
Els ciutadans i ciutadanes de
Sants-Montjuïc són el punt de
mira del Pla d’Actuació del Dis-
tricte (PAD) 2008-2011, que arri-
ba a la recta final. El treball fet
aquests dos anys ha tingut com a
objectiu la cohesió social, la con-
vivència i la qualitat de l’espai pú-
blic. La remodelació de 48 cen-
tres educatius i l’ampliació de la
xarxa d’escoles bressol –el curs
vinent obriran les portes dues de
noves–, la consolidació d’una
oferta d’activitats per als infants
i les famílies (“Temps de barri,
temps educatiu compartit”) i la
gent gran, la millora dels carrers i
de l’espai públic o la creació de
Zones 30, figuren entre les ac-
tuacions que s’han dut a terme.

Dos anys de treball
a favor de les persones

ÀMBIT

El tram situat entre
l’Hospitalet de Llobregat
i la plaça de Sants

COMUNICACIÓ

La Bordeta i Sants
estaran millor
connectats
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Les vies cobertes
reduiran el soroll
a la zona
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Una de les Zones 30 creades al districte.

La cobertura de les vies
crearà una rambla verda
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INFANTILS

Diumenge 25 d’abril
La rosa del drac
A les 12 h a la sala Pepita Casanellas (Fonaria, 19)
Espectacle clown i de titelles a càrrec de la Cia. Bèstia Pelu-
da. Dins de la programació “Matinals per a tota la família”.

Divendres 28 d’abril
La capsa de les llavors
A les 18 h a la Biblioteca Francesc Candel
(c. Amnistia Internacional, 10)
Activitat dins del cicle “Lletra petita”, del programa
“Petit format”.

Dimecres 5 de maig
Què són els sentiments?
A les 18 h a la Biblioteca Poble Sec - Francesc Boix (c. Blai, 34)
Activitat dins del cicle “Lletra petita”, del programa
“Enreda’t amb l’acció”.

Dissabte 15 de maig
Not now Bernardo
A les 18 h a la Biblioteca Vapor Vell (ptge. Vapor Vell, s/n)
Activitat dins del cicle “Lletra petita”, del programa
“Mots en joc”.

EXPOSICIONS

Fins al 25 d’abril
Mirades de Mali
A la sala d’exposicions del centre cívic Casinet d’Hosta-
francs (c. Rector Triadó, 53)
Exposició fotogràfica de Rubén Cruz.

Fins al 30 d’abril
Àngel Eceiza
A la sala d’exposicions del centre cívic Cotxeres de Sants
(c. Sants, 79-83)
Estudi empíric sobre relacions cromàtiques.
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ATENCIÓ AL CIUTADÀ

Oficina d’atenció al ciutadà (OAC)
Creu Coberta, 104 / Foneria, 19.
Telèfon d’informació 010
(0,45 ? IVA inclòs d’establiment de trucada,més
0,06 cèntims IVA inclòs per minut tarifat per segon)
Telèfon del civisme 900 226 226
Síndica de Greuges de Barcelona 93 413 29 00
Ronda Sant Pau, 43-45, 3r.

CENTRES CÍVICS I CULTURALS

Centre cívic Casa del Rellotge 93 432 24 89
Pg.Zona Franca,116, int.
Centre cívic La Cadena 93 331 34 98
Mare de Déu de Port, 397.
C. cívic Casinet d’Hostafrancs 93 423 04 40
Rector Triadó,53.
Centre cívic Cotxeres de Sants 93 291 87 01
Sants, 79-83.
Centre Pepita Casanellas 93 256 37 30
Foneria, 19.
Equipament cultural Antiga
Estació de Magòria 93 432 48 01
Gran Via de les Corts Catalanes, 247.
Punt jove de Sants-Casa del Mig 93 291 42 62
Muntadas, 5-35.
Espai musical La Bàscula 93 422 43 00
Foc, 132.
Centre cívic El Sortidor 93 443 43 11
Plaça del Sortidor, 12.
C. cívic Font de la Guatlla 93 424 85 06
Rabí Rubèn,22.

BIBLIOTEQUES

Biblioteca Artur Martorell 93 402 36 44
Pl. Espanya,5.
Biblioteca de l’Institut Botànic 93 325 80 50
Av.Montanyans, 25.
Biblioteca de l’Institut del Teatre 93 227 39 00
Pl.Margarida Xirgu,1.
Biblioteca Fundació Joan Miró 93 443 94 70
Av.Miramar, 1.
Biblioteca Francesc Candel 93 332 53 75
Amnistia Internacional, 10.
Biblioteca Francesc Boix 93 443 01 05
Blai, 34.
Biblioteca Vapor Vell 93 409 72 31
Ptge.Vapor Vell, 1.

SERVEIS SOCIALS

C. serveis socials Poble Sec 93 443 43 11
Pl. Sortidor, 12.
Centre serveis socials Sants 93 291 87 00
Sants, 79-81.
Centre serveis socials La Marina 93 296 79 69
Foneria, 19

GENT GRAN

Casal de gent gran
Cotxeres de Sants 93 256 39 60
Sants, 79-81.
Casal de gent gran La Capa 93 421 69 76
Alts Forns, 82-86.
Casal Elkano 93 329 99 52
Elkano, 24
Espai de gent gran Casinet 93 423 04 40
Rector Triadó, 53.
Espai de gent gran El Polvorí 93 332 78 05
Guadalquivir, 2.

ALTRES SERVEIS

Oficina de l’Habitatge
Antoni de Capmany,23.
Arxiu Municipal de Districte 93 332 47 71
Pl.Bonet i Muixí, 3.
C. de Normalització Lingüística 93 491 27 97
Guitard, 17.

