
Els operaris tornen a treballar a
la plaça de Navas, al Poble Sec,
per construir el nou aparcament
soterrat que ha de contribuir a
millorar la mobilitat i la qualitat
de vida dels veïns del barri. Les
obres es van reprendre el mes
d’abril passat, després de diver-
sos anys de dificultats de tota
mena. El nou aparcament tindrà
quatre plantes soterrades amb
una capacitat total de 340 places
per a vehicles.
Un cop finalitzades les obres,
que es preveu que serà al final de
l'any 2011, es procedirà a la ur-
banització de la nova plaça de
Navas, la qual comptarà amb
zona verda i àrea de jocs infan-
tils, entre d'altres.

Les obres de l'aparcament
de la plaçaNavas es reprenen

ACTIVITATS

Concerts, trobades
de castellers, sopars
i curses populars...

ESPAIS

Plaça de la Marina
i el carrer del Foc,
entre altres llocs

MÉS FESTA

La Festa Major de la
Font de la Guatlla és
de l’11 al 23 de juny

Pàg. 3

ENTREVISTA Pàg. 8

Vicenç Bellido
President de la Unió
Esportiva de Sants

"L’esport enforteix
el vincle entre
pares i fills"

PLE DEL DISTRICTE Pàg. 4

Can Clos, la Vinya
i Plus Ultra
Candidats a la convocatòria
de la Llei de barris

POLIESPORTIU Pàg. 7

Els taulells d’escacs
ocuparan Sants
Hi jugaran grans mestres
internacionals

SERVEI PÚBLIC Pàg. 7

Revetlla
de Sant Joan
Com prevenir
els accidents

CULTURA Pàg. 6

Sants,Hostafrancs
i la Bordeta
Recuperen els Jocs Florals

Pàg. 5
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La construcció de l’aparcament es va reanudar el mes d’abril.

Tot a punt per a la
FestaMajor de laMarina
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INFANTILS

Dimecres 16 de juny
El llibre secret
A les 18 h. Biblioteca Francesc Candel (c. Amnistia Inter-
nacional, 10)
Activitat dins del cicle Lletra petita, inclosa al progra-
ma Petit format.

Dissabte 19 de juny
Puff, el drac màgic
A les 12 h. Centre cívic El Sortidor (pl. Sortidor, 12)
Espectacle inspirat en la lletra de la cançó Puff, el drac
màgic. Recomanat per a nens i nenes de 3 a 8 anys a
càrrec de Cia. Renaixença. Entrada espectacle: 2 €.

Dissabte 19 de juny
Dones d’aigua
A les 18 h. Biblioteca Vapor Vell (passatge Vapor Vell)
Activitat dins del cicle Lletra petita, inclosa al progra-
ma Mots en joc.

DANSA

Divendres 18 de juny
Melodies
de Broadway
A les 21 h. Sala Pepita Casanellas (c. Foneria, 19)
Espectacle de claqué a càrrec de la Cia. Clac & Roll. Ho-
menatge a l’època daurada dels musicals de Hollywood
(1930-1955). Activitat inclosa a la festa major de La
Marina. Preu: 2 €.

TEATRE

Dissabte 10 de juliol
Un poco de todo y algo de...
A les 18.30 h. Escola Carles I (pg. Exposició, 1)
Actuació de la companyia Tres puntos y aparte, inclosa
en el programa Compartim el pati de l’escola.
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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.

EXPOSICIONS

Fins al 27 de juny
Mostra
de tallers
Centre cívic Casinet d’Hostafrancs (c. Rector Triadó, 53)
Mostra dels tallers d’expressió plàstica que
s’imparteixen a Casinet-Cotxeres. Ceràmica, joieria,
tapís, macramé i puntes de coixí, patchwork, vitralls,
etc.

A partir del 29 de juny
En els núvols
Centre cívic Cotxeres de Sants (c. Sants, 79)
Exposició de pintura de Hanamaro Chaki. La pintora
representa el seu univers íntim. Més informació a
www.hanamaro.com.

ACTIVITATS

A partir del 18 de juny
Cinema
a la fresca
A les 22 h. Centre cívic Cotxeres de Sants (c. Sants, 79)
Es programen pel·lícules de la màxima actualitat i de
temàtiques variades i disteses.

Diumenge 20 de juny
Artixoc
A les 12 h. Rambla Badal
Taller de circ dirigit per professionals del circ a través
de jocs i diverses tècniques com els malabars. Activitat
inclosa en el cicle d’art i humor a la Bordeta.

Diumenge 27 de juny
Cabarè Paròdia
A les 12 h. Plaça Farga
Un cabaret on els artistes presenten una sèrie de nú-
meros professionals. Actuació a càrrec de Cia. Circo
Los.

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

Ús compartit dels espais comuns
Ala comunitat hi ha uns

espais comuns que són
utilitzats pels veïns i veï-
nes: la porteria, l’escala, el
sotaescala, el terrat, els cel-
oberts...
És convenient acordar unes
normes d’ús d’aquests es-
pais comuns i respectar-les
per evitar que la utilització
d’uns molesti o impedeixi
els altres poder-ne fer ús.

