
Als anys 70 i 80 del segle passat, el
Paral·lel era l'artèria cultural de re-
ferència a la ciutat. El Molino, l'Ar-
nau, el Condal, el teatre Victòria o
l'Apolo van marcar una època per a
una avinguda amb personalitat
pròpia. Dècades després, el Pa-
ral·lel s 'ha reivindicat de nou
com un espai per al ciutadà i la
cultura i com un renovat eix co-
mercial. Dissabte 12 de juny, l'a-
vinguda es va tallar al trànsit per
acollir una jornada festiva amb
moltes activitats culturals i espor-
tives per a tots els públics amb
l'objectiu de donar a conèixer
aquest espai de la ciutat. La Mos-
tra d'Entitats del Poble Sec es va
integrar en la diada amb la partici-
pació de més de 80 associacions.

El Paral·lel es reivindica
com un espai cívic i cultural

La Ludoteca Olzinelles
estrena remodelació integral

AMPLIACIÓ

La nova ludoteca
té tres plantes i dues
terrasses de jocs

SERVEIS

S’hi ha instal·lat
un ascensor i una
nova climatització

ACTIVITATS

Es reprendran el
setembre, amb l’inici
del nou curs escolar
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Elvira Vázquez
Presidenta de la Fundació
El Molino i consellera
delegada d’Ociopuro, SL

“Soy consciente
de lo que significa
El Molino”
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Dóna suport i atenció
a la gent gran
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Fent esport a
Sants-Montjuïc
Jornada esportiva
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Ja es poden reciclar
les càpsules de cafè
Es poden portar a tots
els Punts Verds
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Les comissions de
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Festa Major de Sants
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El 12 de juny, l’avinguda va acollir una jornada festiva i tota mena d’activitats.
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EXPOSICIONS

Fins al 17 de juny
En els núvols
Centre cívic Cotxeres de Sants (c. Sants, 79-83)
Exposició de pintura a càrrec de Hanamaro Chaki.

Fins al 18 de juliol
Entropia
Aparador del centre cívic Casinet d’Hostafrancs (c. Rector
Triadó, 53)
Entropia, o tendència natural a la pèrdua de l’ordre. Ex-
posició a càrrec de Plamen Avramov Petkov.

Fins al 24 de juliol
Make – pop Vs Metamorfosis
Punt Multimèdia de la Casa del Mig, situat al parc de l’Es-
panya Industrial (c. Muntadas, 5)
Mostra d’Elizabeth Casteñón Montiel, artista concep-
tual de pintura.

ACTIVITATS

Divendres 16 de juliol
De tango un poco
A les 22 h. Centre cívic Casa del Rellotge (als jardins de
Can Farrero)
Espectacle d’humor amb música, poemes, balls i més a
càrrec de l’Associació Trastero de las Artes.

Del 17 al 25 de juliol
Festa Major del Poble Sec
Més informació: www.ban.cat/sants-montjuic

Dijous 22 de juliol
Sherlock Holmes
A les 22 h. Plaça de la Marina
Projecció del film dirigit per Guy Ritchie (EUA, 2009).
Activitat organitzada amb la col·laboració de la Unitat
d’Entitats de la Marina.
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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.

Dimarts 27 de juliol
Sobre rodes
A les 19 h. Parc de Can Sabaté
Espectacle de circ a càrrec de la cia. Circ Pistolet, amb
música en viu, acrobàcies i equilibrisme.

Fins a l’1 d’agost
Festival Grec 2010
A diferents espais de Barcelona
La 34a edició del festival d’enguany programa un total
de 65 espectacles de teatre, música, dansa i circ. Per a
més informació: www.bcn.cat/grec

Del 20 al 29 d’agost
XII Open Internacional d’escacs
Centre cívic Cotxeres de Sants (c. Sants, 79-83)
Competició d’escacs de Sants, Hostafrancs i la Bordeta
que se celebra per dotzena vegada consecutiva.

Del 21 al 29 d’agost
Festa Major de Sants
Més informació: www.ban.cat/sants-montjuic

De l’1 al 15 de setembre
Festa Major de la Bordeta
Més informació: www.ban.cat/sants-montjuic

TEATRE

Dies 27, 28 i 29 de juliol
Una estrella nació en... Broadway
A les 20.30 h. Centre cívic Cotxeres de Sants (c. Sants, 79-83)

INFANTILS

Dimarts 17 d’agost
Personatge del còmic
A les 18 h. Biblioteca Vapor Vell (passatge Vapor Vell, 1)
Activitat dins del cicle Lletra petita, inclosa al progra-
ma Enreda’t amb l’acció.