SERVEIS URGENTS I SEGURETAT

U.T. Guàrdia Urbana Sants-Montjuïc
Guàrdia Urbana,2.
Comissaria Mossos d’Esquadra
Ulldecona, 35 bis.
Guàrdia Urbana 092
Mossos d’Esquadra 088
Telèfon únic d’emergències 112
Urgències sanitàries 061
Cos Nacional de Policia 091
Bombers 080

SALUT

CAP Bordeta-Magòria 93 431 65 70
Corral, s/n.
CAP Carreras i Candi 93 431 00 39
Carreras i Candi, 99-101.
CAP Consell de Cent 93 423 59 35
Consell de Cent, 26.
CAP Doctor Carles Ribas 93 223 28 88
Foc, s/n.
CAP Poble Sec-Les Hortes 93 324 91 00
Nou de la Rambla,177.
CAP Numància 93 322 70 61
Numància, 23.
CAP Sants 93 491 51 97
Ptge.Vapor Vell, 44-46.

Fins al 30 d’abril
Portes, què hi ha al darrere?
Al centre cívic Casa del Rellotge (pg. Zona Franca, 116)
Exposició a càrrec d’un grup de fotògrafs del centre.

ACTIVITATS

Fins al 16 d’abril
Certamen Literari Francesc Candel
Al centre cívic Casa del Rellotge (pg. Zona Franca, 116).
Concurs de relat curt (juvenil i adult), poesia i reportat-
ge sobre la immigració. Entregues dels treballs fins al
dia 16 d’abril.

Dimecres 12 de maig
Commemoració a la Naqba Palestina
A les 20 h al centre cívic El Sortidor (pl. Sortidor, 12)
Xerrades i teatre sobre la realitat quotidiana dels palestins.

Dissabte 15 de maig
En Magí i la Quimera tornen
a la Casa del Rellotge
A partir de les 12.30 h al centre cívic Casa del Rellotge
(pg. Zona Franca, 116)
L’Associació de Gegants de La Marina fa entrega dels
gegants originaris del barri.

TEATRE

Divendres 16 d’abril
Impropon
A les 20 h a la sala Pepita Casanellas (c. Foneria, 19)
Espectacle d’improvisació teatral a càrrec de Cia. Acatom-
ba. Acte dins de la programació “Divendres en escena”.

Divendres 7 de maig
Asesinato en Banquet
A les 20 h a la sala Pepita Casanellas (c. Foneria, 19)
Espectacle de teatre (tragicomèdia) a càrrec de FrancoMa-
estrini. Acte dins de la programació “Divendres en escena”.

L A COMUN I TAT ÉS COSA DE TOT S

En cada comunitat, hi viuen
moltes persones amb activitats
quotidianes i horaris diferents.
S’ha d’anar amb compte perquè
les nostres activitats no ocasio-
nin molèsties als altres veïns.
Per respectar i garantir els inte-
ressos privats i comuns de tota
la comunitat, el diàleg és el mi-

llor camí per trobar solucions a
les activitats que puguin moles-
tar els nostres veïns i veïnes. És
important que abans d’iniciar
una activitat extraordinària,
com festes, mudances, obres...,
informem els veïns per mitigar
les incomoditats i millorar la
convivència.

Procura que les teves
activitats quotidianes no
molestin els veïns i veïnes
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Daniel Venteo

Amb la creació de la nova
rambla verda, el distric-

te de Sants-Montjuïc millo-
rarà la connexió de dos dels
seus bar r is , la Bordeta i
Sants, alhora que permetrà
que els veïns guanyin nous
espais públics i experimen-
tin una millora de la seva
qualitat de vida.
Després d’una primera fase
en la qual s’ha aprofitat l’ar-
ribada de l’alta velocitat a la
capital catalana per fer la
cobertua de les vies fèrries,
ara l’objectiu és millorar la

seva qualitat urbana. A més
de guanyar més de 50.000
m² de superfície, on s’urba-
nitzarà una nova rambla
verda de 700 metres de lon-
gitud, l ’allunyament dels
trens reduirà notablement
la contaminació acústica

que actualment supor ta
aquesta zona.
La creació d’aquesta nova
rambla també permetrà mi-
llorar la fins ara difícil con-
nexió entre tots dos costats
de les vies. Després de les
obres , la zona comptarà

amb més espais per a via-
nants i una millora molt re-
llevant de l’accessibilitat en
general. La urbanització en
projecte inclou tant l’àmbit
de la coberta de les vies del
metro i tren com també les
zones annexes al corredor
ferroviari, entre els carrers
de Riera Blanca, Sants, An-
toni de Capmany, Jocs Flo-
rals, Burgos i rambla de Ba-
dal. Actualment, algunes
d’aquestes zones són ocupa-
des, a la banda de mar, per
diverses instal·lacions ferro-
viàries de la xarxa de metro
que han de ser desmantella-
des, mentre que a la banda
de muntanya s’aprofita el
passadís ferroviari per a l’e-
liminació de dues de les sis
vies existents. Aquest fet,
sumat a la disposic ió de
rampes, escales i ascensors
entre els diferents nivells,
configurarà una gran avin-
guda transitable perfecta-

ment integrada amb el seu
entorn com una nova àrea
urbana de qualitat.

La previsió és que els tre-
balls estiguin enllestits el
desembre del 2013. Abans,
l’agost del 2011, les obres
obligaran a tallar l’accés sud
a l’estació de Sants per als
trens de rodalies i de mitja-
na i l larga distància per
col·locar la nova catenària
rígida. Amb aquests canvis,
les estacions de Bellvitge i
l’Hospitalet es convertiran
en estacions de final de tra-
jecte, amb l’habilitació dels
corresponents dispositius
de transport alternatiu.
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Imatge virtual que mostra com quedaran les vies a la Rambla de Badal.