Aquests espais són part de
casa nostra i entre tots hem
de tenir-ne cura i contribuir
a mantenir-los nets i en-
dreçats.
Si alguna persona de la co-
munitat observa algun des-
perfecte en els espais co-
muns, té l’obligació de
comunicar-ho immediata-
ment al president de la co-
munitat.
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Jordi Miró

Per alguna cosa a la Festa
Major de la Marina se la

coneix com a bacanal. Com
cada any, al voltant del cap
de setmana de Sant Joan,
entre el divendres 18 i el di-
mecres 23 de juny, els veïns
dels barris de la Marina de

Port i de la Marina del Prat
Vermell s’atiparan de músi-
ca , espor t , gastronomia ,
jocs infantils, correfoc en
una sèrie d’activitats per a
totes les edats i gustos que
començaran el divendres a
les 18.30 h amb el refresc
“La Marina” i s’acabarà ofi-

cialment el dimecres a les
21.30 h amb l’encesa del foc
de Sant Joan i l’arribada de
l’estiu. Tot plegat es desen-
voluparà en una sèrie d’es-
pais del barri, com la plaça
de la Marina, el carrer del
Foc amb Mare de Déu de
Port, l’espai alternatiu La

Bàscula, el parc de Can Far-
rero o els Jardins de la Me-
diterrània, i està organitzat
entre la Unió d’Entitats de
la Marina i el Districte de
Sants-Monjuïc, que al llarg
de l ’estiu anirà celebrant
aquesta i altres festes d’al-
tres barris.
“Les nostres són unes festes
de barri amb algunes activi-
tats que apleguen gent d’al-
tres districtes, com el con-
cert gran, que aquest any és
a càrrec de Kiko Veneno, o
la cursa popular”, explica
Gemma Charines, encarre-
gada de cultura de l’associa-
ció organitzadora, la qual

afegeix que el pressupost
d’aquest any és “més limi-
tat” vista la situació de crisi.
El correfoc, amb diables de
Sants i altres poblacions, es

farà el divendres 19, mentre
que el diumenge 21 hi
haurà trobada de gegants,
castellers i esbarts i basto-
ners.
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Els nens són un dels protagonistes de la festa. En la imatge, activitat infantil durant la festa de 2007.

El barri viurà cinc dies de festa

amb tot tipus d’activitats:

espectacles infantils, correfoc,

concerts,esport…

La FestaMajor de laMarina
arriba entre el 18 i el 23 de juny

A la programació,
hi destaca el
concert gran a
càrrec de Kiko
Veneno

CIUTADANS OPINEN

Ana Vicente
Professora

Sí que ho fem, sobretot
ara que tenim nens.
Anem a qualsevol acti-
vitat on puguin partici-
par ells i es facin jocs.

Joana Capdevila
Sense feina

Abans hi participàvem
amb els fills, perquè
eren petits, però ara que
s’han fet grans hem dei-
xat d’assistir-hi, tot i
que m’agrada molt que
es facin.

Núria Varela
Neteja

Sí que hi participo, la
fan al mateix carrer on
visc jo i és impossible
escapar-se’n. A part,
m’agrada molt, perquè
et trobes la gent i
gaudeixes de la bona
música.

Joaquín Torrente
Sense feina

La verdad es que sí que
participo, porque tengo
una niña pequeña y le
gusta mucho. Vamos a
disfrutar de todas las
actividades que se
hacen.

Manuel Díaz
Tècnic administratiu

En lo general sí, sobre
todo para mantener las
costumbres del barrio,
como “la trepitjada de
raïm” y otras cosas
divertidas.

María Gonzalo
Auxiliar de
laboratori

Sí que lo hacemos,
sobre todo con los
niños. Está muy bien la
Casa de colors, donde
montan muchas activi-
dades para ellos.

Aco s t uma a p a r t i c i p a r a l a Fe s t a Ma j o r d e l b a r r i ?

L A FONT DE LA GUAT L LA TAMBÉ E S TÀ DE F E S TAA
Aquest petit barri delimitat per la GranVia,el carrer del Polvorí i el carrer deMèxic tindrà

la seva Festa Major, amb un gran nombre d’activitats, entre l’11 i el 23 de juny. Cinema a

la fresca, nits musicals, ball, futbol sala...No hi faltarà res. El pregó serà el divendres 18, a

les 18.30 h.Més informació: www.bcn.cat/sants-montjuic
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PL E DEL D I S T R ICT E

