
VIANANTS

Les obres estan
plantejades per
donar-los prioritat

ACTUACIONS

Creix la vorera, se’n
refà la calçada i s’hi
renova l’enllumenat

DURADA

Es farà en tres frases
i es preveu acabar
abans de final d’any

Pàg. 3

E N T R E V I S TA Pàg. 8

Ferran Peguerols
i Alba Montané
Caps de l’Agrupament
Escolta Joan Maragall

“El propòsit del
moviment escolta
és millorar el món”

E N T I TAT S Pàg. 4

Firentitats
Se celebrarà el 5 de juny
amb 116 entitats

P O L I E S P O R T I U Pàg. 7

Foment de la
col·laboració entre
escolars tot jugant
amb el cos

S E R V E I P Ú B L I C Pàg. 7

Nou servei
de recepció de
residus domèstics
amb amiant

E Q U I PA M E N T S Pàg. 6

Festa de la
primavera
Una ludoteca a l’aire lliure
a la plaça de la Marina
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Comença la remodelació
del carrer Olzinelles

Han passat gairebé dos anys des que
es va decidir impulsar la reforma de
la Diagonal per convertir aquesta via
emblemàtica, projectada per Ilde-
fons Cerdà al segle XIX, en un gran
passeig, amable per a les persones i
amb més presència del transport pú-
blic. Després d'un procés participa-
tiu sense precedents, arriba el mo-
ment de decidir. Del 10 al 16 de
maig, prop d'un milió i mig de barce-
lonins podran participar en la que
serà la primera consulta popular
electrònica que es fa en una gran
ciutat i decidir com volen que sigui
la Diagonal del futur. Bulevard, ram-
bla o deixar-la tal com està?
A la pàgina 5 trobareu informació
sobre com votar i els punts habili-
tats per fer-ho.

On anar a votar per decidir
la nova avinguda Diagonal

Pàg. 5Banderoles anunciant la votació de la consulta, a la Diagonal.
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MÚSICA

Dissabte 29 de maig
Cantada d’havaneres
A partir de les 17 h. Auditori del centre cívic Cotxeres de
Sants (c. Sants, 79)
Concert a càrrec del grup Port-bo.

Dissabte 5 de juny
Vermut jazz: Jove Dixieland Band
A les 12 h. Carrer de Sants, des de la plaça de Sants fins a
la plaça Espanya
Concert especial Firaentitats de jazz.

TEATRE

Divendres 21 de maig
Desde el arrabal
A les 20 h. Sala Pepita Casanellas (c. Foneria, 19)
Espectacle musical a càrrec de Bibi Gonzalez i Callejón
Tango. Preu: 2 euros.

Divendres 4 de juny
Pelo & Contrapelo
A les 20 h. Sala Pepita Casanellas (c. Foneria, 19)
Espectacle de teatre d’humor absurd a càrrec del Trio
LA LA LA. Preu: 2 euros.

ACTIVITATS

Dilluns 17 de maig
La casa dalle finestre che ridodo
A les 21.30 h. Sala d’estudi de la Biblioteca Vapor Vell (c.
Joan Güell, 14-22)
Cicle de cinema d’horror italià. Film de P. Avati, 1976.

Dissabte 22 de maig
Merkanit
De 20 a 24 h. Rambla del Brasil
Nit de concerts pels joves.
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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.

Dijous 27 de maig
Certamen literari Francesc Candel
A les 19 h. Biblioteca Francesc Candel (c. Amnistia Inter-
nacional, 10)
Acte de lliurament de premis del certamen literari, or-
ganitzat pel centre cívic Casa del Rellotge.

Dissabte 5 de juny
Jornada fotogràfica
A partir de les 12 h. Casa del mig del parc de l’Espanya In-
dustrial (c. Muntades, 5)
Jornada de tallers, exposicions i xerrades sobre la foto-
grafia analògica i digital.

EXPOSICIONS

Fins al 16 de maig
Un pas per la vida
Centre cívic Casinet d’Hostafrancs (c. Rector Triadó, 53)
Exposició a càrrec de Mercedes Arcas.

INFANTILS

Dimecres 19 de maig
Què són els sentiments?
A les 18 h. Biblioteca Poble Sec-Francesc Boix (c. Blai, 34)
Activitat dins del cicle Lletra petita, inclosa en el pro-
grama Enreda’t amb l’acció.

Dissabte 22 de maig
El jardí de l’avi: un conte reciclat
A les 12 h. Centre cívic El Sortidor (pl. Sortidor, 12)
Espectacle d’ombres i titelles per a infants de 2 a 7
anys.

Diumenge 30 de maig
Eooo!!!
A les 12 h. Sala Pepita Casanellas (c. Foneria, 19)
Espectacle de claqué, música, percussió... a càrrec de la
Cia. Trakatap. Activitat familiar. Preu: 2 euros.