Les obres de cobertura de les vies

fèrries de Sants començaran abans

de l’estiu del 2010 i causaran un

tall total de trànsit ferroviari

durant l’estiu del 2011.El barri

guanyarà una rambla d’uns 700

metres per a ús ciutadà

Una gran coberta enjardinada
transformarà les vies de Sants

La cobertura
completa el tram
ja executat, que
cobreix les vies de
l’L1 del metro

CIUTADANS OPINEN

Rafael Roig
Jubilat

Em sembla que faran
una rambleta que que-
darà molt bé. Ho hem
vist al diari i el projecte
és molt bonic. Penso
que s’hi podrà passejar
molt a gust.

Belén Arias
Tècnica de laboratori

Tot el que sigui afavo-
rir el pas del vianant
està bé. I si a més el
projecte evita el soroll
del pas dels trens,
encara molt millor.

Toni Morón
Conductor de bus

Em sembla molt bé
que es redueixi el
soroll i que s’aprofiti
l’espai molt més.
Sembla mentida, tan
bonic com és el barri,
que aquest tros estigui
com està.

Dolores Tejada
Neteja

Será mucho mejor, ya
está bien que no se
pueda andar por ningún
sitio. Vi en el periódico la
maqueta del proyecto y
tenia buena pinta.¡ A ver
si así se reduce la conta-
minación!

Petra López
Jubilada

El que jo necessito és
que cobreixin les vies.
Em sembla molt bé el
projecte, és un lloc
molt maco i una pena
com està.

Santiago Neto
Mosso de magatzem

Está muy bien. La ver-
dad es que tal como
está es una pena, con lo
bonito que es todo lo de
alrededor. Llevo vivien-
do un año aquí con mis
padres y encontraba
que esta parte estaba
un poco dejada.

Qu i n a é s l a s e va op i n i ó s ob r e e l p r o j e c t e d e cob r imen t d e l e s v i e s f è r r i e s d e S an t s ?

PROCÉS PARTICIPATIU I D’ INFORMACIÓA
Aquest projecte ha estat des del seu inici emmarcat

en un procés d’informació i de participació. Formen

part d’aquesta comisió de seguiment represen-

tants veïnals de Sants.
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PL E DEL D I S T R ICT E

T.Gutiérrez

El Consell Plenari de
Sants-Montjuïc va do-

nar llum verd, per unanimi-
tat, al nom El Fil per a la
nova escola bressol, situada
als Jardins de Màlaga, que
obrirà les seves portes el se-
tembre vinent al carrer Nica-
ragua, 45. Aquest projecte
ha tingut una inversió d’
1,42 milions d’euros i per-
metrà acollir 81 nens i nenes
en una superfícies de 745,85
m2. La regidora, Imma Mo-
raleda, va destacar que
aquest any, gràcies a aquesta
inauguració i al trasllat de
l’escola bressol Guinbó –que
ha permès augmentar-ne la
capacitat el districte tindrà
126 noves places per a in-
fants de 0 a 3 anys.
D’altra banda, es van presen-

tar al Ple les actuacions que
és previst de fer amb el Fons
Estatal per a l’Ocupació i la
Sostenibilitat (FEOSL), el
qual, segons va dir, “serveix
per tirar endavant abans de
temps una sèrie de projectes
de millora del barri que ja es-
taven preparats, però no te-
nien data, així com altres de
no previstos”.
També es va informar de les
constitucions dels Consells
de Barri –que es van dur a
terme entre els mesos de no-
vembre de 2009 i gener de
2010–, dels quals va fer una
valoració molt positiva i va
assegurar que “signifiquen
un repte i una oportunitat
perquè tothom participi i se
senti molt orgullós de viure
al seu barri”.
Moraleda també va lloar la

tasca del Consorci de l’Habi-
tatge de Barcelona que, des
de 2009, gestiona tots els
tràmits relacionats amb l’ha-
bitatge. En aquest període
l’oficina del Districte ha atès
23.700 consultes.
Els grups de l’oposició, per la
seva banda, van sumar for-
ces per aprovar dues propo-
sicions. La primera, del grup
municipal de CiU, reclama
un projecte de remodelació
del parc de les Tres Xeme-
neies, situat a la part baixa
del Paral·lel, que inclogui la
cobertura del poliesportiu, la
construcció d’un altre i l’en-
derrocament de l’escenari.
La segona proposició, ex-
pressada pel grup municipal
del PP, demana que es pre-
senti un projecte de millora
dels bancs de la plaça de la
Bella Dorita i que s’obri un
procés de diàleg amb les en-
titats per estudiar quins ele-
ments s’han d’instal·lar o
canviar en aquesta plaça.

Un moment del Plenari del Districte, el passat 4 de març.

La regidora destaca la tasca realitzada per
l’Oficina de l’Habitatge a Sants-Montjuïc,
la qual en un any ha atès 23.700 consultes

La nova escola bressol
del districte es dirà El Fil

Hi trobem un tracte familiar i bon servei.

