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La plaça es renovarà
totalment, però mantindrà
el seu caràcter urbà actual

Els vianants es
converteixen en els
nous protagonistes

Es preveu que les
obres s’acabin
el març de 2011

Dani Jiménes
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Un cicle de concerts uneix
la música i la gastronomia

Nova edició del Cros
Popular de Sants
Més de 1.500 atletes
hi prendran part

El grup Dinatatak, convidat del cicle el 23 d’octubre.

Un cop cada trimestre, el centre
cívic El Sortidor organitza un Tast
Musical: un concert on se serveixen aperitius inspirats en el repertori del grup convidat. Com a
preludi de l’actuació, s’imparteix
un taller gastronòmic on els assistents aprenen a elaborar els plats
escollits per a l’ocasió. El cicle va
néixer fa un any, i el proper concert se celebrarà el 23 d’octubre.
En aquesta ocasió s’oferirà l’actuació del grup Dinatatak, amb set
integrants d’orígens diversos i un
repertori de ritmes heterogenis
que van del flamenc al claqué,
passant per la música ètnica. La
venda d’entrades (2 euros) i la
inscripció per al taller es farà del
4 al 23 d’octubre.
Pàg. 5
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INFOÚTIL

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
Pg. Zona Franca, 116, int.
Centre cívic La Cadena
Mare de Déu de Port, 397.
C. cívic Casinet d’Hostafrancs
Rector Triadó, 53.
Centre cívic Cotxeres de Sants
Sants, 79-83.
Centre Pepita Casanellas
Foneria, 19.
Equipament cultural Antiga
Estació de Magòria
Gran Via de les Corts Catalanes, 247.
Punt jove de Sants-Casa del Mig
Muntadas, 5-35.
Espai musical La Bàscula
Foc, 132.
Centre cívic El Sortidor
Plaça del Sortidor, 12.
C. cívic Font de la Guatlla
Rabí Rubèn, 22.

93 432 24 89

20 h. Centre Pepita Casanellas (pg. Zona Franca, 185-219).
Teatre, tragicomèdia a càrrec de la IRA Teatre. Preu entrada: 2 €.

18 h. Centre cívic Casinet d’Hostafrancs (c. Rector Triadó,
53).
Activitat lúdica organitzada pel Casal Lambda, Centre
Associatiu de Gais i Lesbianes de Barcelona, oberta a
tothom. Preu: 6 €.

Dissabte 6 de novembre

INFANT IL S

Ball Lambda

Autopsia de un crimen

18 h. Centre cívic El Sortidor (pl. Sortidor, 12).
Espectacle teatral a càrrec de la companyia Teatro de
Hemoficción. Activitat inclosa al cicle de Novembre teatral al Sortidor.

Dissabte 16 d’octubre

Dissabte 13 de novembre

Diumenge 17 d’octubre

93 291 87 01
93 256 37 30

El rusc de la Melinda
12 h. Centre cívic El Sortidor (pl. Sortidor, 12).
Espectacle de titelles a càrrec de Cia. La Closca.

93 432 48 01
93 291 42 62

Filoctetes

Magatzen d’Art: “Heidi”

18 h. Centre cívic El Sortidor (pl. Sortidor, 12).
Espectacle teatral a càrrec de la companyia Projecte
Margot.

12 h. Centre cívic Casinet d’Hostafrancs (c. Rector Triadó, 53).
Activitat infantil inclosa al cicle d’espectacles infantils
del centre. Preu: 2,4 €.

ACT IVI TATS

Dijous 28 d’octubre.

93 325 80 50

Dissabte 16 d’octubre

93 227 39 00

Tast de cervesa

17.30 h. Centre cívic El Sortidor (pl. Sortidor, 12).
Castanyes per als infants i espectacle d’animació infantil.

93 422 43 00
93 443 43 11
93 424 85 06

Castanyada

93 402 36 44

93 443 94 70
93 332 53 75

Centre cívic Cotxeres de Sants (c. Sants, 79).
Activitat a càrrec d’Artesans Cervesers. Més informació
al telèfon: 93 291 87 01.

Dissabte 30 d’octubre

Dissabte 30 d’octubre

12 h. Centre cívic El Sortidor (pl. Sortidor, 12).
Espectacle de màgia infantil recomanat per a nens i nenes de 3 a 7 anys.

93 443 01 05
93 409 72 31

One Man’s dream. The Britten Bike
Story
93 443 43 11
93 291 87 00
93 296 79 69

93 256 39 60
93 421 69 76

18 h. Centre cívic El Sortidor (pl. Sortidor, 12).
Documental de Harry Ruffell. Nova Zelanda. VO.

Surera i Polilla

MUSIC AL S
Dissabte 16 d’octubre

Dissabte 6 de novembre

Allegoria Ensemble

Cortos para cortos

18 h. CaixaFòrum (av. Francesc Ferrer i Guàrdia, 6-8).
Allegoria Ensemble es va formar l’any 2008 a Holanda.
La seva música serveix com a pont d’unió entre la música barroca italiana i espanyola.

Centre cívic Cotxeres de Sants (c. Sants, 79).
Marató de curts i conferències. Més informació al telèfon: 93 291 87 01.