L A COMUN I TAT ÉS COSA DE TOT S

Respecta el silenci i el descans dels veïns
S’han de respectar leshores de descans dels
veïns i veïnes. Especial-
ment entre les 22 i les 8 h,
del matí hem de procurar
no fer activitats sorolloses.
Si tenim veïns i veïnes que
treballen de nit, és impor-
tant procurar no fer soroll
durant el dia. Dialogar i
conèixer els nostres veïns i

veïnes pot evitar que sor-
geixin conflictes grans de
petites desavinences i, a
més, ens facilitarà una
bona convivència.
No oblidis avisar i parlar
amb els teus veïns i veïnes
quan hagis de fer una acti-
vitat extraordinària que pu-
gui ocasionar sorolls o
molèsties als altres.
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Belén Ginart

“Aquesta nova ludo és
guai guai del Para-

guai”. Amb lletra esforçada i
espontaneïtat expressiva,
una nena, la Sònia, agraïa
amb un missatge escrit amb
retolador la remodelació de
la Ludoteca Olzinelles. La
Sònia va plasmar les seves
impressions en un plafó pre-
parat per a aquesta finalitat
el diumenge 6 de juny, en
què es va celebrar una jorna-
da de portes ober tes per
mostrar els acurats treballs
de millora. Una munió de

nens i nenes acompanyada
dels pares o els avis va poder
gaudir dels espais ampliats i
de les noves instal·lacions.
La remodelació ha posat al
dia una de les ludoteques
més antigues de la ciutat,
que manté l’aposta pel joc
“com a valor educatiu”, tal
com va destacar l’alcalde de
Barcelona, Jordi Hereu, du-
rant la visita al centre. El re-
novat equipament disposa
de tres plantes comunicades
amb un ascensor, i entre al-
tres millores compta amb un
nou sistema de climatitza-

ció. En total són 800 metres
quadrats al servei del joc
dels infants de 0 a 12 anys.
La Ludoteca Olzinelles
compta també amb dues ter-
rasses. La primera es troba

al nou espai d’accés, que ara
està al carrer Constitució, i
entre altres serveis inclou
una zona per practicar el
bàsquet i un sorral. L’altra
terrassa, situada al pis supe-
rior, és per als més menuts i
està equipada amb un terra
tou per evitar que es facin
mal si cauen.
La remodelació de la ludote-
ca ha tingut un cost d’1,6
milions d’euros i ha permès
una redistribució de tots els
espais, els quals els assis-
tents a la jornada de portes
obertes van recórrer amb in-
terès, entretinguts per la
música en viu i les actua-

cions d’un grup d’animadors
en xanques. Els més petits
s’ho van passar la mar de bé
pintant amb les mans una
xapa commemorativa, lluint

els maquillatges festius que
els feien a l’entrada i imagi-
nant com aprofitaran cada
racó quan, a partir del mes
de setembre, la ludoteca re-
prengui les activitats.
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Una animadora infantil dóna la benvinguda a un nen durant la jornada de portes obertes a la ludoteca.

La LudotecaOlzinelles reobrirà les

portes el setembre després d’una

remodelació que ha permès actua-

litzar-ne les instal·lacions. El centre

ofereix activitats per a infants i

assessorament als pares imares

La Ludoteca Olzinelles amplia
espais i renova equipaments

Els treballs de
millora han tingut
un cost d’1,6
milions d’euros

CIUTADANS OPINEN

Gemma Clavero
Comercial
d'informàtica

Espero que hagi quedat
molt bé, perquè l'antic
espai estava molt fet
malbé i, a més, era
molt petit. Espero que
l'any vinent ja el
puguem fer servir.

Carlota Saura
Mestressa de casa

L'obra és positiva.
Coneixia com era abans
i, tot i ser un edifici
gran, estava mal distri-
buït. Ara té molta més
llum i el pati està utilit-
zable. Aquí al barri l’a-
profitarà molta gent.

SílviaMartín
Professora de
secundària

No l’he vist per dins,
però per fora ha quedat
neta i maca. Li feia falta
la reforma. A vegades, el
problema dels espais
públics és el manteni-
ment, de manera que les
remodelacions són bones.

Nasaro
Lamharrar
Hoteleria

Me parece que está
bien. Antes se veía un
poco sucia y ahora, en
cambio, está más lim-
pia, más nueva y más
bien protegida.

Adriana Colàs
Teleoperadora

Està molt bé i ara és
molt més accessible.
Abans estava una mica
envellida. La veritat és
que han deixat les ins-
tal·lacions molt millor.

Xavier Esteve
Responsable
d’empresa

Tot el que siguin remo-
delacions està molt bé.
Ara, tot i que és un
equipament molt neces-
sari per al barri, han
estat tot un any remo-
delant-la i penso que
això és un ritme lent.

Qu i n a é s l a s e va op i n i ó s ob r e l a r e f o rma que s ' h a f e t a l a Ludo t e c a O l z i n e l l e s ?