Bellapan no és només un forn de pa. A més
de comprar-hi pa i pastes d’elaboració

pròpia, s’hi pot fer el cafè, esmorzar, berenar i
gaudir d’un menú econòmic al migdia. També
disposen de servei d’àpats i fins i tot poden
fer-hi celebracions familiars. Ja fa 12 anys que
es va obrir l’establiment del carrer Constitu-
ció, un dels deu que Bellapan té repartits en-
tre Barcelona i Bellvitge. L’Emilia Castro és la
propietària i sempre ha volgut que el tracte fa-
miliar amb els clients i el bon servei siguin els
fonaments de Bellapan. L’establiment del car-

rer Constitució és obert al barri de bat a bat,
ja que té molta implicació i participació en
les festes populars. Les parets del local són
plenes de fotos antigues tant del barri com
de la ciutat. Pensen tant en els clients que te-
nen previst habilitar d’aquí un temps una
sala de jocs perquè els més petits s’hi puguin
entretenir.

Bellapan
C. Constitució, 13
Telèfon: 93 298 90 80

E L TAULE L L

Molt més que comprar-hi el pa

Joan Anton Font

Imatge d’un tramvia, a partir de 1954, anunciant un
nou producte de Gallina Blanca, el brou “AVECREM”.

La Gallina Blanca (I)
En mig de la Guerra Civil Espanyola, el mes de maig de
1937, es creava a Barcelona la Gallina de Oro, una empre-
sa que pocs mesos després canviava el nom pel de Gallina
Blanca, tot un repte en aquells moments difícils que vivia
Barcelona, on la gent, a banda d’aguantar la guerra, co-
mençava a patir el racionament d’aliments.
En aquest context, l’empresa, des del passeig de Gràcia, po-
sava a l’abast dels afamats ciutadans els “cubitos de caldo
Gallina Blanca”, uns petits daus de brou concentrat que, al
preu de 25 cèntims, esdevenien una autentica revolució a
l’hora de cuinar, perquè amb poc temps i d’una manera fà-
cil es podia fer una sopa o preparar una tassa de brou.
Vista la importància d’aquest producte, i segurament
pels moments que es vivien, canviaren el mot “Oro” per
“Blanca”, segurament perquè era menys ostentós i pro-
bablement marcat per una estratègia publicitària que ha
continuat fins al dia d’avui i de la qual podem donar al-
guns exemples del seu inici.
A banda de publicitar el nou nom, va començar a patro-
cinar espais a la ràdio. El diumenge 5 de desembre de
1937, a un quart de tres de la tarda, organitzava el pri-
mer concert Caldo Gallina Blanca, amb el tenor Emili
Vendrell, simultàniament per Ràdio Barcelona i Ràdio
Associació de Catalunya, i el diumenge 19, anunciava
un concert sobre la Masia catalana amb un text literari
de Josep Maria Folch i Torres.
Aquests daus de brou foren importants durant la guerra i
la llarga postguerra, ja que gràcies a ells s’alimentarenmol-
tes famílies, i avui dia continuen sent igual de vigents,
això sí, adaptats a les necessitats de les noves generacions.
Si té fotografies o documents del seu barri, en pot fer
donació a l’ArxiuMunicipal del Districte, 93 332 47 71

J. M. ContelÀLBUM HISTÒRIC
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Redacció

Han estat dos anys de tre-
ball a favor de la cohesió

social, la convivència i la quali-
tat de l’espai públic. O, el que
és el mateix, a favor de les per-
sones. Els ciutadans i ciutada-
nes de Sants-Montjuïc han es-
tat el punt de mira del Pla
d’Actuació del Districte (PAD)
2008-2011, que s’apropa a la
recta final havent fet una bona
part dels deures.
Al balanç del PAD cal destacar
l’esforç fet a l’àmbit educatiu,
amb la remodelació i millora
de 48 centres escolars i l’am-
pliació de la xarxa d’escoles
bressol. Ara, s’estan cons-
truint dues de noves: Gimbo,
a la Bordeta, i El Fil, als jar-
dins de Màlaga, que entraran
en funcionament el proper
curs 2010-11.
També se segueix treballant
en projectes per als infants.
Per exemple, a través del pro-
grama “Temps de Barri,
Temps Educatiu Compartit”,
que properament arribarà al
barri del Poble Sec. O “Patis
oberts” que ha obert a les fa-
mílies els patis de les escoles
fora de l’horari escolar i, mit-
jançant les activitats organit-
zades, a les ludoteques d’Ol-

zinelles, Casa dels Colors i El
Sortidor.
També s’ha completat la xar-
xa de centres de gent gran
públics dels barris; ara n’hi ha
cinc a tot el districte. I s’hi ha
creat una important oferta
d’activitats: la Quinzena de la

Salut de la Gent Gran, con-
ferències, balls...
Per altra banda, també s’ha
actuat en instal·lacions es-
portives, on s’han fet millo-
res diverses, entre les quals
es pot destacar la instal·lació
de gespa artificial als camps

de la Bàscula o la Satalia.
El Pla d’Actuació del Districte
és una eina que ha permès
seguir treballant per garantir
un espai públic de qualitat a
tot el districte, que afavoreixi
l’equilibri social i territorial. A
la major par t dels barris,
s’han fet obres d’urbanització
integral –algunes continuen
en marxa. Entre els espais re-
novats, figura la plaça de la
Bella Dorita , els carrers
Concòrdia i Margarit (Poble
Sec); el Parc de l’Espanya In-
dustrial i els carrers del
Triangle de Sants (Sants); el
carrer Sant Feliu de Guíxols
(Sants-Badal), el passatge To-
ledo i el carrer Constitució (la
Bordeta); o la plaça Llorca i
els carrers Mare de Déu del
Port i Alts Forns (la Marina).
També s’ha creat Zones 30 a
quatre barris.