L A COMUN I TAT ÉS COSA DE TOT S

És important mantenir l’escala
neta i endreçada

L’escala és l’espai comú utilitzat per tots
els veïns i veïnes. És important mante-

nir-la neta i endreçada. Quan baixem les es-
combraries, cal anar molt amb compte de no
embrutar l’escala i l’entrada, i dipositar les dei-
xalles als contenidors corresponents. Si s’en-
carreguen de la neteja de l’escala els mateixos
veïns i veïnes, cal que quedin clars els torns i
que tothom els respecti.
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Belén Ginart

Tornar el protagonisme
al vianant. Aquest és un

dels grans objectius que im-
pulsen les obres de reforma

dels carrers Olzinelles, Ros-
send Arús, Ibèria i plaça Ibè-
r ia , engegada després de
Setmana Santa. Amb la in-
tervenció, que s’emmarca en

la Llei de Barris, cofinançada
per l’Ajuntament de Barcelo-
na i la Generalitat, es pretén
humanitzar el barri de la Bor-
deta amb la reforma d’alguns

dels seus carrers més em-
blemàtics. Les obres es porta-
ran a terme en fases successi-
ves a fi de minimitzar-ne
l’impacte entre els veïns. Es
preveu que els treballs esti-
guin totalment enllestits
abans que acabi l’any.
El carrer Olzinelles, el més
comercial i llarg de la Borde-
ta, és també un dels que su-
porten més volum de trànsit,
ja que el connecta amb Sants
i les Corts. A fi de desconges-
tionar-lo, se n’elimina un dels
dos carrils d’aparcament, una
actuació que permetrà am-
pliar la vorera dels dos me-
tres actuals fins a tres i mig.
A l’altre costat, intercalats en
l’espai per a l’aparcament de
vehicles, s’hi plantaran ar-
bres, que se sumaran als oms
que ja existeixen al tram final
del carrer. La reforma inclou
també la renovació de la
calçada, actualment molt de-

teriorada a causa del trànsit
que suporta, format en bona
part per vehicles pesants. Els
treballs es faran al mateix
temps que els de l’eix format
pels car-rers Rossend Arús i
Ibèria i la plaça Ibèria. Aques-
ta serà un àrea de plataforma
única. No hi haurà cap barre-
ra física de separació entre la

zona destinada als cotxes i la
consagrada als vianants, però
els conductors tindran l’obli-
gació de reduir el pas i cedir la
preferència a les persones que
circulin a peu. Les obres de
millora a la Bordeta inclouen
també la renovació de les xar-
xes de serveis i de clavegue-
ram, com també de l’enllume-
nat i del mobiliari urbà.
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Vista de la plaça Ibèria, que també es reforma.

El carrer Olzinelles i altres vies

emblemàtiques del barri de la

Bordeta es reformen per donar

protagonisme al vianant. S’hi faran

voreres més amples, s’hi plantaran

arbres i les instal·lacions seran

renovades

El carrer Olzinelles tindrà nova
calçada i voreres més amples

S’hi instal·larà un
nou enllumenat i
nova pavimentació

C IU TA DA N S OPIN E N

Laura Rodrigo
Estudiant d'educació
infantil

La veritat és que potser
ja tocava. Al carrer
Rossend d'Arús, el
paviment hi està molt
deteriorat i a Olzinelles
l'enllumenat actual no
funciona correctament.

Margarita Girbau
Jubilada

Serà una millora i espe-
rem que valgui la pena.
Actualment, les voreres
són molt estretes i és
difícil caminar-hi. Segur
que patirem les molès-
ties de les obres, però
valdran la pena.

Daniel Pons
Distribuïdor

Com que tinc opinió de
vianant, em sembla
genial. És molt impor-
tant que es doni més
importància al vianant,
com està passant també
a Gràcia. A la plaça
Ibèria haurien de tornar
a posar la font i el fanal.

Pilar Abaijon
Sense feina

La veritat és que no em
semblen gaire bé. Fa
molt poc que es va obrir
una part d'Olzinelles i
de Rossend d'Arús i ara
el tornen a aixecar.
Podrien pensar de fer
les coses totes de cop i
no pas a tongades.

Francesc Aragall
Jubilat

Em sembla molt bé,
sempre s'ha de donar
prioritat a la gent que
va a peu. No tothom
pot anar amb cotxe i és
important que el via-
nant pugui anar tran-
quil pel carrer.

Gerard Garré
Hoteleria

Si la gent del carrer,
que és a qui més l’afec-
ta les obres, hi està d'a-
cord, em sembla bé. Si
fos el meu carrer, jo
n’estaria molt content.
Tot el que sigui espai
per al vianant és bo.

Q u i n a é s l a s e v a o p i n i ó s o b r e l a r e f o r m a q u e e s f a r à a d i v e r s o s c a r r e r s d e l a B o r d e t a ?