P ER A MOLTS T I PUS D ’U SUAR I SA
Els infants de 0 a 12 anys són els principals destinataris dels serveis de la ludoteca. Les

diferents àrees i equipaments s’adapten a les necessitats i els gustos de totes les fran-

ges d’edat. Però aquest és un equipament adreçat també als pares, els quals poden

reforçar la relació amb els fills a través del joc i, amés, tenen al seu abast assessorament

professional. La ludoteca també fa tasques de formació per a educadors i animadors

infantils.
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ENT I TAT S

Beatriu Sanchís

A vismón-Catalunya és
una fundació sense

ànim de lucre que des de la
seva creació treballa per do-
nar suport i ajuda a la gent
gran. L'any 1996, un grup de
persones de diferents àmbits
sensibilitzades per les pro-
blemàtiques de la gent gran
van crear Avismón amb l'ob-
jectiu principal de pal·liar la
solitud d’aquestes persones
que viuen soles a casa seva.
Al mateix temps, volen vet-
llar perquè totes les necessi-
tats que pugui tenir una per-
sona gran estiguin cobertes.
La fundació ofereix un am-
pli ventall d’activitats al llarg
de tot l’any per a la gent gran
i compta amb 230 voluntaris
que constitueixen un dels pi-

lars de l’entitat. Tal com afir-
ma la seva directora, Mag-
dalena Blasco: “Els nostres
voluntaris són una part fo-

namental de l’associació.
Donem molta importància
a la formació i el seguiment
d’aquests col·laboradors. In-
tentem fomentar la seva
participació en l'organització
de les activitats”.
L’entitat s’ha convertit no fa
gaire en fundació i en l’actua-
litat Avismón és un punt de

referència en l’àmbit de l’a-
tenció al col·lectiu de la gent
d’edat. Blasco subratlla tam-
bé el fet que, “tot i les limita-
cions dels recursos, qualse-
vol persona gran que ens
necessita dins del terme mu-
nicipal de la ciutat de Barce-
lona rep la nostra ajuda. Re-
bem sovint trucades de
persones d'arreu de Catalu-
nya que ens demanen ajut, a
les quals donem informació i
adrecem als recursos més
propers a casa seva”. Segons
Blasco, el perfil de la persona
atesa per Avismón sol ser
una dona vídua o soltera,
més gran de 80 anys que viu
amb una pensió mitja d'uns
400 euros i en un pis de llo-
guer de renda antiga.

Més informació:
Avismón-Catalunya
C. Jocs Florals, 59
Telèfon: 93 332 58 58
www.avismon.org

Reunió a la seu de la fundació Avismón-Catalunya.

El perfil de la
personaatesa és
unadona vídua
o soltera,més gran
de 80anys

La fundació té coma objectius oferir ajuda
a les persones grans que viuen soles.
Compta amb 230 voluntaris

Avismón dóna suport i
atenció a la gent gran

Òptica Gantzer va obrir l’any 1910.

L’òptica Gantzer és la òptica més antigade Sants. Va obrir el juliol de 1910 i a
principis d’octubre d’enguany tindran lloc
els actes de celebració del centenari. També
obriran un petit museu amb ulleres, estris i
maquinària d’altres temps i publicaran un
llibre commemoratiu que recull la història
de l’establiment paral·lelament a la de Sants.
Actualment, al capdavant hi ha la tercera ge-
neració, formada pels germans Llúcia, Wil-
frid, Joan i l’esposa d’aquest, la Fina. La
quarta generació, la Gemma, ja és a punt

d’incorporar-se al negoci familiar. Per a ells,
la prioritat és la salut visual. Fan servir les
últimes tecnologies en òptica. Són especia-
listes en lents progressives, en entrenament
visual i en tonometries. Hi trobarem una
gran varietat d’ulleres i els últims models,
però, per damunt de tot, una llarga expe-
riència i coneixement de la professió.

Òptica Gantzer
Badalona, 11
Telèfon: 93 339 34 97

E L TAULE L L

La primera òptica de Sants

Joan Anton Font

L’avinguda Paral·lel al voltant de 1905, on els teatres,
les terrasses dels cafès i la indústria marcaven el seu
ritme. (Foto: Autor desconegut, Arxiu Fotogràfic de
Barcelona).

El Paral·lel (I)
El Paral·lel, obert com a carrer fa poc més d’un segle
–el 8 d’octubre de 1894–, ha estat durant molts anys
un important punt d’atracció tant de la societat bar-
celonina com dels passavolants.
Aquesta avinguda, que es va obrir i urbanitzar entre
les Drassanes Reials de Barcelona i el que és avui la
plaça Espanya, rebé el nom del Paral·lel –segons
consta en el nomenclàtor barceloní– pel fet que el
seu traçat coincideix amb el d’un paral·lel terrestre: el
paral·lel 41º22'34'', nord. Quant a la seva urbanitza-
ció, una part d’aquesta avinguda entre les drassanes i
la ronda Sant Pau resseguia la traça de l’antiga mura-
lla enderrocada gairebé tota pocs anys abans.
Aquest carrer marcava també el límit entre el Poble
Sec, a la banda de muntanya, i el que era la Ciutat Ve-
lla i la part nova, l’Eixample, a la banda del pla. Pel
que fa al seu nom, en una primera època, del 1874 al
1894, s’anomenà avinguda del Marquès del Duero.
Instaurada la República, li canviaren el nom pel de
Francesc Layret, advocat i polític assassinat a la por-
ta de casa seva per uns pistolers el 1920. Acabada la
Guerra Civil, el 1939 les autoritats franquistes deci-
diren tornar-li el nom de Marquès del Duero i, arri-
bada la democràcia , es va recuperar el nom de
Paral·lel, que és com se l’ha conegut sempre popular-
ment, tot i els canvis polítics.
Si té fotografies o documents del seu barri, en pot fer
donació a l’ArxiuMunicipal del Districte, 93 443 22 65

J. M. ContelÀLBUM HISTÒRIC



SANTS -MONT JU Ï C 5Juliol 2010

f

Seu provisional del centre de serveis socials de Sants.