Beatriu Sanchís

La regidora, Imma Mora-
leda, va destacar, durant

la celebració del Ple del Dis-
tricte del mes de maig, i en-
tre altres temes, la presenta-
ció dels barris de Can Clos,
la Vinya i Plus Ultra a la pro-
pera convocatòria de la Llei
de barris. Gràcies a aquest
programa, els barris selec-
cionats reben importants
ajuts econòmics per a la mi-
llora urbanística i social del
seu entorn. S’espera que al
principi del mes de juliol es
tingui la resolució de la con-
vocatòria. En tot cas, i tal
com va apuntar la regidora,
les obres i els projectes que
ja estan previstos en aquests
barris, en el Pla d’Actuació

del Districte, es desenvolu-
paran igual en el cas que no
s’atorgui la Llei de barris.
D’altra banda, també es va
fer referència al nou aparca-

ment provisional a Can Bat-
lló, al barri de la Bordeta, el
qual suplirà les places que
queden afectades per les
obres que es porten a terme
al carrer d’Olzinelles.
En l’informe que va presen-

tar la regidora Moraleda es
va comunicar la finalització
d’obres de l'anomenat Trian-
gle de Sants, el nucli antic
comprès entre plaça de
Sants, carrer Sants, passeig
Sant Antoni i carrer Espanya
Industrial. A la part de pro-
posicions dels grups munici-
pals, ERC va proposar la tra-
mitació per tal que es posi el
nom de Josep Pons a algun
espai de Can Batlló. CiU va
proposar que es tramitin les
places d’aparcament provi-
sional per al veïnat de Can
Batlló. El PP, per la seva part,
va proposar un projecte de
millora de les instal·lacions
esportives de la Satàlia. To-
tes les proposicions d’acord
es van aprovar per unanimi-
tat. Cal destacar també l’a-
cord unànime de proposar la
Medalla d’Honor de la Ciu-
tat 2010 per als Castellers de
Sants i l’Associació de Co-
merciants de Creu Coberta.

Un moment del Ple del mes de maig.

Proposats per a la
Medalla d’Honor
l’Associació de
Comerciants de
CreuCoberta i els
Castellers de Sants

El Districte ha presentat els tres barris a
la propera convocatòria per tal d’optar
a les subvencions i ajudes de la Llei de
barris de la Generalitat de Catalunya

Can Clos, la Vinya i Plus Ultra, a la
convocatòria de la Llei de barris

Tenen varietat d’articles fets amb fibres vegetals.

La Cistelleria Siscart, la van obrir fa més de
cent anys els besavis de la Joana Siscart,

la qual ens explica com antigament el negoci
subministrava espart, cordes, escombres i fre-
galls a les masies i a les fàbriques que hi havia
al voltant. Amb el temps, Sants ha canviat i
també l’establiment, que ara és a cavall entre
la tradició i la modernitat. Hi trobem articles
fets amb fibres vegetals, com vímet, jonc,
bambú, rattan, palma... i resulta sorprenent la
varietat de coses que hi trobem: cistells per
anar a buscar bolets, cistelles de platja, ven-

talls per a barbacoa, làmpades, canastretes per
a nadons, balancins, cadires, coves, barrets de
palla, ventalls... tot artesà, com s’havia fet
sempre. L’establiment s’ha hagut d’adaptar a
les noves demandes i també hi trobem pro-
ductes de decoració de tota mena, fins i tot
d’Àfrica i Indonèsia, que ens ajudaran a deco-
rar la nostra llar.

Cistelleria Siscart
C. Creu Coberta, 123
Telèfon: 93 431 92 60

E L TAULE L L

La cistelleria centenària de Sants

Joan Anton Font

Part de la imatge de la portada del llibre “El procés de
Montjuïc”.

El procés deMontjuïc
Recuperat el castell de Montjuïc per a la ciutat, s’obren
moltes portes per seguir o resseguir la seva història i la
seva relació, sobretot odiosa, amb la ciutat. Montjuïc, cedit
en part a la ciutat els anys seixanta pel mateix Francisco
Franco, ha estat un lloc de repressió, tortura i mort, més
enllà del servei que hauria d’haver tingut una fortalesa
com aquesta, que hauria d’haver estat un punt vital en la
defensa de la ciutat.
Una de les seves etapes fosques és la que ara ens narra An-
toni Dalmau en el seu llibre El procés de Montjuïc. Barcelona
al final del segle XIX, un interessant treball que repassa la
història de Barcelona en un moment de certa turbulència
anarquista i d’una desmesurada repressió contra aquest
moviment, en una època en què Barcelona va ser coneguda
com la “ciutat de les bombes”. Dalmau explica accions com
l’atemptat contra el capità general Arsenio Martínez Cam-
pos, el 24 de setembre de 1893, i que va acabar amb Paulí
Pallàs afusellat a Montjuïc el 6 d’octubre de 1893 i l’afuse-
llament de sis homes més, acusats injustament per aquest
fet, el mes de maig de 1894. També parla de la bomba del
Liceu, del 7 de novembre de 1893, que va causar 20 morts,
l’autor del qual, Santiago Salvador, va ser executat a garrot
el 21 de novembre de 1894; i d’una altra bomba que va ex-
plotar en el carrer de Canvis Nous durant la processó de
Corpus del 7 de juny de 1896, amb dotzemorts com a con-
seqüència, fet que va motivar el que es coneix com el pro-
cés de Montjuïc el mes de desembre de 1896 i que va aca-
bar amb l’afusellament de cinc anarquistes el 4 de maig de
1897. El llibre també dóna molts detalls dels torturadors
deMontjuïc i dels seusmètodes.
Si té fotografies o documents del seu barri, en pot fer
donació a l’Arxiu Municipal del Districte, 93 443 22 65

J. M. ContelÀLBUM HISTÒRIC
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La regidora i l’alcalde, visiten la mostra.