U N A I N T E R V E N C I Ó E N T R E S FA S E SA
La reforma del carrer Olzinelles, la més ambiciosa de les intervencions previstes propera-

ment a la Bordeta, s’ha plantejat en tres fases. S’aprofitaran les vacances escolars d’estiu

per portar la terme la de més envergadura. Es tracta de la renovació de la calçada, que es

farà entre els mesos de juny i agost i comportarà el desviament de la circulació (a excepció

dels veïns i els serveis) pel carrer Vint-i-sis de gener 1641.
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E N T I T A T S

Jordi Miró

“No és casualitat que
els dos sindicats

històrics més importants a
part de la UGT, que són la
CNT i CCOO, es fundessin a
Sants.”
Així va explicar Toni Ayza,
un dels coordinadors de Fi-
rentitats (la fira d’entitats
que se celebra el dia 5 de
juny), la gran afluència d’en-
titats i associacions –un to-
tal de 116–, que desembar-
caran aquell dissabte al
carrer de Sants. I aquestes
entitats, matisa Ayza, només
pertanyen als tres barris
històrics del Districte: Sants,
Hostafrancs i la Bordeta. “La
tradició associativa en
aquest districte és molt im-
portant. Des de sempre n’hi

ha hagut molts, de sindicats,
cooperatives... Crec que, jun-
tament amb Gràcia, és el
que té més densitat d’enti-
tats”, hi afegeix. En aquesta
9a edició de la fira, entre les

116 entitats (que segons
Ayza no són totes les que hi
ha en aquells tres barris), hi
haurà associacions de pares i
alumnes (AMPA), escoles de
música, entitats culturals i
religioses, clubs esportius,

acadèmies... Com Barcelona
Esperanto Centro, els Caste-
llers de Sants, el Club Espor-
tiu Mediterrani, la Coral
Sant Medir, l’Eix Comercial
Sants Les Corts o el grup de
formació i investigació tea-
tral La Casona. “La idea és
donar a conèixer a la gent
del barri quines entitats hi
ha al barri i així pugui conèi-
xer quina feina fan”, explica
el coordinador d’aquesta fira
organitzada per Cotxeres-
Casinet. Firentitats se cele-
bra des de fa nou anys i acos-
tuma a reunir unes 50.000
persones. Es van fer cinc edi-
cions a les Cotxeres, dues al
parc de l’Espanya Industrial i
aquesta serà la segona que es
farà al carrer de Sants, entre
Moianès i plaça de Sants.
“Vam creure que el carrer de
Sants era el millor aparador
per a les entitats”, diu Ayza.
Més informació:
www.cotxeres.org

La regidora del Districte visita l’edició de Firentitats de l’any passat.

Firentitats reuneix
unes 50.000
persones al carrer
de Sants, entre
Moianès i la plaça
Sants

La fira d’entitats dels barris de Sants,
Hostafrancs i la Bordeta torna el 5 de juny
amb una participació de 116 associacions

Firentitats se celebrarà el
5 de juny amb 116 entitats

Hi ha roba per a dones de totes les edats.

Quan la Lourdes Baladas volia obrir la seva
botiga de roba i complements de dona i

tothom li preguntava com seria, ella tenia cla-
ra sobretot una cosa: que seria diferent. A cò-
pia de repetir-ho, aquest va ser el nom que va
triar per a l’establiment. El cert és que la roba
i els complements de Diferent escapen de
qualsevol qualificatiu. Podríem dir, és clar,
que són diferents, però també originals, atre-
vits, amb caràcter, plens de color i de vitalitat.
Això no vol dir que només siguin per a noies
joves, ja que l’estil no té edat i la Lourdes pen-

sa en tothom. Fins i tot les dones que gasten
talles grans hi trobaran models per no haver
de renunciar a vestir amb un estil modern i
atraient. La Lourdes també fa costat als joves
dissenyadors i a la botiga trobem peces força
originals, que sedueixen a primer cop d’ull.
L’èxit de Diferent ve d’oferir qualitat i origina-
litat a preu assequible.

Diferent
C. Sants, 254
Telèfon: 93 491 05 22

E L T A U L E L L

Roba i complements plens de vitalitat

Joan Anton Font

Imatge de l’estand de Gallina Blanca a la Fira de
Barcelona dels anys 1950-1960.

La Gallina Blanca (II)
Poc temps després de la desaparició de les cartilles de
racionament, Gallina Blanca va llançar, el 1954, un nou
producte: les pastilles de caldo Avecrem. Unes pastilles
que, amb el temps, anaren diversificant-se.
Però si una cosa diferenciava els productes Gallina Blanca
era també la seva promoció i publicitat en aquella societat
amortida per la dictadura i que començava a moure’s en
el desarrollismo d’aquella època. I això es trobava en els
programes de ràdio i en les planes senceres de diaris, en-
tre les quals destaca la portada de La Vanguardia del dia
28 de novembre. En els anys cinquanta, destaquen pro-
grames com “Jaque a la orquesta”, el programa que cada
dimecres a les 9 del vespre emetien les 32 emissores de la
SER; “La familia contesta”, de 1959, emès per les llavors
40 emissores de la SER, o altres com “Mademoiselle de
Paris”, “Avecrem llama a su puerta”, “Solo contra todos”,
etc. Tot això combinat amb publireportatges, concursos
diversos o la contractació de persones conegudes com la
Mary Santpere que en català deia “Nois, quina sopa!”, So-
fia Loren, etc. A començament dels anys setanta, la im-
portància del paper i de la ràdio va anar canviant i Gallina
Blanca es va obrir pas amb anuncis a la televisió.
Un altre fet important fou la presència de Gallina Blan-
ca a la plaça de l’Univers de la Fira de Barcelona en dife-
rents certàmens, fins al punt que el 1976 va ser una de
les quatre empreses fundadores de l’actual Alimentaria.
Una fira que ha anat guanyant adeptes fins a convertir-
se en una de les més importants del món. I, pel que fa a
Gallina Blanca, després de més de setanta anys del seu
naixement segueix lligada a la ciutat.
Si té fotografies o documents del seu barri, en pot fer
donació a l’ArxiuMunicipal del Districte, 93 332 47 71