El centre de serveis socials de Sants es trasllada per obres
Alexandra Rubio

El centre de serveis socials de
Sants (c. Sants, 79-81) reno-

varà les seves instal·lacions amb
l’objectiu de millorar l'atenció
social bàsica als barris del dis-
tricte de Sants-Montjuïc. Per
això es va traslladar, entre els
dies 11 i 14 de juny, a un nou
espai prefabricat. A partir del
dia 15, doncs, el centre va tor-
nar a prestar serveis en un con-
junt de mòduls, situats a la con-
f luència dels carrers Viriat i

Guitard. A aquests mòduls, s’hi
va desplaçar tot l'equip del cen-
tre, el qual atén els barris de Ba-
dal, Sants, la Bordeta i Hosta-
francs, i l’EAIA de Sants (Equip
d'Atenció a la Infància i Ado-
lescència). És previst que les
obres de millora a l’edifici del
carrer de Sants s’acabin a final
de novembre de 2010. A part
d’aquesta remodelació, el centre
de serveis socials es dividirà en
dos equipaments. D’una banda,
la meitat de l’equip s’instal·larà

a l’actual edifici, un cop acabin
les obres d’adequació. I de l’al-
tra, l’equip d’EAIA i una part de
l’equip de serveis socials ho farà
en un nou centre en construcció
situat al carrer Numància, 7-13.
Aquest espai es preveu que s’en-
llesteixi a finals de febrer/març
de l’any vinent. Amb aquest pro-
cés de reforma, els dos centres
estaran adaptats als requeri-
ments del Nou Model de Ser-
veis Socials Bàsics de la ciutat
de Barcelona.

NOT ÍC I E S

Sonia Doctor

L’ànima del Paral·lel de ladècada dels setanta i
vuitanta va tornar a escena i,
com una antiga estrella de la
faràndula que torna a pujar
als escenaris, es va presentar
davant dels seus espectadors
com l'artèria cultural barcelo-
nina per excel·lència que un
dia va ser.
El passat dissabte 12 de juny,
el Paral·lel es va tallar al tràn-
sit per primer cop per omplir-
se de teatre, dansa, música i
esport en una jornada festiva
per a tots els veïns i veïnes
del barri i del conjunt de la
ciutat. L'objectiu: despertar el
seu esperit cultural i mostrar-
se com un espai cívic rein-
ventat.
Durant prop de 15 hores de
festa, la diada "Fem festa,
Fem Paral·lel" va reivindicar
l'avinguda com un nou centre
d'oci i un espai per a les per-

sones amb una important
força comercial. Des de les
onze del matí fins a les dues
de la matinada, milers de bar-
celonins i barcelonines van
participar de la festa davant
dels principals teatres de l'a-
vinguda, amb actuacions mu-
sicals per a tots els gustos.

Ritmes rockers, havaneres, sal-
sa, hip-hop o samba van ame-
nitzar la jornada, on van posar
el color més de 300 artistes. A
més, per un dia el carrer va ser
de la gent, la qual també va
poder practicar bàsquet, ten-
nis, atletisme i futbol en dife-
rents pistes esportives habili-
tades per a l'ocasió.

"Ocupant aquest espai, tot
Barcelona i els barris de l'en-
torn del Paral·lel mostren la
il·lusió de construir amb tots
els agents socials i culturals
un magnífic projecte per fer
un nou gran eix cívic i cultu-
ral", va dir l'alcalde, Jordi He-
reu, que també va participar
de la festa al matí.

Mostra d'Entitats del
Poble Sec
El teixit associatiu també va
tenir un espai propi durant
aquesta diada. La Mostra
d'Entitats del Poble Sec, que
feia vint anys que s'organitza-
va anualment al carrer Blai i a
la plaça dels Ocellets, es va in-
tegrar en aquesta jornada fes-
tiva al barri. Més de vuitanta
associacions van oferir diver-
sos tallers per a petits i grans,
balls populars i tradicionals o
degustacions de cuines del
món. En un dels estands, els
ciutadans que van voler van
deixar, en un gran “Arbre d'I-
dees”, les seves opinions so-
bre com voldrien que fos l'a-
vinguda.

Per un dia el Paral·lel va ser dels veïns i
veïnes de la ciutat que volien reivindicar
l'esperit cultural de l'avinguda

Conta contes a un dels escenaris que els teatres del Paral·lel van treure al carrer.