93 329 99 52
93 423 04 40

L A C OM U N I TAT É S C O S A DE T O T S
93 332 78 05

ALTRES SERVEIS
Oficina de l’Habitatge
Antoni de Capmany, 23.
Arxiu Municipal de Districte
Pl. Bonet i Muixí, 3.
C. de Normalització Lingüística
Guitard, 17.

Divendres 15 d’octubre

93 423 04 40

GENT GRAN
Casal de gent gran
Cotxeres de Sants
Sants, 79-81.
Casal de gent gran La Capa
Alts Forns, 82-86.
Casal Elkano
Elkano, 24
Espai de gent gran Casinet
Rector Triadó, 53.
Espai de gent gran El Polvorí
Guadalquivir, 2.

Diumenge 7 de novembre

L’home rellotge

SERVEIS SOCIALS
C. serveis socials Poble Sec
Pl. Sortidor, 12.
Centre serveis socials Sants
Sants, 79-81.
Centre serveis socials La Marina
Foneria, 19

T E ATR E

93 331 34 98

BIBLIOTEQUES
Biblioteca Artur Martorell
Pl. Espanya, 5.
Biblioteca de l’Institut Botànic
Av. Montanyans, 25.
Biblioteca de l’Institut del Teatre
Pl. Margarida Xirgu, 1.
Biblioteca Fundació Joan Miró
Av. Miramar, 1.
Biblioteca Francesc Candel
Amnistia Internacional, 10.
Biblioteca Francesc Boix
Blai, 34.
Biblioteca Vapor Vell
Ptge.Vapor Vell, 1.

L ’A G E N D A

93 332 47 71
93 491 27 97

SERVEIS URGENTS I SEGURETAT
U.T. Guàrdia Urbana Sants-Montjuïc
Guàrdia Urbana, 2.
Comissaria Mossos d’Esquadra
Ulldecona, 35 bis.
Guàrdia Urbana
Mossos d’Esquadra
Telèfon únic d’emergències
Urgències sanitàries
Cos Nacional de Policia
Bombers

092
088
112
061
091
080

Ajuda els teus veïns
quan ho necessitin
M
ostra consideració
envers els teus veïns
i veïnes i procura donar-los
un cop de mà sempre que
els faci falta, especialment
a la gent gran.
Interessa’t i ofereix-te per
si algun veí o veïna necessita en un moment donat

un petit ajut per a la realització de tasques quotidianes (anar a comprar el
pa, a la farmàcia, etc.) i
pensa que tu també ho
pots haver de demanar.
Facilitar aquest intercanvi i
promoure un bon veïnatge
és tasca de tots.

SALUT
CAP Bordeta-Magòria
Corral, s/n.
CAP Carreras i Candi
Carreras i Candi, 99-101.
CAP Consell de Cent
Consell de Cent, 26.
CAP Doctor Carles Ribas
Foc, s/n.
CAP Poble Sec-Les Hortes
Nou de la Rambla, 177.
CAP Numància
Numància, 23.
CAP Sants
Ptge.Vapor Vell, 44-46.

93 431 65 70
93 431 00 39
93 423 59 35
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B A R C E L O N A
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Hostafrancs renova un escenari
de la vida veïnal del barri
Ja han començat les obres de
millora urbana de la plaça
Herenni i els carrers dels voltants.
Després de les obres, els vianants
seran els protagonistes de la
nova plaça, que serà renovada
totalment

La plaça Herenni, en obres.

Daniel Venteo
a remodelació de la plaça
Herenni té com a principal finalitat la conversió en
àrea de vianants d’aquest espai fonamental, amb la millora urbanística del seu entorn
i la regulació de la circulació
dels carrers Llobet, Callao i
Torre d’en Damians la qual,
amb la mateixa plaça Herenni, conformen la primera fase
de la intervenció en aquest
àmbit urbà. Juntament amb

L

la futura plaça de Joan Pelegrí, a tocar de la seu del Districte, i el parc de l’Espanya
Industrial, formen el conjunt
d’espais públics més rellevants del sector llevant
d’Hostafrancs.
Es tracta d’una remodelació
urbana total que inclou tant
el tractament dels paviments,
com la cura i renovació de
l’arbrat, la modernització de
l’enllumenat públic i la millora del mobiliari urbà, com

també la reforma i substitució, si és necessari, dels serveis de subministraments
públics soterrats.

A

La plaça Herenni i els voltants són principalment espais d’ús ciutadà pensats fonamentalment per als veïns,
amb una alta qualitat ambiental i la circulació limitada
als veïns i vehicles de servei.
Després de les obres, aquesta
plaça i entorns tindran unificada la seva pavimentació,
vegetació, enllumenat i mobiliari, amb la finalitat de millorar la qualitat de vida del
barri.
L’espai perimetral es tracta
com els carrers de vianants i
la part central conservarà
majoritàriament el seu caràc-

ter actual, amb paviment de
sauló i parts de plantació de
verd, manteniment de l’arbrat i plantació de noves
espècies. També s’hi afegirà

Les obres
consolidaran l’ús
ciutadà d’aquest
espai d’Hostafrancs
una nova zona de jocs infantils i es conservarà la font
existent.
La previsió és que les obres
estiguin enllestides cap al
mes de març de l’any vinent.