J. M. ContelÀ L B UM HI S TÒR IC
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f
Prop d'un milió i mig de barcelonins podran participar en la
primera consulta popular electrònica que es fa en una gran
ciutat per decidir quina serà la Diagonal del futur. A diferèn-
cia d'una jornada electoral qualsevol, els ciutadans podran
votar de forma presencial durant sis dies, des de les 10 h del
10 de maig fins a les 21 h del 15 de maig, en qualsevol dels
108 punts habilitats per tota la ciutat, nou d’ells al districte
de Sants-Montjuïc. Si ho prefereixen, també es podrà votar
des de qualsevol ordinador amb connexió a internet durant
les 24 hores a partir del 10 de maig a les 10 h fins a la matei-
xa hora del diumenge, a través del web de la Diagonal. Els
vots emesos seran secrets i aniran a parar a una urna virtual
única, un procediment innovador que agilitarà el recompte
final de vots, alhora que garanteix la seva privacitat. Els
veïns de Sants-Montjuïc podran adreçar-se a nou punts
presencials al seu districte per dipositar el vot electrònic.
Aquests seran:

Poliesportiu Bordeta, Noguera Pallaresa, 34-42
Centre cívic Font Guatlla, Rabí Rubén, 22-26
Centre cívic Casinet, Rector Triadó, 53
Biblioteca Francesc Candell
Amnistia Internacional, 10
Centre cívic Sortidor, plaça Sortidor, 12
Escola Jacint Verdaguer, Lleida, 32
Centre cívic Cotxeres de Sants, Sants, 79
Seu Districte Sants, Creu Coberta, 104
Escola Cavall Bernat, rambla Badal, 113

Acte d’inauguració de la plaça, el 27 de març.

Sants dedica una plaça a Ramon Torres Casanovas
T. Gutiérrez

El barri de Sants compta, des
del 27 de març passat, amb

una plaça dedicada a Ramon Tor-
res Casanovas, il·lustre periodista
esportiu, nascut al barri de Sants
l’any 1897 i que va ser el fundador
de la Unió Esportiva de Sants i el
gran impulsor de la Volta Ciclista
a Catalunya. L’espai, que està si-
tuat entre els carrers de Sants i
d’Antoni Capmany, va ser inaugu-
rat per l’alcalde de Barcelona, Jor-
di Hereu, la regidora del Districte,

Imma Moraleda, i el president del
Consell Municipal, Eduard Freixe-
des, que van ser acompanyats per
dirigents de la Unió Esportiva
Sants, de la Volta, amics i cone-
guts, que van descobrir juntament
amb les autoritats municipals una
placa d'homenatge. L’alcalde, Jordi
Hereu, va voler destacar que Ra-
mon Torres “va ser una persona
que va construir Sants, va projec-
tar el barri al món i amb l’esport,
especialment a través del ciclisme,
va ajudar a fer millor el seu barri i,

per tant, la seva ciutat”. Hereu va
subratllar que “la força de Barcelo-
na rau en gent com Ramon Tor-
res, un home que es va estimar el
ciclisme, el seu barri i va fer una
ciutat millor”.
La regidora del Districte, Imma
Moraleda, per la seva banda, tam-
bé va destacar la iniciativa dels
ciutadans i ciutadanes de Sants,
que han “volgut, amb aquest ho-
menatge, recuperar el nom d’una
persona molt estimada, que va
portar el barri de Sants al món”.

O N V O T A R

Redacció

Després de gairebé dos
anys d'un procés partici-

patiu sense precedents a la
ciutat per transformar el
tram central de l’avinguda
Diagonal –per a la qual els
barcelonins han aportat les
seves idees–, i un cop s'han
posat sobre la taula les dues
propostes de reforma, ha
arribat l'hora de decidir.
Del 10 al 16 de maig, tots els
ciutadans empadronats a la
ciutat i més grans de 16 anys
podran votar una de les dues
alternatives presentades per
l'Ajuntament que convertiran
la Diagonal en un gran pas-
seig , o bé decantar-se per
l'opció C, que descarta les
dues anteriors.
En concret, l'opció A aposta
per un bulevard amb una
calçada central, on circularà
el transport públic i el vehicle
privat, però amb més espai
per als vianants als laterals
de la via. L'opció B, en canvi,
s'inclina per una rambla cen-
tral envoltada d'arbres a cada
costat, amb dues calçades la-
terals on passarà el transport
públic i dos carrils més.
A més de convertir la via en
una avinguda amable per a
les persones, amb més oferta

de transport públic i més es-
pai per passejar i anar en bici-
cleta, la reforma de la Diago-
nal representarà una millora
de la qualitat de vida dels ar-
bres i un increment del seu
nombre.