Més de 80
associacions van
participar en la
Mostra d'Entitats
del Poble Sec

Una jornada festiva reivindica
el Paral·lel comaeix cultural Sants celebra la Fira de les Cireres

Cireres i verdures de la temporada, recollides direc-
tament i sense intermediaris, van ser les estrelles de
la Fira de les Cireres i productes de la terra que es va
fer el 30 de maig al passeig de Sant Antoni del barri
de Sants. La fira és la primera d’aquest tipus a Barce-
lona i l’ha organitzada la comissió de festes del car-
rer Alcolea de Baix. L’objectiu és apropar productes
hortícoles de qualitat als ciutadans.

Diagnosi dels barris al webmunicipal
La diagnosi de tots els barris de Sants-Montjuïc es pot
consultar al web del Districte (www.bcn.cat/sants-
montjuic). Es tracta d’un estudi sobre la situació ac-
tual de cada barri, que analitza els serveis i equipa-
ments, l’activitat comercial, la convivència, la
seguretat, l’espai públic o l’habitatge, entre altres indi-
cadors. La informació s’ha incorporat al web amesura
que s’han reunit els Consells de barri.

FestaMajor d’Eduardo Aunós
La Festa Major d'Eduardo Aunós se celebra del 16 al
18 de juliol a la Marina del Prat Vermell. El programa
de festes inclou el pregó, un sopar de veïns i ball el
divendres 16; i festa d’escuma i concurs de pasdobles
el dissabte 17. El diumenge 18, al matí, es farà la pro-
cessó de la Mare de Déu del Carme, patrona de la Ma-
rina. Al vespre, sevillanes i focs d’artifici a càrrec dels
Diables de Port.

Santa Dorotea tindrà un nou col·lector
Al carrer de Santa Dorotea s’ha iniciat la construcció
d’un col·lector nou i d’una xarxa de recollida d’aigua
pluvial. Les obres van començar el juny i és previst
que durin tres mesos, durant els quals només hi po-
dran circular els veïns i veïnes. La segona quinzena
hi haurà talls de trànsit al carrer Sant Fructuós a
causa dels treballs de connexió del col·lector d’aquest
carrer amb el de Santa Dorotea.
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Daniel Romaní

Ja fa mesos que uns quants
col·lectius treballen en la prepara-

ció de la Festa Major de Sants. De
fet, quan s’acaba una Festa Major i
se’n fa balanç, ja es comença a prepa-
rar la següent: és una roda que no
s’atura. Dues de les principals claus

de l’èxit d’aquest esdeveniment po-
pular i intergeneracional que se cele-
bra cada any a finals d’agost són l’an-
telació amb què es prepara i el fet que
la major part de les propostes són
presentades per les comissions de
festes de diversos carrers, aglutina-
des en la Federació de Comissions de

Carrers de la Festa Major de Sants.
Tot i que a l’hora d’escriure aquest ar-
ticle encara no es compta amb la pro-
gramació detallada de la Festa Major
de Sants, que se celebrarà del 21 al
29 d’agost, sí que en podem avançar
alguns dels actes. Al parc de l’Espa-
nya Industrial, hi haurà actuacions
musicals d’estils molt variats: jazz
(The Susana Sheiman), rap (Delafé y
las Flores Azules), rumba catalana
(Estrellas de Gràcia), rock... A la Fes-
ta Major de Sants d’enguany, no hi
faltaran els Castellers de Sants, els
Gegants de Sants, el correfoc infantil
–a càrrec de Guspires de Sants–, el
correfoc dels Diables de Sants –amb
colles invitades–, etc. També hi haurà
ball, havaneres, jocs...
Un dels principals al·licients de la
Festa Major de Sants és senzillament
passejar pels carrers, que són guar-
nits de maneres molt originals. A la
Festa Major d’aquest any, un total de
tretze carrers participaran en el tradi-
cional concurs de carrers guarnits:
Alcolea de Baix, Alcolea de Dalt, Ca-
nalejas, plaça de la Farga, Finlàndia,
Guadiana, Robrenyo, Rosés (Casa
Gran), Sagunt, Santa Cecília, Vallado-
lid, Vallespir i Masnou.

PART IC I PAC IÓ

Correfoc dels Diables de Sants.

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

GRUPS MUNICIPALS

Després de l’estiu
començarà un
nou curs escolar
en el qual en-
trarà en funcio-

nament una nova escola bres-
sol, el Fil, i es traslladarà i
ampliarà a un nou edifici l’EB
Guimbo. En total, el proper
curs 2010-2011, tindrem 92
noves places al districte. Els
canvis que es produeixen a la
nostra societat fan necessari
que les famílies puguin dispo-
sar d’aquests equipaments.
Per això les escoles bressol són
un servei públic municipal
que, a més de fomentar l’edu-
cació, fa que els infants apren-
guin a relacionar-se, a respec-
tar-se, a conviure. I alhora,
desenvolupen una important
funció social que ajuda a con-
ciliar la vida familiar amb la la-
boral i a millorar el benestar
de la vida en família. El nostre
alcalde ha marcat com a prio-
ritari doblar el nombre de pla-
ces a la ciutat en aquest man-
dat. A Sants-Montjuïc, al final
del mandat haurem passat de
535 places el 2007 a 818 pla-
ces al 2011.