PA R T I C I PA C I Ó C I U TA D A N A

La plaça Herenni constitueix un dels principals escenaris de la vida cívica del barri
d’Hostafrancs. La seva transformació s’ha concebut respectant les opinions majoritàries del veïnat i els centres educatius del barri. A diferència de la plaça Joan Pelegrí, que
per la seva posició i condicionaments té una vocació d’espai polivalent per a usos diversos, la d’Herenni és clarament més veïnal i de relació.

Què opina de la reforma que s’està fent a la plaça Herenni?

Mar Sanglàs
Professora

Monste Cavedo
Perruquera

Xavier Bordons
Administratiu

M. Teresa Planes
Jubilada

Antònia Creix
Jubilada

Montse Blanco
Farmacèutica

Era una reforma que
s’havia de fer. Era molt
necessària, tot i que
també s’haurà de pensar amb el manteniment de la plaça en
acabar les obres.

Sempre que sigui positiu em sembla bé, realment calia. Però el que
és realment important
és que la gent després la
mantingui i la sàpiga
cuidar.

Segurament calia
reformar-la, tot i que
penso que ja que s’aixeca la plaça es podria
haver fer un canvi
realment real i fer els
carrers per a vianants, per exemple.

Em sembla molt bé,
perquè les millores
sempre van bé, sempre
que la gent ho respecti.
Ara, però, ens tocarà
patir les obres.

Penso que està molt bé.
Jo ja fa 76 anys que
visc en aquesta plaça i
realment hi feia molta
falta una reforma.

Em sembla bé que arreglin la plaça, penso que
hi havia poca il·luminació, tot i que potser no
veurem un canvi tan
gran. Jo faria les voreres més amples.

C I U TA DA N S O P I N E N
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ÀLBUM HISTÒRIC

J. M. Contel

L’espectacle del
carrer Finlàndia
A les festes majors que s’organitzen arreu, s’hi pot trobar
tota mena d’espectacles, i a la de Sants també. Almenys hi
ha dos carrers en els quals els veïns s’organitzen, mes rere
mes, assagen i preparen un espectacle que finalment oferiran als seus veïns una de les nits de Festa Major.
Un d’aquests carrers és el de Finlàndia, on ja fa un quants
anys, el 1986, un grup de veïns va decidir fer una representació. Era un grup de teatre d’aficionats i, davant de la complexitat de representar una comèdia, va preferir muntar un
espectacle amb un argument que es pogués desplegar a
través de diferents balls.
Inicialment, en el primer espectacle havia d’haver-hi dotze
balls, però finalment van acabar sent-ne vint-i-cinc, entre
els quals es ballava “El ball de deu”, un ball molt típic de la
Festa Major amb tots els personatges que té un poble,
mentre una veu en off explicava coses d’aquesta festa.
Amb un èxit important, els espectacles van continuar fentse cada any per la Festa Major, i un es va intitular “Tot allò
que has volgut saber i no t’has atrevit a preguntar del Joanet”, buscant certa referència amb el títol d’una pel·lícula
de Woody Allen. Com que l’espai del carrer se’ls va fer petit,
traslladaren l’espectacle al teatre del Cercle Catòlic de Sants
durant uns anys i, finalment, van tornar a representar-lo
una altra vegada al bell mig del carrer.
Durant tots aquests anys, les representacions han estat
dirigides per gent del barri com Francesc Comas, Montserrat Àreu, Antonio Jiménez o Meritxell Ané, i en la
preparació de les quals han intervingut, a vegades, més
de cent persones.
Si té fotografies o documents del seu barri, en pot fer
donació a l’Arxiu Municipal del Districte, 93 332 47 71

Rosa Maria Masagué, Lourdes Altadill i Pilar Mira, intèrprets d’una cançó de la Trinca el 1987. (Foto: JMC).

E N T I TAT S

Diables del Poble Sec,
25 anys i un gat de foc
La Colla de Diables
del Poble Sec
estrenarà figures i
té prevista la
creació d’una nova
bèstia de foc, que
serà un gat
Beatriu Sanchís
a colla de Diables del
Poble Sec va ser fundada l'any 1985 per un grup
d'amics de l'Agrupament de
Nens i Nenes Escoltes amb
seu al barri del Poble Sec.
L'agrupament va interessarse pels diables i la màgia del
seu foc. Així, la Colla Gran
del Poble Sec va començar
les activitats pròpies del
món dels diables. Quatre
anys més tard, va néixer la
Colla Infantil, perquè els
diables més grans volien fer
partícips de la tradició els
seus fills. De llavors ençà,
aquesta colla ha anat creixent i participant a molts
correfocs infantils. L'any
1995, els membres de la Colla Infantil van decidir canviar de nom i van decidir
anomenar-se Fills de Satan
del Poble Sec. Actualment,
la Colla d’Adults està formada per vint persones i la infantil per set nens i nenes
entre els 10 i el 17 anys.
També hi ha un grup de
quinze tabalers que participen a totes les sortides. Tot
i que l’entitat compleix el