De manera presencial
o per Internet
En total, 1.415.065 persones,
entre les quals més de
250.000 ciutadans estrangers,
podran participar en la que
serà la primera consulta popu-
lar electrònica que es fa en una
gran ciutat, i ho podran fer a
través de diferents canals: des
de casa a través del web
http://www.bcn.cat/diagonal
o de manera presencial en els

108 punts distribuïts per tots
els barris de la ciutat. Aquests
108 punts estaran oberts des
de les 10 hores del dilluns
fins a les 21 hores del dissab-
te. Un cop identificat el parti-
cipant dins del cens electoral
únic, se li lliurarà una targeta
amb la qual podrà votar en el
punt de vot, per mitjà d'una
pantalla tàctil. Aquests punts
estaran adaptats per a les
persones amb discapacitat vi-
sual o de mobilitat.
Si ho prefereixen, els barcelo-
nins podran votar des de
qualsevol ordinador amb
connexió a Internet les 24
hores del dia fins al diumen-
ge 16 de maig a les 10 hores.
Els usuaris es podran identi-
ficar mitjançant un certificat
digital, a través del portal
d'algunes banques electròni-
ques i universitats o mit-
jançant el telèfon mòbil, on
rebran una clau de vot d'un
sol ús.

Els barcelonins
podran decantar-se
entre un gran
bulevard, una
rambla central o
cap de les anteriors
propostes

Les dues opcions de canvi proposen més espai per als vianants.

Serà la primera
consulta ciutadana
electrònica que es fa
en una gran ciutat

És el moment d’escollir el
futur de l’avinguda Diagonal
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Arquitectura
industrial
L’arquitectura industrial va ser
un bastió de la modernitat arqui-
tectònica a Barcelona durant els
anys cinquanta. Les fàbriques de
SEAT, Lámparas Z, Hispano Oli-
vetti, o les seus d’empreses com
l’Editorial Gustavo Gili o els La-
boratoris Uriach, són algunes de
les icones de l’estètica arquitectò-
nica moderna de la postguerra
que recull aquest llibre.

Lamodernitat a la Barcelona
dels cinquanta.
Arquitectura industrial
Autora: Isabel Segura
Edita: Ajuntament de Barcelona
PVP: 30 euros

L L I B R E S

E L S G R U P S M U N I C I P A L S O P I N E NO

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

Les obres de la se-
gona fase de la co-
bertura de vies
començaran aviat.
En una primera

fase, es va realitzar la cobertura
de les vies de la línia 1 del me-
tro; ara, en aquesta fase, es pro-
cedirà a cobrir les vies de Roda-
lies de mitjana i llarga distància.
Amb aquesta actuació finalit-
zarà el projecte de cobertura de
tot el corredor ferroviari entre
l’Hospitalet i la plaça de Sants i
després continuarà amb la urba-
nització d’un gran espai verd en
forma de passeig que millorarà
molt especialment l’entorn
comprès entre els carrers de
Riera Blanca, de Sants, Antoni
de Campmany, Burgos i rambla
Badal, separats històricament
per les vies del tren i que ara es
veuran connectats. Aquesta ac-
tuació és l’expressió de la volun-
tat del Govern de la ciutat de
vetllar per la qualitat urbana de
l’espai públic dels nostres barris.
Es recupera, així, la connectivi-
tat en una zona del districte i se
la dota de la màxima qualitat
urbana convertint el que era un
extrem de la ciutat en un dels
seus focus centrals.

Un pas més en la
cobertura del
corredor ferroviari
PSC. Inma Moraleda

Al carrer Joan de
Sada, al barri de
Sants-Badal, on
hi havia les anti-
gues casernes

abandonades de l’exèrcit i que
l’Ajuntament, incapaç de nego-
ciar la cessió gratuïta, va acabar
comprant al Ministeri per 6 mi-
lions d’euros, s’hi faran uns
equipaments que necessitem.
Però l’alcalde ha negat la veu als
veïns. S’han programat blocs
d’habitatges de gran alçada,
densificant encara més la zona,
s’hi ha projectat una rambla de
paviment dur i s’hi ha negat la
participació ciutadana. Els
veïns volen menys alçades, es-
ponjar de veritat el barri, una
rambla verda i que se’ls escolti.
Al subsòl hi ha un gran refugi
fet durant la guerra civil, un
dels primers que es va cons-
truir, de grans dimensions i
perfectament documentat. L’al-
calde ho obvia, i procedeix igual
que va fer amb la plaça Navas,
encara ara empantanegada. Si
s’escoltés als veïns ens estalvia-
ríem molts nyaps. Com sempre,
a la vostra disposició a sreca-
sens@bcn.cat