Estrenemdues
noves escoles bressol

PSC. Inma Moraleda

L’alcalde Jordi
Hereu ha posat
en venda en pú-
blica subhasta un
solar just al costat

de l’estació de Sants, al carrer
Viriat del barri de Sants, per 15
milions d’euros. Aquest solar
està en un lloc estratègic, en un
barri densament poblat, amb
molta manca de serveis i equi-
paments, en una zona on els
veïns i veïnes del barri sofrei-
xen la forta pressió de mobili-
tat, netedat i seguretat que im-
plica viure al costat de la
populosa estació. Aquest barri
es mereix més atenció per part
de l’Ajuntament, atenció en for-
ma demés serveis, més equipa-
ments i més zones verdes. CiU
rebutja i lamenta que l’alcalde
hagi decidit vendre’s aquests
terrenys. El nou propietari
podrà fer-hi un bloc de 15 plan-
tes destinat a oficines. Els veïns
i veïnes perden l’oportunitat de
tenir en aquest indret una boni-
ca zona verda, habitatge social i
nous equipaments. Com sem-
pre, estic a la vostra disposició a
srecasens@bcn.cat

Hereu es ven un solar
que Sants necessita

CiU. Sònia Recasens

El alcalde se ha
obsesionado en
los últimos meses
con dos propues-
tas estrella: la

consulta sobre la Diagonal y los
Juegos Olímpicos de Invierno
del 2022, propuestas que se es-
trellan contra la realidad. Bar-
celona necesita cambiar las
prioridades de Hereu. Las mías
son las políticas sociales, la in-
migración y luchar contra la
crisis y la delincuencia.
A Sants-Montjuïc, el Paral·lel va
ser referent d’art i cultura i ara
hi trobem teatres emblemàtics
com l’Arnau en estat de total
abandonament. L’edifici no té
cap tipus demanteniment i és
ple de pintades i brutícia, a més
de ser perillós per als vianants
pel despreniment de parts de la
façana. Amés d’haver patit l’in-
tent de ser ocupat il·legalment.
L’Ajuntament ja va anunciar el
2007 l’expropiació del teatre,
però això encara no s’ha produït
ni s’ha fet cap actuació per evi-
tar la seva degradació. Per la im-
portància que va tenir i té el Pa-
ral·lel reclamem la recuperació
de l’Arnau conjuntament amb la
d’ElMolino i l’Arteria.

Prioridades
equivocadas

PPC. Alberto Fernández

Aquest mandat
hem impulsat un
dels projectes
més ambiciosos
en política juve-

nil: el desplegament d’un pla
que suposarà, l’any 2015, haver
passat de 18 a 50 equipaments
adreçats a la gent jove: punts
d’informació, casals, serveis es-
pecialitzats en habitatge, tre-
ball, associacionisme,...
A Sants-Montjuïc, el pla preveu
tres nous casals de joves i refor-
mes en equipaments com les ja
fetes a la Bàscula, que aquest
estiu ofereix, amb la resta de la
xarxa de la ciutat, un ampli
ventall d’activitats per a tots els
gustos. Concerts, exposicions,
tallers, cinema a la fresca,... un
munt d’opcions, totes gratuïtes,
per gaudir d’un estiu que arriba
en un context econòmic que
també està castigant amb força
la gent jove, directament afecta-
da per l’atur i la precarietat que
s’estenen en temps de crisi. A
Barcelona hi estem fent front,
també amb programes especí-
fics per a joves com l’”Activa’t
per l’ocupació” o els tallers de
formació i de recerca de feina.

Lleure i suport
per a la gent jove

ICV-EUiA. Ricard Gomà

Entre el 26 de ju-
liol i l’1 d’agost,
Barcelona acollirà
el Campionat
d’Europa d’Atletis-

me 2010, un esdeveniment im-
portant per a la ciutat en el qual
participaran 1.500 atletes i s’hi
acreditaranmés d’11.000 perso-
nes. Pel fet que lamajor part del
campionat es desenvoluparà a
l‘anella olímpica deMontjuïc, al-
gunes entitats veïnals han fet
constar la seva preocupació per
les possibles afectacions que els
representarà la celebració d’a-
quest esdeveniment quant a
mobilitat, seguretat i civisme.
Des d’Esquerra creiemque el
Districte hauria d’informar els
veïns i veïnes d’aquell indret de
les possibles afectacions, com
també prendremesures per tal
de controlar el soroll de les acti-
vitats que es faran a la zona co-
mercial del Campionat, situada a
l’anella olímpica. També cal que
s’implementi un sistema d’accés
limitat de vehicles privats que in-
clogui els residents i que es refor-
ci el transport públic per tal de
garantir l’accés a les instal·lacions
esportives i una bonamobilitat a
la zona. xflorensa@bcn.cat

Un campionat
compatible amb
els veïns
ERC. Xavier Florensa

Les comissions de festes, ànima
de la Festa Major de Sants

La Setmana Tràgica
Llibre que s’afegeix al conjunt
d’activitats que s’han organitzat
a la ciutat amb motiu del cente-
nari, el juliol del 2009, de la Set-
mana Tràgica, també coneguda
com a gloriosa, roja o sagnant.
Aplega vuit articles des de la
perspectiva de l’antropologia,
l’arquitectura o la història.