L

Estand dels Diables de Poble Sec a la Mostra d’Entitats del barri.
quart de segle enguany, els
actes de celebració d’aquest
25è aniversari es desenvoluparan al llarg de tot l’any vinent. L’entitat vol introduir
una representació d'un fet
entre el diable i santa Madrona i s’estrenaran les figu-

Els actes de
celebració es
desenvoluparan al
llarg de l’any vinent
res de la Diablessa i el Mascle Cabró, entre altres
propostes. També es preveu
el projecte de la creació d’una bèstia de foc, per a la
qual s’està buscant finançament. La figura estarà relacionada amb una llegenda
de Montjuïc que explica que
a la Font del Gat es feien

aquelarres i els presidia un
gat. Així que la bèstia serà,
no podia ser d’una altra manera, aquest felí. Pel que fa a
objectius de l’associació, i
com afirma la presidenta de
l’entitat, Marga Arregui, “el
primer és fer créixer la colla
i que els nostres tabalers
mantinguin el bon nivell
que han assolit aquest any i
facin la seva millor música
perquè dansin els nostres
diables. El segon objectiu és
fer més accions al barri per
arribar a tothom i compartir l’entitat i la festa”.
Més informació:
Centre cívic del Sortidor
Plaça del Sortidor,
número 12
Telèfon: 93 443 43 11
diables@diablesdelpoblesec.org

Joan Anton Font

E L TAU L E L L

Somnis i desitjos en cartró
ha acabat la crisi d’idees que tenim quan
hem de fer un detall. Cada persona és
un món i necessita un regal original, diferent.
Cartroon és l’establiment dels regals i detalls
amb ànima. L’Eva Bugallo fa objectes artesans
i personalitzats utilitzant sobretot el cartró i
paper maixé. Les figures de cartró personalitzades tenen un gran èxit. Només cal que li
portem fotos de la persona que ha de rebre
l’homenatge, explicar-li les seves aficions i ella
farà una figura única que sorprendrà i emocionarà. També fa artesanament fotomuntat-

S’

Fan objectes artesans i personalitzats.

ges, dibuixos caricaturitzats, targetes d’invitació, detalls per a batejos i casaments... Les
ocasions per quedar bé són moltes: el company de feina que plega, una parella que fa
anys de casats, o simplement demostrar a
algú que l’estimem. A Cartroon, hi trobem
també articles de papereria curiosos, ecològics
i fets amb material reciclat.
Cartroon
C. Gayarre, 52
Telèfon: 93 331 48 18
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Suggeridor maridatge entre
la música i la gastronomia
El centre cívic
El Sortidor ofereix
concerts
acompanyats
d’aperitius
inspirats en el
repertori musical
Belén Ginart
n gastronomia, el terme
maridatge acostuma a remetre a aquells coneixements que permeten combinar de manera encertada un
aliment amb un vi o licor. Els
responsables del centre cívic
El Sortidor s’han inspirat en
aquest concepte per oferir-ne
una versió molt original: un
cicle de música i gastronomia
anomenat Tast Musical que
ja ha complert el seu primer
any de vida. El cicle, de periodicitat trimestral, proposa
el maridatge entre els ritmes
sonors servits per un grup
musical diferent en cada ocasió, i els aperitius que millor
combinen amb el seu repertori, segons la tria feta per
un equip de cuiners. Amb la
intenció que el públic pugui
gaudir de l’experiència en un
sentit ampli, se’l convida a
participar en un taller gastronòmic previ a cada concert. Allà aprendrà a elaborar
les receptes que se serviran
durant l’actuació musical.
L’entrada al concert té un
preu de dos euros, on s’inclou la degustació; la participació en el taller de cuina és
gratuïta, però requereix inscripció prèvia i s’admet un
màxim de quinze persones.

f
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NOTÍCIES

Divendres en escena
La Sala Pepita Casanellas (Foneria, 19, amb entrada
pels Jardins dels Drets Humans) obre els caps de setmana amb Divendres en escena, programació d’espectacles dels més diversos gèneres i formats: teatre,
dansa, jazz, humor... Els propers són Autopsia de un
crimen, tragicomèdia a càrrec d’IRA Teatre (15 d’octubre, 20 h), i Fadoleas, de la companyia de dansa Bacantoh (5 de novembre, 20 h). El preu és de 2 euros.

Espectacles infantils al Sortidor
Amb el nou curs, el centre cívic El Sortidor (pl. Sortidor, 12) inicia el cicle d’espectacles infantils dels dissabtes. Aquest octubre, hi haurà titelles (El rusc de la
Melinda) el dia 16, i màgia (Surera i Polilla) el dia 30.
I el 13 de novembre, els nens i nenes podran seguir
les aventures de l’Ós Mandrós a Cantarrons amb
tomàquet. Tota la informació sobre la programació
infantil la trobareu a www.bcn.cat/sants-montjuic

E

Preparació d’aperitius per al Tast Musical.
El 23 d’octubre vinent se celebrarà la quarta sessió del
Tast Musical. El grup Dinatatak, amb set components
d’orígens i procedències diverses que destil·len un repertori heterogeni de f lamenc, música ètnica i claqué,