A Sants
no escolten als veïns
i veïnes
CiU. Sònia Recasens

A Sants-Mont-
juïc, Can Mante-
ga necessita ac-
tuacions urgents
per millorar la

convivència, la seguretat i la
qualitat de vida dels seus veïns i
comerciants. Passa ja molt de
temps amb promeses incom-
plertes i expectatives frustrades
per a una plaça tan important
per al districte i que és nexe
d’unió amb un dels carrers més
importants com és Joan Güell.
La manca de manteniment,
d’actuació, d’inversió, de segu-
retat, d’enllumenat públic… en
definitiva, la manca de lideratge
i el poc compromís per part del
Govern municipal amb els
veïns ha provocat l’abandona-
ment i el deteriorament de la
plaça de Can Mantega que hau-
ria de recuperar-se per als
veïns. Sants-Montjuïc tiene
muchos problemas que resolver
en seguridad, en atención a las
personas y en lucha contra la
crisis. Hay Barcelona más allá
de la consulta de la Diagonal y
los Juegos Olímpicos de Invier-
no, la ciudad no acaba en estos
dos proyectos que obsesionan
al alcalde Hereu.

Barcelona més
enllà de la Diagonal

PPC. Alberto Villagrasa

Des d’ICV-EUiA
treballem perquè
Barcelona avanci
cap a un model de
mobilitat sosteni-

ble, que deixi enrere l’ús irracio-
nal del cotxe a la ciutat i doni
prioritat als desplaçaments a
peu, amb bicicleta i amb trans-
port públic. Una ciutat col·lap-
sada pel trànsit no és amable
per a la gent que hi viu. Hem de
capgirar la lògica d’un espai pú-
blic, on la presència del vehicle
privat encara pesa massa. Hem
de recuperar el carrer per a les
persones. Amb aquest objectiu,
el Govern municipal ha desple-
gat en aquest mandat un con-
junt d’accions que tenen sentit
en la seva acció combinada: l’in-
crement d’oferta de transport
públic, l’exitosa implantació del
Bicing, l’Àrea Verda d’aparca-
ment, l’eixamplament de vore-
res, o la progressiva extensió de
les zones 30 a tots els districtes
de la ciutat, una mesura que su-
posa pacificar el trànsit en una
malla de carrers no principals i
que es tradueix directament en
una millor convivència i qualitat
de vida per als veïns i veïnes.

Menys cotxes,
millor convivència

ICV-EUiA. Ricard Gomà

Fa tot just un any,
el Plenari de l’A-
juntament va
aprovar per una-
nimitat una pro-

posta del Grup Municipal
d’ERC per tal que les persones
que no tenen feina a Barcelona
poguessin accedir gratuïtament
a les activitats formatives, cultu-
rals i esportives que es realitzen
en centres cívics i equipaments
esportius públics. Una mesura
que, fruit de l’acord entre Es-
querra i el Govern municipal,
també es mantindrà vigent du-
rant tot l’any. Malgrat que molts
ciutadans de Barcelona, i també
del districte de Sants-Montjuïc,
s’estan beneficiant d’aquesta
mesura, no ens deixa de sor-
prendre la poca difusió que des
de l’Ajuntament i des del Dis-
tricte s’ha fet d’aquesta propos-
ta, com també el fet que no s’u-
tilitzin els mitjans de
comunicació de què disposa el
Districte (com per exemple
aquesta mateixa revista, que
vostès reben a casa cada mes)
per fer difusió d’una mesura im-
portant per als veïns i veïnes de
Sants, tenint present el context
de crisi en què ens trobem.

Una mesura
important a difondre

ERC. Xavier Florensa

Daniel Romaní

La plaça de la Marina serà, el pro-
per 25 de maig a la tarda, a partir

de les 17 hores, una ludoteca a l’aire
lliure. Hi haurà jocs, tallers... i mol-
tes més activitats per als nens i ne-
nes. Aquesta proposta, que se cele-
bra cada dos anys, és coneguda amb
el nom de La Marina dels infants. És

una de les nombroses iniciatives que
du a terme la ludoteca La Casa dels
Colors, la qual també organitza cada
any una festa d’inici de curs, el Joc
del Fantasma, l’activitat al voltant
del consum responsable de joguines
anomenada “Per Nadal, tota joguina
val?”, el Carnaval infantil i també un
casal a l’estiu.

La Casa dels Colors va obrir les portes
a la dècada dels 80 al carrer Alts
Forns, 46, i l’any 2008 es va traslladar
a l’actual seu del carrer Alts Forns, 82.
La ludoteca ocupa la planta baixa i
l’entresòl de l’edifici. A la ludoteca La
Casa dels Colors, hi poden anar in-
fants d’edats compreses entre els 0 i
els 12 anys, de dilluns a divendres, a
les tardes, concretament de les 17 ho-
res a les 20 hores. Està organitzada en
dues franges d’edat: els petits (dels 0
als 4 anys) i els grans (dels 5 als 12
anys). Els de la franja de petits han
d’anar acompanyats d’una persona
adulta. L’activitat bàsica de la ludoteca
és el joc lliure, però també hi ha activi-
tats proposades, com tallers, jocs de
grup, celebració de festes tradicionals,
etc. L’objectiu de la ludoteca és l’educa-
ció dels infants a través del joc i la jo-
guina, oferir espais de relació, tant als
infants com a les seves famílies, grà-
cies a l’activitat lúdica, i contribuir a la
tan necessària conciliació de la vida fa-
miliar o personal i laboral.