NOT ÍC I E Sf
Trobada de labors d’agulla a la Marina
L’Associació de Dones Artesanes de Vestits Regionals
organitza la 8a Trobada i exposició de labors d’agu-
lla, la qual tindrà lloc a la plaça de la Marina el pro-
per 8 de maig, de 10 a 14 h. Hi assistiran associa-
cions de dones artesanes de tot Catalunya, que faran
i mostraran tota mena de treballs fets amb agulla
(brodats, patchwork, macramé...).

Concursos de cartells de FestaMajor
Del 19 al 30 d’abril es poden presentar els treballs
per al concurs de cartells de la Festa Major del Poble
Sec 2010 al centre cívic El Sortidor (pl. Sortidor, 12).
La convocatòria per al concurs de la Festa Major de
Sants serà del 3 al 14 de maig, i la d’Hostafrancs, del
17 al 28 de maig. Les propostes per a aquests dos
concursos s’hauran de lliurar a la seu del Districte,
Oficina d’Atenció al Ciutadà (Creu Coberta, 104).

Concurs matemàtic a l’Escola Joan Pelegrí
L’Escola Joan Pelegrí de la Fundació Cultural Hosta-
francs organitza aquest any el concurs “Femma-
temàtiques”, certamen rotatiu d’àmbit català que per
primer cop se celebra a Barcelona. La segona fase del
concurs tindrà lloc el 17 d’abril a l’escola, i posterior-
ment, a les 13.15 h, es farà el lliurament de premis al
Casinet d’Hostafrancs (Rector Triadó, 53), acte obert
al públic.

Comerç al carrer a Creu Coberta i Sants
Els botiguers de Creu Coberta i Sants sortiran al car-
rer el dia 8 de maig per promocionar el comerç de
proximitat entre els veïns i veïnes del barri i diverses
activitats. La mostra es farà als carrers Creu Coberta
i Sants, entre la plaça Espanya i l’avingudaMadrid,
on s’instal·laran quatre escenaris que acolliran espec-
tacles infantils, música, dansa o demostracions de
taekwondo, entre d’altres.

Els gegants, el dia de la seva presentació.

La Tuies i l’Estevet tornen a ballar per Sant Medir
Redacció

La Tuies i l’Estevet, els pri-
mers gegants nascuts en de-

mocràcia al Districte (1978),
van tornar a ballar i a participar
de les festes de Sant Medir que
es van celebrar el primer cap de
setmana de març. Ho van poder
fer gràcies a la reproducció fidel
dels gegants inspirats en una
dona de la parròquia de Sant
Medir i un pagès que va fer l’ar-
tista santsenc Pere Estadella
(que treballa amb pasta de pa-

per). “He volgut conservar l’es-
perit original dels gegants, el
que van voler donar- los els
constructors dels gegants vells.
La Tuies i l’Estevet tenen una
gran personalitat; la boca de la
Tuies, la fa molt especial, i crec
que s ’ha de conser var, com
també les orelles imperfectes,
una mica quadrades. Són els
trets que marquen la personali-
tat dels gegants”, va explicar.
El diumenge 7 de març la parrò-
quia de Sant Medir va celebrar

la seva tradicional cercavila (des
de l’any 1949) pels carrers de
Sants i la Bordeta, que es van
convertir en un esclat de color i
moviment amb els carros desfi-
lant i repartint llaminadures i
caramels. Al migdia es va cele-
brar la tradicional missa de
Sant Medir amb l’actuació de la
coral. El dia abans, dissabte, els
comerciants de l ’entorn del
mercat de Sants van organitzar
la 16a passejada amb cotxes de
cavalls.

El camp de futbol la Bàscula s’ha millorat amb nova gespa artificial.

Cohesió social,
convivència i
qualitat de l’espai
públic, claus del tre-
ball fet dins del Pla
d’Actuació del
Districte 2008-2011,
que s’apropa a la
recta final

El Pla d’Actuació del Districte
encara la recta final

S’hamillorat carrers
i equipaments,
i hi hamés activitats
per a famílies i gent
gran
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BelénGinart

Haver fet els 55 anys i tenir ganes
d’aprendre a afrontar el procés

d’envelliment d’una manera positiva:
aquests són els únics requisits neces-
saris per poder participar en la Quin-
zena de Salut per a Gent Gran que, des
de fa dues dècades, organitza el Dis-
tricte de Sants-Montjuïc. La XX edició

d’aquestes jornades pràctiques d’apre-
nentatge d’hàbits útils se celebrarà del
19 de maig al 4 de juny a CaixaForum.
Les persones interessades a participar-
hi podran formalitzar la seva inscrip-
ció del 4 al 14 de maig al casal munici-
pal de Gent Gran de Cotxeres de
Sants, de dilluns a dijous de 10 a 12 h i
de 16 a 18 h i divendres de 10 a 12 h.

L’assistència és gratuïta, condicionada
per l’aforament de l’espai. La Quinzena
vol posar a l’abast dels participants
una sèrie de recursos que els poden
ajudar a millorar i mantenir la qualitat
de vida. Les jornades combinen la teo-
ria i la pràctica, i afavoreixen l’inter-
canvi d’experiències entre els partici-
pants. El programa d’enguany inclou
cinc conferències sobre temes com
l’Alzheimer, la sexualitat i la salut, l’en-
velliment de la vista i l’oïda i les es-
tratègies per poder mantenir l’autono-
mia i la qualitat de vida. A més,
s’oferiran tallers de risoteràpia i de re-
laxació, així com diverses activitats
que potencien simultàniament l’exerci-
ci físic i la relació social. L’objectiu dels
organitzadors és que les jornades ser-
veixin per divulgar informació sobre
salut física, psíquica i social, recordar
hàbits i apropar recursos que puguin
fer més fàcil i agradable la vida de les
persones grans. Els assistents rebran
un diploma acreditatiu.