El menjar que se
serveix s’elabora
en un taller per a
tots els públics
posarà la banda sonora a la
vetllada. A les sis de la tarda,
dues hores abans del començament del concer t,
Cristina Vicentini impartirà
el taller on s’elaborarà el
menú escollit per a l’ocasió.
La venda de tiquets i les inscripcions per al taller s’han
de fer del 4 al 23 d’octubre al

centre cívic (plaça del Sortidor, 12).
Aquest singular cicle, on es
mariden la gastronomia i la
música, es va estrenar la tardor de 2009 amb l’actuació
del grup Amants de Lulú,
amb influències d’arreu del
món, però en especial de les
tradicions jueva, balcànica,
catalana i clàssica. El tabule i
el cogombre amb iogurt van
ser dos dels plats del menú
escollit per acompanyar
aquell primer concert. Calamento, una formació que
combina el flamenc amb tot
tipus d’influències musicals,
i els sons mediterranis dels
mallorquins Tiu, completen
l’oferta sonora servida fins
ara en el marc d’aquest Tast
Musical amb què el centre cívic el Sortidor omple de matisos el concepte maridatge.

Patis Oberts, un espai on jugar i molt més
Escoles i instituts continuen obrint els patis com a
espai de joc i d’activitats per a infants i joves del barri. Aquest curs obren l’Institut Joan Coromines, l’Escola Barrufet, l’escola i l’institut Lluís Vives, l’Escola
Gayarre i l’Escola N-II de Pràctiques (Sants), i les escoles Enric Granados i Seat (la Marina). Més informació sobre els Patis Oberts i les activitats programades: www.bcn.cat/tempsdebarri

Correllengua per promoure el català
Sants, Hostafrancs i la Bordeta s’afegeixen un any
més a la celebració del Correllengua, que tindrà lloc
el 23 d’octubre a la plaça de Sants. Activitats infantils, carpes d’entitats, tallers i concerts són les propostes d’aquesta jornada festiva que té com a objectiu fomentar l’ús social de la llengua catalana. El
Correllengua, l’organitza la Coordinadora d’Associacions per la Llengua catalana (CAL).

Torna a obrir l’Arxiu municipal de Sants-Montjuïc
Alexandra Rubio
ampliació i renovació de
l’Arxiu municipal de SantsMontjuïc, instal·lat al soterrani
de la seu del Districte (c. Creu
Coberta, 104), ha permès la unificació de la secció històrica i els
diferents dipòsits existents de la
secció administrativa en un mateix espai més ampli. El nou
equipament reuneix unes característiques constructives i de distribució d’espais que milloraran

L’

Prestatgeries del dipòsit de documents de l’Arxiu.

la conservació de la documentació i l’atenció a l’usuari. D’altra
banda, l’arxiu continuarà informatitzant el fons audiovisual
amb la finalitat de fer més accessible la informació als ciutadans i
ciutadanes. I, pel que fa la difusió dels fons, cal destacar les publicacions Taller de narrativa
històrica de la II República i Passejades per la història dels barris
de Sants-Montjuïc. Des de la
seva creació, ara fa més de dues

dècades, l’Arxiu municipal de
Sants-Montjuïc va intentar reunir al mateix temps els fons municipals de l’antic municipi independent de Sants, juntament
amb la documentació històrica
conservada per algunes entitats
dels seus barris. Amb un fons de
més de 900 metres lineals de documentació, més de 50.000 fotografies i una biblioteca d’uns
4.000 volums, és un dels arxius
de Districte més rics de la ciutat.
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Torna el Joc del Fantasma
per als més petits del barri
Thais Gutiérrez
el 25 al 29 d'octubre, la ludoteca
La Casa dels Colors torna a organitzar el Joc del Fantasma, una activitat per a nens i nenes que enguany
arriba a la seva vintena edició. Les escoles, entitats, comerços, famílies i
infants del barri de La Marina-Zona
Franca participaran en les diverses activitats que s’organitzaran durant
aquests quatre dies.
Per als més petits, la ludoteca organitza el Joc del Castell, per a la qual
cosa es transforma durant tres dies
en un castell fantàstic on els nens
fins a 4 anys poden anar a jugar i fer
tallers.
Aquells que són una mica més grans,
entre 5 i 7 anys, poden participar en
el concurs de dibuix sobre el fantasma de la ludoteca, una activitat a la
qual s’han apuntat moltes escoles del
barri. Els dibuixos, un cop entregats,
s’exposen a la Casa del Rellotge i hi
haurà una votació popular per triar el

D

Dibuix de la nena Maria Rodríguez, de
primer de primària, guanyador del concurs de l'any passat.

O

fantasma guanyador que, a més, es
convertirà en la mascota del curs vinent. Per als nens i nenes d’aquesta
edat també hi haurà un dia de cinema
fantàsic en què es veurà una pel·lícula
fantasmagòrica.
L’activitat amb més tradició i anomenada de totes les que se celebren en
aquests quatre dies és la gimcana,
pensada per als nens i nenes més
grans, entre 8 i 14 anys, que té per
objectiu fomentar el civisme i el coneixement del barri de forma lúdica.
Es tracta de formar equips de tres a
cinc persones i trobar els cartells del
fantasma que estan amagats per botigues i entitats, tot i que caldrà resoldre alguns enigmes sobre el barri i la
festa de la castanyada per anar superant proves.
El dia 29 es farà una gran festa de cloenda a la Casa del Rellotge amb una
castanyada, un grup d’animació i el
lliurament dels premis de dibuix i de
la gimcana. A més, es cremarà una falla amb la mascota de l’any.