Més informació:
Ludoteca La Casa dels Colors
C. Alts Forns, 82
Telèfon: 93 223 34 56

E Q U I P A M E N T S

La ludoteca La Casa dels Colors fa la Festa de Primavera a la plaça de La Marina.

La plaça de la Marina,
una ludoteca a l’aire lliure
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M U LT I M È D I A

TELEVISIÓ

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

Ja es pot consultar el portal Barcelona
Bressol, el punt d'entrada a cada una de
les 73 escoles bressol municipals.
El web també inclou tota la informació
d'interès per als pares i familiars d'in-
fants de 0 a 3 anys.
w110.bcn.cat/portal/site/Portal-
Bressol

Web Idea Diagonal

Del 10 al 16 de maig té lloc la consulta
sobre la reforma de la Diagonal. Hi
podran votar, de manera presencial o a
través d'Internet, les persones més grans
de 16 anys empadronades a Barcelona.
Durant aquest procés participatiu, els
ciutadans podran escollir entre una
opció A, una B o cap de les dues.
A Internet es podrà votar en el web
d'Idea Diagonal.
www.bcn.cat/diagonal

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

Pere S. Paredes

El 28 de maig vinent, al matí, al
camp de rugbi de La Foixarda,

tindrà lloc la trobada anual “Ju-
guem amb el cos”, on participaran
els alumnes de 6è de primària d’al-
gunes escoles del distr icte de
Sants-Montjuïc.
La trobada, que l’any que ve arri-
barà a la seva XX edició, la promou
el Centre de Recursos Pedagògics
(CRP) de Sants-Montjuïc i està or-
ganitzada pels professors d’educa-
ció física de les escoles partici-
pants.
Durant aquesta jornada matinal,
on es preveu que prenguin part en-
tre 320 i 350 estudiants, es fan
moltes activitats, com si fos un cir-
cuit: escala, voleibol, hoquei, beis-
bol, malabars, xanques, plats xine-
sos, diàbolos, bicicleta, rugbi, pales
o aeròbic.
“Podríem resumir-ho”, hi afegeixen
els organitzadors, “dient que aques-

ta és una jornada lúdica, esportiva i
de relació amb altres nois i noies de
la seva edat i del seu districte. Es
tracta de compartir, col·laborar,

conèixer i no competir, ja que no es
tenen en compte els resultats, sinó
la col·laboració i la companyonia”.
Aquest és un programa obert a to-

tes les escoles de Barcelona i sem-
pre, al principi del curs, s’ofereix
com una activitat a les institucions
docents. Els darrers anys les esco-
les participants han estat: Can
Clos, Barkeno, Enric Granados, La
Muntanyeta, Cavall Bernat, Gayar-
re, Barrufet, Pau Vila, Seat, Sant
Vicenç de Paül, Proa, Ramon Casas
i Jaume I.

Més informació:
Centre de Recursos
Pedagògics de Sants-Montjuïc
Telèfon: 93 431 71 63

“Juguem amb el cos”
és un programa per als
nois i noies de 6è de
primària. La propera
trobada tindrà lloc el
28 de maig

Entre 320 i 350 nois
i noies de 6è de primària
prendran part en
aquesta edició

Els nens aprenen a compartir fent un circuit de tot tipus d’activitats.

Foment de la col·laboració entre
escolars tot jugant amb el cos

Redacció
L’Ajuntament ha posat en marxa
un nou servei de recepció de resi-
dus domèstics que continguin
amiant al Punt Verd de Zona de la
Vall d’Hebron (av. de l’Estatut de
Catalunya/Camí de Can Travi). S’hi
poden deixar objectes fets amb
amiant o els seus derivats (fibro-
ciment), com ara plaques d’uralita
llises o ondulades, canonades,
dipòsits d’aigua, jardineres o reixes
de ventilació, entre d’altres.
Aquests residus es traslladen poste-
riorment a un abocador autoritzat.
Les fibres d’amiant van ser un
material molt utilitzat al sector de
la construcció per fabricar bai-

xants, canonades o elements d’aï-
llament tèrmic. És un material pe-
rillós per a la salut quan es talla o
trenca, ja que les fibres es despre-
nen i poden entrar a l’organisme a
través de la respiració. Una ordre
ministerial del 7 de desembre del
2002 va prohibir-ne la producció,
l’ús i la comercialització.
A causa de la seva perillositat, l’a-
miant requereix una manipulació
molt delicada. Els ciutadans que
vulguin portar aquest tipus de re-
sidus al Punt Verd s’han d’infor-
mar prèviament al telèfon 010
(0,39 euros + IVA d’establiment
de trucada més 0,05 euros + IVA
per minut tarifat per segon), al
012 (Generalitat) o al mateix Punt
Verd de Zona de la Vall d’Hebron
(T. 93 428 04 96). Es recomana
no trencar el material i utilitzar
guants i mascareta d’un sol ús.