Comerciants i entitats surten al carrer
Alexandra Rubio

Entre maig i juny tenen lloc di-
verses mostres de comer-

ciants i entitats al districte de
Sants-Montjuïc. La primera es va
organitzar el passat 8 de maig a
la zona Sants-Creu Coberta i s’hi
va poder gaudir de diverses ac-
tuacions musicals, jocs i xerinola
en un carrer posat a disposició
dels vianants des de la plaça d’Es-
panya fins al carrer Munné amb
avinguda Madrid. Les paradetes
gastronòmiques i de comple-

ments per a la llar van atreure
una gran afluència de públic, així
com la mostra de cotxes d’època i
els restaurants del barri. Una jor-
nada similar és la que s’ha pro-
gramat al sector Sants-Les Corts
el dia 19 de juny, de deu del matí
a vuit del vespre. La mostra agru-
pa els carrers Joan Güell, Galileu
i Vallespir i per primer cop se si-
tuarà a l’avinguda Madrid. La
presència d’aquests establiments
comercials és un element de vita-
litat, civisme i qualitat que alhora

dinamitza la realitat econòmica i
social dels barris. En total, es reu-
niran uns 50 comerços, especial-
ment de botigues tradicionals i
amb especialització. Per acabar,
cal destacar Firentitats, el dissab-
te 5 de juny als carrers Sants i
Creu Coberta. I el 12 de juny, al
Poble Sec, se celebrarà Fem Pa-
ral·lel i la mostra d’entitats del
Poble Sec, una diada que se cele-
bra des de fa més de vint anys i
que serveix d’aparador de més de
40 entitats interculturals.

NOT ÍC I E S

Daniel Venteo

Afinal d’abril, els operaris
van tornar a la plaça de

Navas, al Poble Sec, per cons-
truir el nou aparcament
soterrat que contribuirà a mi-
llorar la mobilitat al barri i la
qualitat de vida dels veïns. El
nou aparcament, que està
fent l’empresa municipal Bar-
celona de Serveis Municipals
(B:SM), disposarà de quatre
plantes soterrades amb 340
noves places d’aparcament
en règim mixt, és a dir, tant
per a residents com per a
vehicles en rotació diària.
L’avenç de les obres, reactiva-
des a final del mes d’abril
passat, fa possible superar
les dificultats històriques
amb les quals s’ha enfrontat
el projecte de nou aparca-
ment de la plaça Navas. Du-
rant els últims tres anys, di-

verses dificultats han tingut
el projecte aturat.
Ara les obres avancen a bon
ritme amb l’objectiu de fina-
litzar les obres cap al final de

l’any vinent. Un cop enllesti-
des les obres estructurals del
nou aparcament amb la
construcció de la coberta, es
duran a terme els treballs

d’urbanització de la superfí-
cie amb la creació d’una nova
plaça Navas, la qual dispo-
sarà d’àrea de jocs infantils i
de zona verda. La previsió és
que en el subsòl es mantin-
guin les restes de les instal·la-
cions d’un antic refugi de la
Guerra Civil, el número 262,
tot i que no sembla viable re-
cuperar-lo per a ús públic.
Avui, tanmateix, la construc-
ció de l’aparcament és del tot
necessària, tal com reclama
el mateix moviment associa-
tiu, veïnal i comercial del
barri. L’aparcament tindrà
dos accessos, l’un destinat a
l’entrada de vehicles i l’altre
a la sortida. Aquesta opció
s’ha pres donades les carac-
terístiques del barri del Po-
ble Sec, amb una estructura
urbana densa i de carrers es-
trets, fet que no permetia
tècnicament la construcció
d’una única rampa amb dos
sentits de circulació. Les
dues boques separades del
nou aparcament contribui-
ran a garantir una millor
mobilitat al barri.

El nou aparcament,
que tindrà 340
places, contribuirà a
millorar la mobilitat
i la qualitat de vida
dels veïns del barri

Obres a la plaça de Navas per construir l’aparcament subterrani.

Les obres del nou
aparcament soterrat
es van reprendre al
final delmes d’abril

Es reprèn la construcció de
l’aparcament de la plaçaNavas Centenari d’en “Pele”

Una jornada festiva al parc de l’Espanya Industrial va
celebrar, el 9 de maig, el centenari del naixement de
Joan Pelegrí. Diverses activitats van recordar en
“Pele”, metge, pedagog i escriptor profundament vin-
culat a Hostafrancs, entre d’altres, pel seu treball al
capdavant del centre Montserrat-Xavier, una de les
entitats impulsores del centenari juntament amb la
Fundació Cultural Hostafrancs i l’Escola Joan Pelegrí.