Per a barcelonins
encuriosits
Si algú pensa que ho sap tot sobre Barcelona, aquest és el seu
llibre. Són 772 propostes inesperades, “resultat d’una tria personal i subjectiva”, diu l’autora.
Què tal descobrir el lloc on Lorca
va llegir Doña Rosita a Margarida
Xirgu? O visitar una de les dues
úniques botigues de canelobres
d’Europa? O...?
Barcelona Insòlita
Autors: Neus Bergua
Edita: Ajuntament de Barcelona
PVP: 28 euros

Més informació:
Ludoteca Casa del Colors
C. Alts Forns, 82 -86
Telèfon: 93 223 34 56
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Per un esport de base
a l’abast de les families

Barcelona,
ciutat insegura

Incumplimientos
de la calle Energia

Deu noves escoles
bressol malgrat la crisi

Cal actuar sobre
els solars en mal estat

PSC. Inma Moraleda

CiU. Sònia Recasens

PPC. Alberto Villagrasa

ICV-EUiA. Ricard Gomà

ERC. Xavier Florensa

La pràctica esportiva és un element
clau en el desenvolupament de les
persones, un
mitjà fonamental per crèixer i
formar-se. Al voltant de la seva
pràctica, els infants aprenen a
compartir diferents valors –solidaritat, respecte als altres,
esforç, treball en equip...– que
ajuden a la integració i a la convivència. L’esport esdevé, d’aquesta manera, una eina útil per
construir una societat més inclusiva i cohesionada. Des del
Districte hem impulsat diferents
programes destinats a la seva
pràctica. Volem garantir que cap
nen o nena del districte es quedi
sense la pràctica de l’esport de
base per raons econòmiques familiars. Una de les prioritats de
l’alcalde Hereu és el suport a les
families i, especialment, a aquelles que ho requereixen. Per això,
el Districte ha obert, per primer
cop, un programa d’ajuts a l’esport de base, en forma de subvenció, destinat a sufragar a les
families que ho necessiten, una
part del seu cost. Com diu l’alcalde Hereu, fent més polítiques
socials es construeix més ciutat.

A l’estiu, en plenes vacances, el
Govern municipal va presentar
la darrera enquesta de victimització de Barcelona, un estudi indicatiu de la
percepció de la inseguretat dels
ciutadans. Barcelona continua
sent una ciutat insegura. La població que ha estat víctima d’un
fet delictiu s’ha incrementat en
5 punts percentuals només en
un any, i avui les persones més
grans de 16 anys que diuen haver estat víctimes d’un robatori
a Barcelona assoleixen la xifra
rècord del 25%, percentatge
que no vèiem des de l’any 1985.
A Sants-Montjuïc, la xifra se situa en el 23,6%. Segons l’enquesta, han augmentat amb
força els delictes contra la seguretat personal i els robatoris
dins dels vehicles. És urgent i
necessari que la lluita contra la
inseguretat passi a ser una prioritat de veritat a Barcelona. CiU
no llença la tovallola i lluitarà
per convertir Barcelona en una
ciutat lliure i pacífica. Com
sempre, a la vostra disposició a
srecasens@bcn.cat.

Des del PP ja vam
avisar que la promesa de la construcció d’un camp
de futbol provisional al carrer Energia de
Sants-Montjuïc era un nou engany del Govern municipal socialista. Ja vam avisar que el
camp de futbol no es construiria en els terminis previstos i
que la instal·lació poliesportiva
que ha d’anar definitivament
en aquest emplaçament tindria
un retard important ‘sine die”,
deixant als veïns del barri de
Sant Cristòfol sense un equipament tan necessari a la zona i
que havia de substituir les instal·lacions esportives de la
SEAT. El Govern ha tornat a enganyar els veïns i nosaltres ja
ho vam advertir i ja han passat
més de dos anys. Sants-Montjuïc no es una excepción a otras
peticiones barcelonesas como
luchar contra la crisis y la delincuencia aumentando el número
de policías, la atención a las
personas, con más equipamientos y servicios sociales, y con
una inmigración ordenada que
cumpla la ley y respete la ciudad y el país que les acoge.

Sants-Montjuïc
ha engegat el curs
amb dues noves
escoles bressol,
l’EBM El Fil i
Guinbó, que se sumen a les altres vuit que estrena enguany
Barcelona, set de nova construcció i la resta traslladades o
rehabilitades. Per al curs vinent
està prevista l’obertura de trenta centres més, fruit d’una
aposta ambiciosa del govern
municipal, que es va proposar a
l’inici del mandat doblar les places d’escolarització pública en la
franja de 0 a 3 anys. Ho complirem i ho farem tot i haver topat
amb un context de crisi sobrevinguda que ha portat moltes
ciutats a ajornar o retallar les
seves inversions i la seva despesa social, mentre que a Barcelona l’hem enfortit. No conec cap
altra ciutat que inauguri desenes de centres escolars en un
mandat marcat per la crisi. Des
d’ICV-EUiA, creiem plenament
en l’aposta per una educació de
qualitat, amb una xarxa d’equipaments estesa per tots els districtes, que ofereixen cohesió
social i equitat territorial.