Més informació:
Casalmunicipal de Gent Gran
de Cotxeres de Sants
Plaça Bonet iMuixí, 7
Tel. 93 291 87 31

ACT IV I TAT S

Activitats de la Quinzena de Salut per a Gent Gran.

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

GRUPS MUNICIPALS

Montjuïc,
el parc central
PSC. ImmaMoraleda

El Pla Director de
Montjuïc és una
primera proposta
d’ordenació de la
muntanya, resul-

tat del debat que es va realitzar
al llarg d’un procés participatiu.
Aquest document incorpora els
criteris generals que haurà de
recollir la futura modificació del
Pla General Metropolità per as-
segurar la seva preservació.
L’objectiu del Pla Director de
Montjuïc és que la muntanya si-
gui un gran parc que articuli
una important oferta d’àrees
naturals, d’esbarjo, d’activitats
culturals, lúdiques i esportives.
Es prioritza l’increment i la pro-
tecció d’espais verds, el verd ha
de dominar la muntanya; l’orde-
nació dels equipaments, i l’accés
amb transport públic. Montjuïc
ha estat contemplat sempre
com un espai diferenciat de la
ciutat, que ha anat sumant
parcs, àrees d’esports… Amb el
Pla Director, Montjuïc ha de ser
el parc central i equipat de la
ciutat caracteritzat pel seu valor
històric i ambiental. Us ani-
mem a seguir participant per
fer-ne el gran parc de Barcelona.

Montjuïc per
a les famílies
CiU. Sònia Recasens

El Governmuni-
cipal ha aprovat la
creació d’una em-
presa, amb capital
privat, que gestio-

narà a partir d’ara l’Anella Olím-
pica deMontjuïc. Ha pres aques-
ta decisió davant la gestió
nefasta que ha fet fins ara d’a-
questes instal·lacions que l’any
1992, en plena eufòria olímpica,
van veure la llum.Ha estat inca-
paç de treure profit d’uns equi-
paments esportiusmagnífics,
amb la granmancança que en
tenim a la ciutat. A l’empresa, se
li ha fet l’encàrrec de rendibilit-
zar les instal·lacions, permetent
l’organització d’actesmultitudi-
naris i esdeveniments de tot ti-
pus aMontjuïc. CiU vol recordar
el compromís adquirit per tots
els grups polítics de no prendre
cap decisió que afectés lamun-
tanya sense aprovar i consen-
suar amb tots els veïns i entitats
el Pla Director deMontjuïc.
Aquest compromís s’ha incom-
plert. CiU reclamaMontjuïc per
a les famílies, on es potenciï la
cultura, el lleure i la natura. Com
sempre, a la vostra disposició a
srecasens@bcn.cat

El Polvorín
también existe
PPC. Alberto Fernández

Sants-Montjuïc
reclama atención
para el barrio del
Polvorín. Desde
hace años, el Pol-

vorín necesita importantes in-
versiones en limpieza, en lame-
jora de los accesos, enmás y
mejores equipamientos, como
es el caso del actual centro cívi-
co, y en actuaciones demejora
de la seguridad vial. El Polvorín
también existe, pero parece que
el Ayuntamiento no lo sabe o
no quiere acordarse de este ba-
rrio histórico que convive con la
montaña deMontjuïc. Un ejem-
plo claro de este olvidomunici-
pal del Polvorín fue el pasado 8
demarzo tras la gran nevada. El
alcalde ignoró a los vecinos y los
dejó abandonados sin facilitar-
les ninguna información y sin
mejorar el estado de las calles.
Sants-Montjuïc no és una ex-
cepció a altres peticions barcelo-
nines com lluitar contra la crisi i
la delinqüència augmentant-hi
el nombre de policies, l'atenció a
les persones, ambmés equipa-
ments i serveis socials, i una im-
migració ordenada que complei-
xi la llei i respecti la ciutat i el
país que els acull.

Serveis socials
per a tothom
ICV-EUiA. RicardGomà

Des del govern
municipal estem
impulsant en
aquestmandat un
dels salts enda-

vantmés importants en l’àmbit
de l’atenció social. L’aprovació de
les lleis de serveis socials i la co-
neguda com a Llei de la de-
pendència per part de governs
d’esquerra a l’Estat i la Generali-
tat ha significat la universalitza-
ció del dret d’accés als serveis so-
cials bàsics, pensats a partir
d’ara per atendre qualsevol per-
sona amb independència seu ni-
vell de renda. Per donar compli-
ment a aquestes noves
exigències, estem ampliant imi-
llorant la xarxa de serveis socials
a tota la ciutat que passa de 34 a
41 equipaments, i ampliant fins
a 550 el nombre de professio-
nals, per tal d’atendre amb lami-
llor qualitat totes les persones
que ho requereixin. A Sants-
Montjuïc, al centre de serveis
socials de laMarina, estem pro-
vant amb èxit els instruments
operatius d’aquest noumodel, el
qual enguany anirem estenent al
conjunt de la ciutat, amb el repte
de fermés àgil l’atenció i reforçar
la prevenció.