Art i humor als carrers de la Bordeta
La nova edició d’Art i humor a la Bordeta s’ha iniciat
el maig. És un cicle d’arts de carrer que promou la
Llei de barris. Els propers espectacles són el conte de
titelles L’Ocell Meravellós (13 de juny, a les 12 h, a la
plaça de la Farga), un taller de circ (20 de juny, a les
12 h, a la rambla Badal, davant de l’escola Cavall Ber-
nat) i el Cabarè Paròdia (27 de juny, a les 12 h, a la
plaça de la Farga).

Compartim circ i teatre al pati d’escola
L’escola pública La Muntanyeta (Montfart, 24) fa un
taller de tècniques de circ a càrrec de la Companyia
Otradnoie el dissabte 12 de juny. I l’escola Carles I
(pg. de l’Exposició, 1) presenta l’obra Un poco de
todo y algo de..., de la Companyia Tres Puntos y
Aparte, el dissabte 10 de juliol. Les dues activitats co-
mencen a les 18.30 h i són gratuïtes. Formen part del
programa “Compartim els patis d’escola”.

Nova edició de Cuina del Món
Els dies 9 i 10 de juliol, al carrer Blai del Poble Sec,
s’hi podrà tastar plats de quinze països en una nova
edició de Cuina del Món. La trobada serà a les 21 h i
se’n serviran 4.000 racions. Cuina del Món és un pro-
jecte ocupacional del Districte que forma com a cui-
ners professionals persones de diferents nacionali-
tats. Enguany hi ha trenta alumnes, que són els qui
preparen aquests plats com a pràctica final del curs.

LA XARXA D ’APARCAMENT DE B : SMA
Barcelona de Serveis Municipals ha creat en els darrers

anys una xarxa amb més de 46 aparcaments i més de

17.000 places per a vehicles, fet que la converteix en la

xarxa d’aparcaments més gran de tota la ciutat. Una de

les seves principals característiques, a més, és que els

abonats a la xarxa,que dóna servei tant a residents com

a necessitats puntuals d’aparcar per temps reduïts,

tenen una reducció del 50% de l’estada en la xarxa de

B:SM. Les motocicletes i les bicicletes també tenen una

oferta específica de places i abonaments especials.
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JordiMiró

L’última vegada que es van fer va
ser fa 133 anys i ara algunes enti-

tats del districte han volgut recuperar
aquesta tradició literària tan catalana.
Els Jocs Florals de Sants, Hostafrancs i
la Bordeta es tornaran a celebrar,
doncs, a partir d’aquest 2010 i s’espera
que siguin “uns jocs de referència”, com

ja ho havien estat en la seva època (són
els segons que es van fer a Catalunya
després dels de Barcelona), segons va
explicar Albert Torres, president de la
Coral la Floresta i impulsor d’aquesta
iniciativa. “No sabem quanta gent s’hi
presentarà aquest primer any. Volem
donar-nos a conèixer i que cada any si-
gui un certamen més notori”, va afegir

Torres. Per presentar-s’hi, només cal
tenir 18 anys i enviar les obres poèti-
ques –d’unmàxim de 50 versos– fins al
24 de juny al centre cívic de les Cotxe-
res de Sants, al número 79 del carrer de
Sants. El lliurament de premis, ator-
gats per un jurat format per figures de
prestigi, tindrà lloc a la sala de plens del
Districte de Sants-Montjuïc un dia de
setembre encara a concretar, però que
coincidirà amb l’última setmana
de les festes de Sants, la primera de
les d’Hostafrancs, i en plenes festes
de la Bordeta. S’hi concediran els tres
premis clàssics d’aquest certamen, però
adaptats als temps moderns: l’Englan-
tina d’Or, que normalment distingeix
els poemes dedicats a la Pàtria, es farà
extensiu a les tradicions i al folklore; la
Viola d’Or, dedicada a temes religiosos,
també n’inclourà d’altres com el proïs-
me o la solidaritat, i la Flor natural,
centrada en la poesia amorosa, però
que s’amplia als sentiments en general.
També hi haurà el premi Jacint Lapor-
ta al millor treball històric o científic
sobre els tres barris.

Més informació:
www.elsjocsflorals.cat
info@elsjocsflorals.cat

CULTUR A

Presentació dels Jocs Florals a la seu del Districte.

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

GRUPS MUNICIPALS

La bella avingu-
da dissenyada
per Ildefons
Cerdà comença
l’aventura de re-

pensar-se i ho fa a partir de la
recuperació de la seva memò-
ria històrica i l’impuls de nous
projectes escènics que s’hi
concentren, com la reobertura
del Molino i la inauguració de
nous espais com la Sala
Paral·lel, entre d’altres.
Teatres, sales de ball i con-
certs, cabarets, circ, cafès, ter-
rasses i la seva gent. Actrius,
actors, ballarines, cupletistes,
malabaristes, veïns i veïnes,
comerciants..., gent de Barce-
lona i d’arreu del món passeja-
ran per un Paral·lel renovat.
Societat civil, teixit associatiu
dels barris que l’envolten i l’A-
juntament de Barcelona treba-
llem de la mà per fer propos-
tes sobre la nova i bella
avinguda.
Entre el port vell i la plaça Es-
panya tornarem a gaudir del
millor de la nostra cultura.
Vine a tastar-la el proper 12
de juny a la festa del Paral·lel.