Darrerament, al
districte de SantsMontjuïc s’han
presentat diverses queixes referides al mal estat d’alguns solars
que, a causa de la crisi immobiliària, no s’hi ha edificat i es troben en un estat d’abandonament evident que genera
molèsties als veïns i veïnes del
voltant. És cert que l’Ajuntament no pot intervenir sobre
un solar que és de propietat privada, però aquest problema es
pot resoldre a través de la proposta que vam realitzar des
d’ERC per tal de crear d’un registre municipal de solars sense
edificar. A partir d’aquest registre, l’Ajuntament podria intervenir sobre aquests solars que
generen problemes a l’entorn i
obligar els propietaris a edificar-hi i, en cas d’incompliment,
procedir a l’expropiació del terreny. Cal per tant, voluntat per
part de l’equip de govern per
posar en marxa aquest registre i
resoldre aquests problemes que
alguns veïns del barri pateixen
des de fa temps.
florensa@hotmail.com
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Arriba la XXXII edició del clàssic
Cros Popular de Sants
Més de 1.500 inscrits,
sumant totes les
categories, prendran
part a final d’octubre
d’una de les curses
ciutadanes més arrelades
de Barcelona
Pere S. Paredes
ls par ticipants del popular
Cros de Sants (Memorial Eugeni Giralt) tornaran a fer trontollar alguns dels carrers del districte, com la rambla Brasil i els
carrers adjacents, el 31 d’octubre
vinent. Les inscripcions, que es
poder fer fins al 28 d’aquest mes,
estan limitades a 1.500 atletes,
que és el nombre màxim que l’organització considera convenient
per al bon funcionament d’aquesta
prova atlètica. Es poden fer per Inter net a www.crospopulardesants.cat o a les instal·lacions de
les Cotxeres de Sants, al carrer de
Sants, 79.
L’organització, com cada any, vol
donar nous al·licients a la cursa,
als participants i als seguidors i
per segon any consecutiu, torna a
organitzar una cursa exclusiva per
a persones amb discapacitats in-

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

RÀDIO
Alternativa Barcelona - 102.4 FM
C/ Foc, 128, 1r. Tel. 93 296 75 65
Sants 3 Ràdio - 103.2 FM
C/ Constitució, 17. Tel. 93 298 19 19
www.sants3radio.com
Ràdio Ona Sants - 94.6 FM
C/ Premià, 15, 2n. Tel. 93 431 84 08
www.onadesants.com

E

PUBLICACIONS

La pluja va acompanyar la darrera edició de la cursa.
tel·lectuals que possiblement,
aquest any també com a novetat,
podran veure ampliat el seu circuit

La cursa per a persones
amb discapacitats
intel·lectuals
guanya metres
i hauran de recórrer uns 1.000 metres, 100 més que l’any passat. El
Cros Popular, que transcorre per
un circuit de 10 km en la seva categoria general, compta amb diver-

ses categories: una per a nois i
noies de fins a 14 anys, els quals
correran només 3.000 metres, i
una altra per als més menuts, fins
a 6 anys, que recorreran 600 metres. L’organització també té previst portar a terme la segona edició del concurs fotogràfic sobre la
XXXII edició del Cros Popular de
Sants.

El carnet cultural de Barcelona
la ciutat o a la pàgina web
www.bcn.cat/biblioteques. Gairebé la meitat dels barcelonins (el
45,8 %, unes 600.000 persones)
ja el tenen. Els seus avantatges
són molts. Hi ha descomptes de
fins al 30% als museus, tarifes
reduïdes als cinemes i als concerts (hi ha teatres que ofereixen
descomptes del 50%...).
Els titulars del carnet poden
subscriure’s al butlletí electrònic
mesbiblioteques.com, amb informació actualitzada de l’oferta
d’activitats a les biblioteques i
dels descomptes puntuals o especials que ofereixen les entitats
adherides al conveni amb Biblioteques de Barcelona.