Tràgica, roja i gloriosa:
una setmana de 1909
Autors: José Álvarez Junco
i altres
Edita: Ajuntament de Barcelona
i Arxiu Nacional de Catalunya
PVP: 15 euros

LLIBRES
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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 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

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 té sang

Enguany, Barcelona és capital mundial
dels donants de sang. Per això, s'ha
engegat el web Barcelonatesang.com, on
trobareu continguts que demostren que,
realment, Barcelona té sang. A banda de
conèixer de més a prop el fet de donar
sang, podeu participar en concursos i
trobar informació sobre cinema, televi-
sió, literatura, gastronomia...
www.barcelonatesang.com

Web del Grec

Si no us voleu perdre ni un detall del
Festival Grec, entreu al seu web. Hi tro-
bareu tota la informació sobre els espec-
tacles programats, com també horaris i
venda d'entrades. A més, també disposa
d'un apartat de notícies per conèixer de
primera mà la informació relacionada
amb el festival.
www.bcn.cat/grec

wPOL I E SPORT IU

Pere S.Paredes

El programa "Fent Esport" és un
projecte del Districte de Sants-

Montjuïc amb els centres de se-
cundària del districte per promoure
l’esport entre els més joves. Juny ha
estat el mes de l’atletisme.
El 4 de juny va tenir lloc una trobada
d'atletisme a l'estadi Joan Serrahima,
espai olímpic on els joves atletes van
gaudir d’unes instal·lacions total-
ment renovades gràcies a les obres de
millora que s’hi han fet de cara al prò-
xim campionat europeu d'atletisme
de Barcelona.
Durant tot el matí, 250 alumnes de
tres instituts públics del districte, re-
partits en quatre categories (infantil i
cadet, tant masculí com femení), van
poder experimentar les sensacions de
participar en diferents proves atlèti-
ques en les mateixes condicions que
els esportistes d'elit. En aquesta oca-
sió, els participants van fer proves de
curses de velocitat, de resistència,

llançament de pes i salt de llargada.
“Fent Esport” és un projecte que
consta de diverses activitats distri-
buïdes al llarg del curs en horari lec-

tiu, en instal·lacions olímpiques i en
espais oberts. El professorat dels cen-
tres, una de les peces fonamentals del
programa, treballa durant el curs la

modalitat esportiva amb els alumnes.
Aquest curs 2009-2010, a més a més
d’aquesta jornada atlètica, també va
haver-hi una de 3x3 bàsquet.
El programa està coordinat pel Dis-
tricte de Sants-Montjuïc i compta
amb la col·laboració de l'escola d'atle-
tisme de l'Agrupació Atlètica Catalu-
nya, que organitza les proves.

Més informació:
www.bcn.cat
EstadiMunicipal Joan Serrahima
C. Polvorí, 5
Telèfon: 93 423 80 35

L’esport s’activa des de la
joventut. Els estudiants
de secundària de Sants-
Montjuïc ho posen en
pràctica mitjançant el
programa“Fent Esport”

Totes les activitats
es fan en instal·lacions
olímpiques i en
espais oberts

L’estadi Joan Serrahima va ser l’escenari de la jornada dedicada a l’atletisme.

“Fent Esport”promou la pràctica
de l’atletisme a secundària

Sonia Doctor
Tots els Punts Verds de Barcelona
ja recullen les càpsules de cafè
monodosi que es consumeixen a
les cases de la ciutat. Fins ara,
aquestes càpsules no es podien
tractar ni abocar com un envàs al
contenidor groc perquè s’hi com-
binaven dos residus –metall i
matèria orgànica– amb cadenes
de reciclatge diferents.
Gràcies a una maquinària específi-
ca que permet separar la càpsula
del marro del cafè, es podrà reci-
clar, d'una banda, l'alumini i el
plàstic dels envasos; i de l'altra, les
restes de cafè, que serviran per
elaborar compost d'alta qualitat

per a usos agrícoles. Aquest siste-
ma dóna resposta a l’augment
progressiu del consum d’aquest
producte a les llars de la ciutat i
permetrà estalviar un 95% d'ener-
gia per a la producció de l'alumini,
un metall reciclable al 100% que
manté íntegres les seves propie-
tats i, per tant, la seva vida útil.
Els barcelonins i barcelonines es
podran adreçar tant als sis punts
de zona, com als 18 de barri i als
vuit Punts Verds mòbils.
Aviat, tots els Punts Verds de la
ciutat també incorporaran la re-
collida i posterior reciclatge del
plàstic dur, com cadires, taules i
mobiliari de jardí.