Repensem
el Paral·lel

PSC. Inma Moraleda

Les temptacions
de parlar de la
Diagonal, del
fracàs de la con-
sulta, del ridícul

que s’ha fet, del malbaratament
de diners públics amb la crisi
que tots patim, sónmoltes. Ho
despatxaré, però, amb el que
per a mi és més greu. L’alcalde
Hereu va mentir, fins a tres ve-
gades. Això sol, que ja és molt
greu, en política és inadmissi-
ble. Perquè afecta la credibilitat
de tots, atempta contra els
principis bàsics de la democrà-
cia i crea desafecció ciutadana.
Dit això, aprofito la columna
per demanar a la regidora del
Districte que compleixi amb les
propostes de CiU que, de-
mocràticament, el Plenari del
Districte aprova, com ara apro-
fitar l’espai buit de Can Batlló
per a aparcament de veïns, ga-
rantir el silenci a la plaça de la
Farga, fer un Pla d’usos a Sants,
cobrir el poliesportiu de les tres
xemeneies, o garantir la mobili-
tat aMelcior de Palau. Per res-
ponsabilitat, per respecte i per
decència. Com sempre, a la vos-
tra disposició a
srecasens@bcn.cat

Mentides i qualitat
democràtica

CiU. Sònia Recasens

Des del PP volem
felicitar els co-
merciants d’Hos-
tafrancs per la ce-
lebració de la seva

fira de comerç, fira que, amb la
de Creu Coberta i Sants, de-
mostra la gran vitalitat i im-
portància que té el petit comerç
per a la vida d’un barri. Aques-
ta és la línia a seguir: potenciar i
protegir el petit comerç, que fa
barri i que compleix amb una
gran tasca social a cada un dels
barris, recolzar-los amb cam-
panyes de dinamització comer-
cial i no apujar més la seva
pressió fiscal, i menys en plena
crisi. Per això, volem destacar
que el comerç de Sants, Hosta-
francs i Creu Coberta és part
important de la vida activa del
nostre districte i així ho volem
reconèixer. Sants-Montjuïc y su
comercio no son una excepción
a otras peticiones barcelonesas
como luchar contra la crisis y la
delincuencia aumentando el
número de policías, la atención
a las personas, conmás equipa-
mientos y servicios sociales, y
una inmigración ordenada que
cumpla la ley y respete la ciu-
dad y el país que la acoge.

Sants,
un gran comerç

PPC. Alberto Fernández

Les persones
grans són una
quarta part de la
població de Bar-
celona. Atendre

les seves necessitats és la nostra
prioritat, i ho fem impulsant
polítiques de foment d’un enve-
lliment actiu i saludable. Moltes
persones viuen demanera
autònoma i activa la seva velle-
sa, però aquesta pot comportar
riscos d’exclusió associats a la
dependència, la soledat o les di-
ficultats econòmiques. Des de
l’Ajuntament, combatem
aquests riscos amb un ventall
de programes adreçats a la gent
gran. Un dels que enguany aca-
barem de desplegar a tots els
districtes són els Àpats en
Companyia, que ens permeten,
d’una banda, atendre una ne-
cessitat bàsica com l’alimenta-
ció, mentre oferim alhora un
espai de relació, un al·licient per
sortir de casa, una possibilitat
de mantenir uns vincles socials
que són cabdals. A Sants-Mont-
juïc, dos casals i una residència
de gent gran ja ofereixen aquest
programa amés de 50 perso-
nes, i treballem per ampliar l’o-
ferta en 25 places més.

Àpats en companyia,
per a un envelliment
saludable
ICV-EUiA. Ricard Gomà

Durant la Guerra
Civil, la ciutat de
Barcelona va ser
durament casti-
gada amb bom-

bardeigs aeris, que actuaren
indiscriminadament contra la
població civil. Aquest fet va
propiciar la construcció de
més de mil refugis antiaeris
que salvaren la vida a milers
de ciutadans i que es troben
situats a tots els districtes de
la ciutat. Un d'aquests és el re-
fugi 742, situat als carrers
Joan de Sada i Roger, que en-
cara forma part de la memòria
col·lectiva dels veïns i les veï-
nes de la zona.
Des d'Esquerra, hem dema-
nant que es defineixi un pla
per recuperar els refugis antia-
eris dels carrers Joan de Sada i
Roger per tal d'integrar-los al
projecte urbanístic que s'està
desenvolupant en aquesta
zona del districte, i treballar
en el desenvolupament de la
memòria històrica de la ciutat.
florensa@bcn.cat

Recuperem el
refugi antiaeri
de Joan de Sada
ERC. Xavier Florensa

Sants,Hostafrancs i la Bordeta
recuperen els Jocs Florals

Barcelona, vista per
un dibuixant
Llibre amb imatges de Barcelona
dibuixades per l’artista autodi-
dacte Robert Cabeza, fetes amb
diferents tècniques: aquarel·la,
pastel, cal·ligrafia, transferència...
Hi ha diversos racons, espais pú-
blics i edificis de la ciutat. Tot
acompanyat de textos de Lluís
Permanyer i Salvador Cardús.