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
Web Plànolbcn

Més informació:
www.crospopulardesants.cat
Cotxeres de Sants
Carrer de Sants, 79

SERVEI PÚBLIC

Redacció
Imaginin un carnet que permeti
gaudir d’un fons de milers de llibres, revistes, pel·lícules i CD a
les 200 biblioteques de la província de Barcelona. Que permeti
utilitzar-hi Internet, tenir un servei de lectura a domicili o participar en clubs de lectura, tot gratuïtament. Imaginin un carnet
que també ofereixi descomptes i
promocions als museus, llibreries, cinemes, sales de concert,
teatres, festivals i altres espais
com ara el Zoo de Barcelona.
Aquest carnet és el carnet de Biblioteques de Barcelona.
El document, que és gratuït, es
pot demanar a les biblioteques de

7

Tots els carrers de la ciutat per veure
quins mitjans de transport i serveis de
tot tipus hi ha en cada lloc. A més, es
pot configurar el plànol segons les
necessitats. Totes les consultes sobre els
carrers de la ciutat, a un clic.
w20.bcn.cat/Guiamap/Default.aspx

Web Cap de setmana

Per conèixer totes les activitats culturals
i d'oci que ofereix Barcelona: propostes
teatrals, esportives, cinematogràfiques,
culturals... I també rutes per Barcelona,
exposicions, activitats infantils i llibres.
w3.bcn.es/XMLServeis/XMLHome
LinkPl/0,4022,120312746,00.html

Més informació:
www.bcn.cat/biblioteques
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Dani Jiménez, físic i divulgador científic, pregoner de la Festa Major d’Hostafrancs

“El cientíﬁcs som
rebels, revolucionaris
i atrevits”
La ciència pot ser una cosa seriosa o divertida
si se segueix de la mà de Dani Jiménez, un físic que
dirigeix Experimentàlia, una empresa que ha creat
per aproximar la ciència a totes les persones que
hi estiguin interessades
Josep Maria
Contel
Quan es desperta el seu interès
per la ciència?
De ben petit, perquè les ciències sempre m’han agradat més que les lletres.
Però no va ser fins després d’acabar la
carrera de Física que em vaig adonar
que tenia molts coneixements teòrics,
però pocs de pràctics. Llavors, per entendre el que havia après, vaig començar a fer experiments.
Per què va estudiar Física?
Penso que tothom que fa Física és perquè vol entendre el món, almenys en el
meu cas és així. A més a més, per curiositat; el científics som curiosos i volem
anar més enllà, buscant una resposta
que ens convenci.
I ha trobat respostes?
En la ciència, hi trobes respostes, però a
mesura que aprens més, encara et fas
més preguntes.
Això té final?
És més el que no sabem que el que sabem. S’ha volgut fer creure que la ciència és un dogma que ho explica tot,

però el camí que ens queda és més llarg
que el que hem fet.
Com una cosa tan seriosa pot resultar atractiva?
Fins ara a la ciència s’havia d’entrar amb
el coneixement, per tant havies de saber, havies d’estudiar, en canvi nosaltres
apropem la ciència a través d’altres vies
com són: l’estimulació, la creativitat, la
intuïció i el pensament lateral.
Llavors pot perdre rigor?
No, és un canvi de concepte de la informació que tu vols explicar. Sovint els
científics cometen l’error de voler explicar la ciència donant molta informació i
pensant que tothom els pot entendre,
però el que hem de fer és donar menys
informació, però més clara, així la gent
la recordarà. En aquest sentit, el que jo
faig a la ràdio, a la televisió o als meus
espectacles no és tant que la gent
aprengui per aprendre, perquè per a
això hi ha l’escola, la universitat, els llibres, Internet, etc., sinó generar i transmetre una sensació científica, un estímul al voltant de la ciència.
Com ho fa?
L’experiment ha de tenir quatre elements: primer, contingut, que s’expliquin coses; segon, participació; tercer,

Dani Jiménez amb diferents estris dels seus experiments.
humor, ha de ser un experiment divertit, i quart, el més important, que tingui
tensió entre si surt o no surt, això és el
que més enganxa.
Així, un experiment que no surt té
la mateixa importància que un
que sí que surti, oi?
Primer perquè en el transfons, traslladem la mateixa sensació que és té al laboratori de si sortirà o no al públic. La
gent desitja que l’experiment no surti i

“En la ciència, hi trobes
respostes, però a mesura
que aprens més, encara et
fas més preguntes”
les audiències de la televisió pugen
quan no surt. Som una mica dolents,
ens agrada la morbositat, és una manera de donar valor a la ciència i demostrar que és de veritat, que no és un truc,
ni una trampa.
S’ho passa bé amb tot això?
Estic més enllà del somni, fent uns experiments i amb uns projectes que tres
anys enrere no era capaç d’imaginar. En

el cas de l’exposició i tallers que hem fet
darrerament a Gran Via 2, hem aconseguit apropar la ciència a un públic que
mai s’hi havia acostat, un públic diferent del dels museus, no acadèmic i absolutament universal. Veure com gent
de totes les edats i races participaven i
s’engrescaven de la mateixa manera davant dels experiments que hem proposat és una sensació fantàstica i també
és una manera de trencar les barreres
de la ciència i fer adonar que no és solament per a una minoria.
Què és per a vostè un científic?
Volem trencar la imatge del científic
com un ratolí de laboratori, un freak o
una persona allunyada de la realitat. Si
cap adjectiu ha caracteritzat els científics en el transcurs de la història és que
són rebels, revolucionaris i atrevits.
Li ha agradat ser el pregoner de la
Festa Major d’Hostafrancs?
Ha estat tot un honor i un plaer que el
barri que m’ha vist créixer em permetés
compartir amb la gent un xic de ciència
amb el meu pregó.
I què ha fet...?
Doncs una part ha estat llegida i una altra ha consistit en un experiment en
què electritzava els assistents.