Nou servei de recepció de
residus domèstics amb amiant

S E R V E I P Ú B L I C
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Què ha significat aquest 40è ani-
versari?
Ferran Peguerols: Que un projecte ini-
ciat l’any 1969 encara és viu i que hi ha
moltes ganes de continuar-lo. A més,
per a tots nosaltres aquesta celebració
és un punt de retrobada de molta gent
que, durant els darrers 40 anys, han es-
tat presents en l’agrupament i això ens
esperona per tirar endavant.
I ara com està l’agrupament?
Alba Montané: De fet, fa un any mig
que hem reobert l’agrupament, i ara,
després de tots aquests anys, hem can-
viat també de local, cosa que ens per-
metrà començar una nova etapa des-
prés d’una època difícil. Ara, a més,
tenim més nens i nenes i moltes ganes.
On està aquest nou local?
A: Es troba a l’escola Pràctiques 2, al
carrer Melcior de Palau, 138.
És important aquest canvi de lo-
cal?
A: Sí, per enfortir el projecte, tenir un
espai cobert on fer les activitats i poder

fer nostre un lloc i mostrar el dia a dia
de l’agrupament. A més, com que estem
en una escola, nosaltres i l’escola ens
podem retroalimentar mútuament de
canalla.
F: Des del primer dia ens ha acollit tot-
hom molt bé, tant per part de l’escola
com pels pares, i el fet que sigui un cen-
tre educatiu penso que és un comple-
ment de l’educació, parlant en temes ge-
nerals dels infants que hi concorren.
Què ofereix l’agrupament?
F: La transmissió d’uns valors que
són molt necessaris per a un nen o
una nena i que són molt vius avui en
dia, i a més l’oportunitat de formar
part d’un grup que l’acull tal com és i
li dóna l’oportunitat de viure noves
experiències...
Sí...
F: Després, quan van creixent, s’aferma
la seva voluntat de pertinença a un
col·lectiu que és quelcom més que un
lloc de lleure i joc, és un punt de troba-
da en el qual s’aprenen diferents valors
de la vida, uns valors que no van sola-
ment dels caps als nens, sinó que tam-
bé van dels nens als caps. Són valors
que poden ajudar a millorar el món, que
és el propòsit del moviment escolta.

Quines són les vostres activitats?
A: Actualment, tenim obertes les uni-
tats de Follets, de 6 a 8 anys; la de
Llops, de 9 a 11 anys, i la de Raiers de
12 a 14 anys.
Què fan aquestes unitats?
A: Les activitats van en funció de l’edat
dels nens i dels objectius que ens pro-
posem per a cada grup. Per exemple, en
els Follets hem potenciat molt l’am-
bientació. Això vol dir que les activitats

que fem són unides pel mateix fil con-
ductor. Un dia va arribar al cau un follet
demanant ajuda per trobar els seus
companys...
D’on surt el follet nouvingut?
F: Aquest follet va aparèixer al costat
d’un llibre màgic de grans dimensions,
en una de les sales no freqüentada pels
nens, mentre jugaven a una altra ban-

da. Quan van anar a recuperar la pilota,
se’l van trobar.
Això com s’ho prenen els nens?
F: Doncs amb molta emoció, intriga, in-
quietud i amb moltes ganes d’ajudar.
I la valoració final?
A: La majoria de nens són nous d’a-
quest any i gràcies a aquesta ambienta-
ció i de les activitats que n’hem extret,
hem potenciat la cooperació entre els
diferents nens i nenes, el respecte i la
responsabilitat.
No fan activitats més emocio-
nants?
F: Les fem en les sortides de cap de set-
mana i en els campaments sobretot. És
quan podem viure i treballar més a fons
moltes activitats que fomenten la con-
vivència en un nou entorn.
I vostès què hi troben, a l’agrupa-
ment?
A: Tot el que fas es veu recompensat i a
més aprens a superar els diferents rep-
tes que van apareixent.
F: Que l’esforç i les dificultats que repre-
senta encarar un projecte com aquest es
veu recompensat mil vegades per tot el
que et donen els nens, els caps i les caps
de tots els agrupaments de tot el movi-
ment escolta.

E N T R E V I S T A Ferran Peguerols i Alba Montané, caps de l’Agrupament Escolta Joan Maragall

Ferran Peguerols i Alba Montané a la plaça de Sants.

L’Agrupament Escolta Joan Maragall d’Escoltes

Catalans ha fet 40 anys, temps suficient perquè

els primers escoltes portin avui els seus néts a

l’agrupament. Ferran Peguerols i Alba Montané

són els actuals caps d’agrupament

“Hem potenciat la
cooperació entre els nens

i les nenes, el respecte
i la responsabilitat”

“El propòsit del
moviment escolta
és millorar el món”

Josep Maria
Contel