Barcelona. Veus i mirades
Autors: Robert Cabeza (dibuix),
Lluís Permanyer i Salvador
Cardús (textos)
Edita: Ajuntament de Barcelona i
Lunwerg Editores
PVP: 34,50 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

Portal Sèrie BCN

Sèrie BCN neix com un portal de blocs
dirigit als joves de la ciutat, on es recu-
llen diferents propostes culturals sobre
música, cinema, art, vida urbana o soli-
daritat. Gràcies als enllaços a les dife-
rents xarxes socials, els continguts es
poden difondre i compartir amb molta
més gent.
www.seriebcn.cat

Cap de setmana

Des de dijous fins a diumenge, el web
municipal us ofereix totes les propostes
culturals per passar un bon cap de set-
mana a la ciutat. A més, ara també
podeu seguir el resum d'aquestes activi-
tats en vídeo.
www.bcn.cat

wPOL I E SPORT IU

Pere S.Paredes

Del 20 al 29 d’agost, coincidint
de ple amb la Festa Major de

Sants, el centre cívic Cotxeres de
Sants acollirà l’Open Internacional
d’Escacs de Sants, Hostafrancs i la
Bordeta, reconegut com el més
gran d’Espanya i entre els deu més
importants a escala mundial.
El Secretariat d’Entitats de Sants,
Hostafrancs i la Bordeta, el Catalu-
nya Escacs Club, el Club d’Escacs
Comtal, el Club d’Escacs La Cade-
na i el Districte de Sants-Montjuïc
organitzen aquesta XII edició esti-
pulada per a jugadors amb llicèn-
cia federativa amb vigor.
El torneig està homologat per la
Federació Catalana i l’Espanyola
d’Escacs, a efectes de còmput d’E-
LO, tant català com espanyol i
FIDE (Fédération Internationale
des Échecs), i puntuarà per al Cir-
cuit Català d’opens d’estiu, dins de
la Categoria A especial, en tots els
grups.

L’organització vol superar els 554
participants de l’any 2009, proce-
dents de quaranta països diferents,

i aquest any reunirà més de cent ju-
gadors que tenen títol internacio-
nal de Gran Mestre o Mestre de la
FIDE, juntament amb jugadors fe-
derats de nivells més baixos.
A més a més de comptar entre els
jugadors destacats d’aquesta XII
edició amb els dos germans pe-

ruans, Jorge i Daisy Cori, cam-
pions del món sub 14 i sub 16, res-
pectivament, s’han programat ac-
tivitats com la retransmissió dels
primers taulers per Internet, una
pantalla gegant per al públic, sales
d’anàlisi, campionats de Futbol
Sala i campionats de partides si-
multànies i de ràpides.

Més informació:
Cotxeres de Sants
c. de Sants, 79
Tel. 93 291 87 01 de 9 a 14.15 h
Excepte de l’1 al 8 d’agost
toniayza@secretariat.cat
www.cotxeres-casinet.org/open

L’any passat hi van
participar 554 jugadors
de 40 països diferents

Open Internacional d’Escacs del 2009.

L’Open Internacional
d’Escacs de Sants,
Hostafrancs i la Bordeta
reunirà el nombre més
gran de jugadors de
l’elit mundial

Elmillorsmestresmundials dels
escacs tornen a Sants a l’estiu

Redacció
El foc és el protagonista de la re-
vetlla de Sant Joan, la nit del 23
de juny. Atès el risc d’accidents
que acompanya aquesta celebra-
ció, cal adoptar mesures de pre-
caució en l’encesa de fogueres i
amb l’ús de material pirotècnic,
especialment per part dels nens i
nenes. En aquest sentit, cal re-
cordar que la compra i utilització
dels petards s’ha de fer sempre
sota la supervisió dels adults.

Telèfons d’emèrgencia per
a la revetlla de Sant Joan:
Generalitat: 112
Bombers de Barcelona: 080

Els petards
Algunes de les recomanacions de la
Direcció de Protecció Civil de la Ge-
neralitat permanipular els petards
amb seguretat són:
1No s’han de posar els petards a
prop de la cara o del cos.

1No s’han de llançar petards
contra ningú.
1No s’han de guardar petards a
les butxaques.
1No s’ha de tallar el tro final de
les traques, perquè poden explo-
tar violentament.
1No s’han de llançar coets
agafant-los per la tija amb la mà.
1 També és aconsellable no dei-
xar roba estesa, plegar els tendals
i tancar portes i finestres.

Les fogueres
1 La Generalitat recorda que per
encendre una foguera cal tenir
l’autorització corresponent.
1 Les fogueres s’han de fer a més
de 15metres dels cotxes i les faça-
nes i mai sota línies elèctriques.
1No s’han d’encendre fogueres
amb líquids inflamables, ni
llançar-hi bidons ni esprais.