Cal un fòrum
dedebat del Paral·lel
ERC. Xavier Florensa

Esquerra compar-
teix la idea que cal
definir una es-
tratègia al Paral·lel
que posi en valor

tota l’oferta d’oci nocturn i es-
pectacle d’aquest eix, i més quan
algunes de les seves sales em-
blemàtiques es troben en procés
de reforma. Però no podem
abordar el debat sobre l’oci al Pa-
ral·lel, sense tenir uns mecanis-
mes que ens permetin garantir
la convivència i el dret al descans
dels veïns i les veïnes. Ni tampoc
deixar de banda aspectes tan im-
portants com l’urbanisme, la
mobilitat, els equipaments o el
comerç. El Paral·lel és l’aparador
i la porta d’entrada al barri del
Poble Sec, però també és un eix
a l’entorn del qual trobembarris
com Sant Antoni i el Raval, que
han de poder aportar la seva vi-
sió per tal demillorar el seu en-
caix amb aquesta avinguda. Per
això, des d’ERC proposem la cre-
ació d’un fòrumde debat per al
Paral·lel, amb representació polí-
tica i veïnal dels 3 barris impli-
cats, per tal de consensuar amb
els veïns i el teixit associatiu
aquest important procés de re-
forma. (xflorensa@bcn.cat)

Com fer-se gran
d’una manera positiva

El perquè del nom
dels carrers
S’acaba d’editar una edició actua-
litzada del Diccionari nomenclà-
tor, el recull alfabètic del nom de
tots els carrers de Barcelona. El
nou nomenclàtor explica el signi-
ficat i l’origen de la denominació
de cada carrer i els canvis que ha
experimentat en diferents èpo-
ques. Inclou els darrers canvis de
nom i els carrers de nova creació.

Diccionari nomenclàtor de les
vies públiques de Barcelona
Autor: Jesús Portavella i Isidoro
Edita: Ajuntament de Barcelona
PVP: 30 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 UHF 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

El tercer lloc

Vol ser una eina per als professionals
que teletreballen des de diferents punts
de la ciutat, de manera que puguin tro-
bar espais amb les condicions idònies
per fer la seva feina. S’hi troben dades
de les ubicacions de la ciutat amb conne-
xió a Internet, com ara cafeteries, jardins
o museus. També permet que els usuaris
afegeixin noves ubicacions i valorin les
que ja hi ha incloses.
www.tercerlloc.cat

De Bàrcino a BCN

Es fa un recorregut per la història de la
ciutat des dels ibers fins als nostres dies.
A través de 45 capítols, respon a pregun-
tes com “Per què es va construir la
Barceloneta?”, “Com va sorgir el Raval?”
o “Què va passar després de l'entrada de
les tropes franquistes a la ciutat?”
Elaborat per un equip dirigit per Jaume
Sobrequés, i amb textos dels historia-
dors Matilde V. Alsina i Daniel Venteo.
www.bcn.cat/historia

wPOL I E SPORT IU

Pere S.Paredes

Montjuïc és la muntanya olímpi-
ca i l’hockey herba, un esport

olímpic, el qual hi va arribar el de-
sembre passat de la mà del FC Barce-
lona i del Districte, que posen aquest
esport a l’abast de tots els nens i ne-
nes que el vulguin conèixer des de la
seva base.
Les instal·lacions del Pau Negre i del
Julià de Campmany són els llocs es-
collits perquè els nens i nenes de 5 a
14 anys puguin fer, de manera total-
ment gratuïta i guiats per experts, un
tast d’aquest esport.
Jordi Delàs, delegat de la secció
d’hockey herba del FC Barcelona, ex-
plica que “volem oferir aquesta opor-
tunitat a tots els menuts i passar ja a
una fase més pràctica en aquestes
instal·lacions esportives de la mun-
tanya de Montjuïc. Aquesta, podria
ser la culminació –afirma Delàs– d’u-

na campanya que vam començar con-
juntament amb la Unió Esportiva de
Sants, per ensenyar les tècniques de
l’hockey herba a tots els nens i nenes

de l’entorn, i també d’altres districtes,
en els seus respectius col·legis”.
Un dels objectius d’aquesta promoció
és acollir el màxim de nenes possi-
bles, ja que, com afirma el repre-

sentant del FC Barcelona, fora d’Es-
panya, l’hockey femení té moltes
practicants gràcies a les seves carac-
terístiques. Pensem que Catalunya
ha de ser capdavantera en aquest
esport femení i per això volem pro-
mocionar-lo molt”.
Aquest esport també es promociona
entre els nois i noies amb discapaci-
tat intel·lectual. Actualment hi ha dos
equips d'Specials Hockey, amb més
de 60 esportistes.

Informació i inscripcions:
barcelonistik@gmail.com

Nois i noies d’entre 5 i
14 anys poden començar
a fer un tast d’aquest
esport sobre gespa en
dues de les instal·lacions
emblemàtiques de
Montjuïc: el Pau Negre i
el Julià de Campmany

La pràctica és
totalment gratuïta i
guiada per experts

Uns nens practicant hockey a les instal·lacions de Montjüic.

El FC Barcelona promociona l’hockey
a la muntanya de Montjuïc

DanielVenteo
A principi del proper mes demaig
començarà la nova campanya de
matriculació per a les escoles bres-
sol i els cicles formatius. El període
de presentació de sol·licituds per a
les escoles bressol té lloc entre els
dies 3 i 14, tots dos inclosos. La
sol·licitud s'ha de presentar a l'es-
cola demanada en primer lloc, a
excepció dels centres de nova crea-
ció com ara JardinsMàlaga (deno-
minació provisional) (Sants-Mont-
juïc), La Puput (Sarrià-Sant
Gervasi), El Gat Negre (Gràcia),
Icària (Sant Andreu), El Clot de la
Mel (SantMartí), El Gronxador
(SantMartí) i Harmonia (Horta-

Guinardó), a més dels que es posen
un altre cop en funcionament com
Barrufets (Eixample) i Pla de For-
nells (Nou Barris). Cal presentar
aquestes sol·licituds a l'Institut d'E-
ducació (pl. Espanya, 5), al Consor-
ci d'Educació (pl. Urquinaona, 6) o
bé a qualsevol Oficina d'Atenció al
Ciutadà (OAC) dels districtes.
Cal recordar que, per ser admès a
una llar d'infants pública o en una
escola bressol municipal, l'infant
ha de tenir, com amínim, setze
setmanes el proper 1 de setembre,
és a dir, els infants nascuts fins al
12 demaig (incloent-hi el dia 12).
La publicació de les relacions de
sol·licituds amb els seus correspo-

nents barems es farà els dies 28 i
31 demaig i 1 de juny. Les rela-
cions d'alumnat admès es publica-
ran l'11 de juny. Posteriorment,
entre els dies 14 i 18, tots dos in-
closos, es farà la matrícula.

