys funciona a
Catalunya i que compta ja amb
nou equips.

La Marina i el Poble Sec
tenen dos nous equips,
l’un de futbol sala i l’altre
d’hoquei, formats per
persones amb
discapacitat intel·lectual

El FC Barcelona
apadrina l’equip de
Special Hockey
de Poble Sec

Integrants de l’equip Special Hockey de Poble Sec practiquen aMontjuïc.

Sants-Montjuïc té dos nous equips
de persones ambdiscapacitat

PEPA ÁLVAREZ

Belén Ginart
Aquest curs, els escolars catalans
tindran una setmana de vacances
d’hivern el mes de març. El nou
calendari lectiu, que s’apropa al
model seguit a molts països euro-

peus, planteja noves necessitats a
les famílies. A fi de contribuir a
conciliar els horaris laborals dels
adults amb les vacances dels pe-
tits, l’Ajuntament de Barcelona ha
previst un programa d’activitats

lúdiques, culturals i de lleure, com
també un sistema de beques i
ajuts per facilitar-hi l’accés a les
famílies amb menys recursos. El
ventall d’activitats, que s’articula
a través de diverses entitats i as-
sociacions de la ciutat, preveu
propostes setmanals (casals, es-
ports, tallers especialitzats) i pun-
tuals als museus, biblioteques i
altres equipaments municipals.
Les beques per a les activitats de
les vacances d’hivern cobriran
entre el 30% i el 90% del cost to-
tal per infant, en funció de la
renda familiar. Les famílies inte-
ressades s’hauran d’adreçar direc-
tament a les entitats organitza-
dores a partir del 17 de gener per
formalitzar la preinscripció i re-
collir un imprès d’ajut, el qual
s’haurà de tornar emplenat al
punt unitari de tramitació de be-
ques del districte.

Ajuts a les famílies per
a les vacances d’hivern

S ERVE I PÚBL IC

ANTONIO LAJUSTICIA
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La seva afició a la muntanya,
la té des de ben petit?
Sí, i la dec al meu pare. Quan jo tenia
deu anys em va animar a anar a l’es-
plai Sant Pere Claver, al qual ell havia
anat en la seva joventut. Allà fèiem
excursions, entre altres activitats. Jo
havia tornat a néixer feia poc...
Què vol dir?
Quan tenia vuit anys van trobar-me
un tumor cerebral, que em va deixar
amb una hemiplegia dreta. Vaig haver
d’aprendre a caminar una altra vega-
da, a menjar amb l’esquerra... És clar
que quan ets petit tot s’aprèn més rà-
pidament. Va ser un repte... A mi
sempre m’han agradat els reptes. M’a-
grada fer grans recorreguts: he cami-
nat des de la Costa Brava fins al
Montnegre, en unes quantes etapes i
amb un amic; he pujat a quasi tots els
pics de Catalunya i d’Andorra; he fet
dues vegades la travessa coneguda
com a Carros de foc, que uneix nou

refugis del Parc Nacional d’Aigüestor-
tes i l’estany de Sant Maurici...
I quin és el seu repte actual?
Pujar al Kilimanjaro, el sostre d’Àfrica.
Crec que és assequible per a mi. El que
cal sobretot és preparació física. Sem-
pre ha sigut el meu somni, i crec que
aconseguiré realitzar-lo. Som tres els
esportistes discapacitats que ens es-
tem preparant per a l’expedició al Kili-
manjaro que organitza el Centre Ex-
cursionista de Catalunya i Montañas
sin Barreras. Ens van fent una sèrie de
proves per saber com estem física-
ment i psicològicament. Hi ha una
companya que s’ha hagut de retirar
perquè no estava preparada psicològi-
cament... Volem preparar-nos per
anar-hi el 2011, però si no està tot a
punt de moment anirem a l’Atles.
A més de fer muntanya, també
practica altres esports, oi?
Sí, natació i bicicleta. També he fet atle-
tisme –als divuit anys vaig començar a
anar a l’estadi Serrahima, a Montjuïc–,
submarinisme –vaig arribar fins als
vint metres de profunditat–, hípica,
ping pong... El muntanyisme és el pri-
mer esport que vaig practicar i l’últim

que deixaré. Ah! I ara faig també esquí
de fons. És un esport fantàstic, que et
permet gaudir de la natura. Sóc mem-

bre de la Comissió d’Esport Adaptat
del Centre Excursionista de Catalu-
nya, que fa possible que persones
afectades de discapacitat física, paràli-
si cerebral o ceguesa practiquin dife-
rents esports, entre els quals l’esquí
de fons, i m’he aficionat a la competi-
ció d’aquest esport.
A quins campionats ha
participat?
Als campionats del món d’esquí de
fons per a discapacitats de Salt Lake
City, l’any 2002, i a la copa del món
d’esquí de fons per a discapacitats, a
Noruega, l’any 2003. A Noruega vaig
aconseguir la quarta posició en la

meva categoria; per a mi va ser tot un
rècord tenint en compte que hi parti-
cipaven països com Finlàndia, Norue-
ga, Escòcia i Rússia, on la pràctica de
l’esquí és molt habitual. Aquí només
podem entrenar-nos els caps de set-
mana d’hivern –sempre que hi hagi
prou neu– i en llocs molt concrets. És
curiós que molta gent d’aquests paï-
sos se sorprengui que Espanya parti-
cipi en aquest tipus d’esports: es pen-
sen que només tenim sol i platges. A
més, cada any faig la Marxa Beret,
una gran festa de l’esquí de fons en la
qual participen esquiadors d’una pila
de nacionalitats.
Vostè va néixer al Poble Sec, oi?
Sí.
Quins records té del barri?
El nostre espai de joc era el carrer.
Jugàvem a fet i amagar, a cavall
fort... I els caps de setmana anàvem
al cinema del carrer Tapioles. Jo tam-
bé anava moltes vegades a Montjuïc:
en recorríem els camins, pujàvem
fins al castell... Aleshores ja m’encan-
tava la natura, per a mi era com una
droga. Sovint m’enduia els amics del
barri a fer excursions per Catalunya.

ENTR EV I S TA Antonio Pardo , espor t ista

Pardo, al quiosc de l’ONCE on treballa.

Antonio Pardo practica un munt d’esports,

però sobretot fa muntanya i esquí de fons.

S’està preparant per pujar al cim del

Kilimanjaro, el sostre d’Àfrica

“Als vuit anys,un
tumor cerebral em
va deixar amb una
hemiplegia dreta”

“Elmeu somni és
pujar al Kilimanjaro”

Daniel
Romaní

JOSEP MARIA CONTEL