Comprevenir els accidents
a la revetlla de Sant Joan

S ERVE I PÚBL IC
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Com valora l’entitat la col·locació
de la placa en memòria de Ramon
Torres, “l’avi”?
Demanera molt positiva. Ell va ser fun-
dador de la Unió, primer president de
l’entitat i la persona que va fer possible
la creació de la Secció ciclista que va or-
ganitzar la Volta Ciclista a Catalunya.
Santsenc exemplar i periodista, “l’avi”
Torres va ser un aglutinador de l’esport
que l’apassionava: el ciclisme.
És també un reconeixement de
l’entitat que vostè presideix. En
quinmoment es troba ara la Unió?
Sí, així ho entenem. La veritat és que
ara mateix la Unió Esportiva de Sants
és una entitat consolidada. És un equip
que té 88 anys d’història, fundat el
1922. Durant tot aquest temps, hem
viscut de tot, tant des del punt de vista
esportiu com polític i econòmic, amb
una Guerra Civil i una postguerra pel
mig… I avui aquí estem: com una enti-
tat de barri molt conscients que les nos-
tres capacitats “per mantenir-nos vius”

han de sorgir de les conviccions de les
persones que formen l’entitat. Estem
en un bonmoment.
Quina massa social hi ha al darre-
re de la Unió Esportiva?
Molt important. Ara tenim uns 330 na-
nos al futbol base, la qual cosa vol dir
330 famílies. I ells són el futur en tots
els sentits.
En quins sentits?
La trajectòria esportiva d’un jove, enca-
ra que sigui modesta, repercuteix en el
seu caràcter d’una manera molt impor-
tant: disciplina, sacrifici, treball en
equip, etc., i tot plegat afavoreix un per-
fil com a persona que és molt útil des-
prés en la vida quotidiana adulta. Això a
banda que, de tant en tant, surt un ju-
gador de nivell, que se l’emporta el
Barça, i nosaltres encantats de la vida
perquè sempre volem el millor per als
nostres nanos. En tot cas, resumeixo:
330 famílies implicades, un equip a la
Primera Divisió catalana, quatre equips
de futbol sala, dos equips femenins i
una secció d’atletisme popular que hem
creat fa poc donen idea de la vivesa de
la Unió Esportiva en l’actualitat.
Cap a on va la Unió Esportiva del
segle XXI?

Tenim voluntat de seguir avançant, no
tant a través del creixement estructural,
sinó aprofitant el potencial que tenim,
que és molt. Els reptes són continuar
creixent com a entitat en tots els sen-
tits. Sense oblidar que, en aquests
temps actuals, sobreviure econòmica-
ment ja és un reptemolt important.

Com es troba vinculada la Unió
amb la xarxa d’equipaments es-
portius del districte?
Des de fa uns quatre anys, la Unió Es-
portiva es troba immersa en un procés
que ha apostat per la gestió d’instal·la-
cions esportives públiques. Creiem que
és una bona fórmula la corresponsabili-
tat de les entitats i les administracions.
Nosaltres defensem davant de l’Admi-
nistració que el millor coneixedor del
futbol és qui el practica. Aquest tipus
d’instal·lacions no tenen per què ser de-
ficitàries. Nosaltres proposem tot tipus

d’activitats per a tots els públics en tota
mena d’horaris, a l’abast de les escoles,
dels barris, de col·lectius com ara gent
gran i persones amb discapacitat. Tre-
ballem en aquesta línia. Això afavoreix
el barri i ens projecta cap al futur. Jo es-
tic convençut que treballar per al barri
és treballar per a la ciutat i per a Catalu-
nya.
Avui sembla innegable que el fut-
bol és alguna cosa més que un es-
port, que també es veu com una
pràctica social saludable.
Això ho veiem en grans equips com el
Barça, amb el granmoviment social que
arriba a produir, i en una dimensió més
reduïda: als partits dels nostres menuts
hi ha gairebé tants familiars a la grada
com menuts entrenant. Això vol dir, en
certa manera, que tots ens il·lusionem
amb l’activitat esportiva del nostre fill
fora de l’horari escolar, fet que enforteix
el vincle entre pares “taxistes” o “trans-
portistes”, que dic jo, i els seus fills, és a
dir, els que acompanyen els nanos als
entrenaments, en aquests anys tan im-
portants de la formació dels nois i
noies, quan necessiten el suport i una
bona comunicació amb els seus pares.
Crec que l’esport hi contribueixmolt.

ENTR EV I S TA Vicenç Bel l ido , pres ident de la Unió Espor t iva de Sants

Bellido, envoltat de trofeus, a la seu de la Unió Esportiva de Sants.

La Unió Esportiva de Sants no només és el

bressol de la Volta Ciclista a Catalunya, sinó

també un dels principals referents de la

pràctica esportiva als barris de Sants-Montjuïc.

En parlem amb el seu president

“Treballar per al barri
és treballar per a la ciutat

i per a Catalunya”

"L’esport enforteix
el vincle entre
pares i fills"

Daniel
Venteo