Cicles formatius
El període de preinscripció de ci-
cles formatius de graumitjà té lloc
entre els dies 10 i 21, mentre que
per als cicles de grau superior és
del 25 demaig al 4 de juny. La ma-
triculació dels estudiants es farà de
l'1 al 7 de juliol. Els cicles forma-
tius són una opció formativa que
dóna resposta no només als joves
que acaben ESO i Batxillerat, sinó
a les persones que no tenen feina i
que poden trobar en la formació
professional una opció de requali-
ficació i una nova oportunitat pro-
fessional.

Matriculació per a les escoles
bressol i els cicles formatius

S ERVE I PÚBL IC
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Què va sentir quan va guanyar el
premi Gaudí?
A banda d’un reconeixement, m’ha do-
nat ànims per continuar fent la feina
que faig.
Com definiria la seva feina?
La meva vocació és la de compositor, i
fins ara totes les feines que he anat
fent han estat relacionades amb la mú-
sica, però el que més m’agrada és la
composició.
Algun cosa en especial?
La composició de bandes sonores de
cinema ha estat una feina molt inte-
ressant per a mi.
Quines bandes ha fet?
Noche de fiesta, Joves i Trash, a banda
de dos curtmetratges amateurs.
Què li interessa de les bandes so-
nores?
Realment el que poden influir en la
teva manera de percebre el que està
passant en la pel·lícula. A vegades la
música acompanya molt clarament el
que veu l’espectador, ho reforça, però

també et pot donar una informació
que va més enllà del que pots veure en
la pantalla...
Sí...
Després, com tot tipus de música, pot
aportar informació d’una manera o
una altra, tot depèn del context. Una
peça de rock pot ser més adequada que
una composició clàssica i també a la
inversa.
D’on li ve l’afició a la música?
De quan tenia 11 o 12 anys, moment
en què vaig sentir-me molt atret per la
música, però com a oient. Després, als
15 anys, vaig començar a tocar la gui-
tarra d’una manera autodidacta.
I com va arribar al món del cine-
ma?
A través d’en Carles Torras, el director
de Trash, que és amic meu des de fa
molts anys i amb el qual també vaig
col·laborar en la banda sonora de
Joves. A més a més, també va presen-
tar-me Xavi Puebla, director de Noche
de fiesta.
Va ser un repte difícil compondre
la banda sonora de Trash?
Déu n’hi do! Tu tens una idea del que
has de fer, però això no és una ciència
exacta, vas fent sobre la marxa, encara

que trigues un temps a veure si la cosa
va pel bon camí o no, i llavors sobre la
mateixa marxa has d’anar fent les mo-
dificacions.

I a la coral La Floresta, com hi
arriba?
De petit havia cantat a la coral de l’es-
cola, la Institució Montserrat. Des-
prés, amb els anys i a traves d’un antic
company de l’escola que cantava a la
coral La Floresta, m’hi vaig incorporar,
primer dirigint un temps els assajos
parcials i més endavant ja com a direc-
tor.
Per què va triar una coral per
continuar la música?
Bé, quan estudiava composició analit-
zava a classe partitures corals de Bach i
vaig veure que en la música coral apa-
reixien els mateixos principis que eren

presents en obres musicals més com-
plexes, és a dir, que era una bona ma-
nera d’acostar-me als principis bàsics
de la composició i en aquest moment
vaig decidir buscar una coral per can-
tar i per sentir de prop aquestes peces.
Tornant al premi, creu que li
obrirà noves portes?
Espero que sí, però penso que em ser-
virà més de carta de presentació. Veig
difícil que tingui un impacte immediat
en el sentit de veure com el volum de
feina creix. Abans d’aquest premi, ja
havia guanyat el premi Barcelona de
Cinema per la banda sonora de Joves i
la meva vida després d’aquell premi va
canviar poc.
Com veu el futur?
La veritat és que tinc ganes de fer mol-
tes coses, però penso sobretot a desen-
volupar projectes personals. Des de fa
temps, componc cançons de música
moderna i em plantejo de muntar un
espectacle de música i arts escèniques.
M’agradaria experimentar amb les
possibilitats escèniques de la música
més enllà del que serien l’òpera i el
musical. I ara mateix estic treballant
en la banda sonora de la pel·lícula La
llegenda de l’innombrable.

ENTR EV I S TA Santos Martínez, compositor i director de la coral La Floresta

Santos Martínez a la Biblioteca Vapor Vell.

El compositor santsenc Santos Martínez

va guanyar el premi Gaudí a la millor banda

sonora pel seu treball en la pel·lícula Trash,
presentada en la passada edició d’aquests

premis de cinema català

“Fins ara totes les
feines que he anat fent
han estat relacionades

amb lamúsica”

“La meva vocació
és la de compositor”

Josep Maria
Contel