Ja es poden reciclar les càpsules
de cafèmonodosi als Punts Verds

S ERVE I PÚBL IC
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Parli’m d’Ociopuro.
Es una sociedad mercantil que es la ac-
tual propietaria de ElMolino.
Quanhi va entrar?
Hace doce años, cuando los empresa-
rios rusos que lo arrendaron contacta-
ron conmigo. Ellos vinieron a buscarme
como empresaria para que les desarro-
llara el proyecto de viabilidad y el plan
estratégico demodelo de negocio.
Llavors?
Entré adquiriendo una parte minorita-
ria del contrato de arrendamiento y de
la opción de compra y asumiendo la
responsabilidad de desarrollar el plan
estratégico.
I els resultats?
La primera conclusión fue que tenía-
mos que ejecutar la opción de compra.
La segunda, que teníamos que contra-
tar a un equipo profesional para que
asumiera el Project Management de la
obra. Y la tercera, que la recuperación
de El Molino era un tema vinculado a la
ciudad, y que era imprescindible y nece-

sario plantear al Ayuntamiento la pro-
puesta y viabilidad de un plan especial
de este espacio catalogado, mítico y tan
singular. Y en este punto constatamos
que los empresarios rusos no estaban
en condiciones de poder realizar la in-
versión necesaria y la gestión.
Una situació difícil, oi?
La pregunta era: ¿me quedo o no me
quedo? Entonces me vi en la necesidad
de abandonar o buscar la solución, bus-
car socios, contratar a los profesionales
necesarios… En estos momentos hay
diez equipos de profesionales de prime-
ra línea trabajando desde hace años,
que se han ido incorporando paulatina-
mente.
Ara en quina situació es troba?
Ahora estoy liderando tres grandes re-
tos: primero, crear un grupo solvente
que pueda desarrollar el proyecto; se-
gundo, contratar a los profesionales
adecuados y mantener una estrecha co-
laboración con los organismos, y terce-
ro, un reto que considero muy impor-
tante, que es el entorno en el que está
El Molino: el barrio por un lado, todo el
asociacionismo y ver de qué forma El
Molino puede beneficiar a este barrio y
a su entorno.

Per què el barri?
A través de los diferentes proyectos
en los que hemos trabajado, siempre
buscábamos un valor añadido, porque
soy consciente de lo que significa El
Molino emocional y socialmente y
que puede ser la palanca que active la
zona, el barrio y el entorno, el “mo-
tor”, y con todo esto empecé a pensar
en crear una fundación.

Una fundació...?
Una empresa privada no puede hacer
demotor social, sino que ha de cuidar el
negocio. Pero sí puede y debe, por res-
ponsabilidad empresarial, crear una
fundación que sea el catalizador de las
necesidades del barrio y una forma de
hacer evidente todos los valores que
existen en él.
I ...?
Este es el motivo por el que nace la

FEM (Fundación El Molino), la pata
non-profit, que es la responsabilidad so-
cial de la empresa y que tiene diez pa-
tas: Fem Paral·lel, Fem Comerç, Esport,
Cultura, Empresa, Innovació, Especta-
cle, Empresa, Salut, Oficis i Ciutat.
Quins projectes té la FEM?
La FEM firmó el 10 de marzo de 2009
un convenio con el Ayuntamiento para
impulsar un plan estratégico en los tres
distritos que confluyen en la avenida:
Sants-Montjuïc, Eixample y Ciutat Ve-
lla. En estos momentos se está traba-
jando en el desarrollo de un plan estra-
tégico, una medida de gobierno que se
aprobó en el pleno del 23 de diciembre
de 2009 y en la que participan el Ayun-
tamiento con cuatro departamentos,
los tres distritos citados, dos asociacio-
nes de cada distrito y nosotros, la FEM.
I el resultat de tot això?
Se verán las necesidades para el nuevo
plan de usos: nuevos formatos de nego-
cios, nuevos equipamientos, etc. Y, per-
sonalmente, espero encontrar una es-
pecial colaboración con el sector de los
teatros, hostelería, restauración y dife-
rentes organismos y entidades que tie-
nen que ver con la economía empresa-
rial, con la sociedad y con la cultura.

ENTR EV I S TA Elvira Vázquez, presidenta de la Fundació El Molino i consellera delegada d’Ociopuro, SL

Elvira Vázquez a la seva oficina d’Ociopuro.

Elvira Vázquez va entrar en el projecte

d’El Molino gairebé per casualitat.Dotze anys

després, és la líder del projecte que permetrà

obrir de nou l’emblemàtic teatre.Això també

comportarà unamillora en els barris del voltant

impulsada per FEM (la Fundació d’El Molino)

“La recuperación de
El Molino era un tema
vinculado a la ciudad”

Josep Maria
Contel

“Soy consciente
de lo que significa
El Molino”


