
Amb motiu de les obres del tren
d’alta velocitat a Barcelona, el
barri de Sants-Badal va ser decla-
rat Àrea Extraordinària de Reha-
bilitació Integral (AERI), fet que
afavoreix la concessió d ’a juts
econòmics, per exemple, per a la
rehabilitació d’habitatges i edifi-
cis dins del seu perímetre. Ara,
un nou acord signat per l'Ajunta-
ment, el Ministeri d’Habitatge i
la Generalitat de Catalunya esta-
bleix una aportació estatal de 5
milions d'euros per al període
2009-2012 destinat a finançar
les activitats de l'Àrea de Rehabi-
litació Integral (ARI) de tota la
ciutat de Barcelona. L’objectiu és
conservar i millorar el patrimoni
arquitectònic de la ciutat.

Ajuts a la rehabilitació per als
edificis del nucli de Sants-Badal

El Districte aposta per les
taules de convivència veïnal

POBLE SEC

El barri de Poble Sec
constitueix una taula
de convivència

PARTICIPACIÓ

Vint associacions
i entitats del barri
integren la nova taula

OBJECTIU

Impulsar,consensuar i
planificar iniciatives per
millorar la convivència
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Júlia Costa
Escriptora i membre del
Centre de Recerca Històrica
del Poble Sec

“El Poble Sec té
una història molt
poc coneguda”
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L’Escletxa
Un punt d’informació
sobre la violència de gènere
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Noves pistes
de pàdel
A les piscines Bernat
Picornell de Montjuïc

S E R V E I P Ú B L I C Pàg. 7

Barcelona tindrà
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La Marina prova
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Serveis Socials
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Edificis històrics al barri de Sants-Badal.
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TEATRE I DANSA

Del 18 al 21 de març
Lo que no se ve
A les 20 h (diumenge a les 19 h), a la sala MAC del mercat
de les Flors (pl. Margarita Xirgu, 1)
Proyecto Titoyaya, a càrrec de Gustavo Ramírez.
Preu: 16 ¤.

Divendres 19 de març
Teatro de lo infame
A les 20 h, al centre Pepita Casanelles (c. Foneria, 19)
Espectacle d’humor absurd a càrrec de CarloMô &
Mr. Di. Preu: 2 ¤.

INFANTILS

Dimecres 24 de març
El pinzell màgic
A les 18 h, a la Biblioteca Francesc Candel
(c. Amnistia Internacional, 10)
Activitat dins del cicle “Lletra petita”.

Dissabte 27 de març
Cullacuna
A les 12 h, al centre cívic El Sortidor (pl. del Sortidor, 12)
Balls i jocs. Recomanat per a nens i nenes de 3 a 7
anys. Preu: 2 ¤.

Diumenge 28 de març
Estrambòtic
A les 12 h, al centre Pepita Casanelles (c. Foneria, 19)
Espectacle que barreja pallassos i contes fantàstics a
càrrec de la Cia. Teatre Mòbil. Per a tota la família.
Preu: 2 ¤.

Dilluns 29 de març
El talp, la formiga i els seus amics
A les 17.30 h, al CaixaForum, centre social i cultural
(av. Marquès de Comillas, 6-8)
Homenatge al cinema txec. A partir de 3 anys. Preu: 2 ¤.
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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.

ACTIVITATS

Dissabte 20 de març
Recital concursant
A la tarda, al carrer Blai es podrà participar en un concurs
de piano de cua.

Fins al 28 de març
“Rambleros”
Exposicions, teatre, taules rodones
Carpa a la rambla de Santa Mònica.
Més informació: www.bcn.cat

MÚSICA

Dissabte 20 de març
Amics dels avis
A les 18 h, al Casinet d’Hostafrancs (c. Rector Triadó, 53)
Guitarra i veus en directe.

Dissabte 10 d’abril
Grup Folk Montjuïc
A les 18 h, al Casinet d’Hostafrancs (c. Rector Triadó, 53)
Grup musicocultural amb un repertori de cançons ha-
vaneres i populars.

Diumenge 11 d’abril
Avaye Doust
A les 19.30 h, al CaixaForum, centre social i cultural (av.
Marquès de Comillas, 6-8)
Música clàssica persa dirigida per Fariba Hedayati i al-
tres compositores de l’Iran. Preu: 12 ¤.

EXPOSICIONS

A partir del 6 d’abril
Mirades de Mali
Al centre cívic Casinet d’Hostafrancs (c. Rector Triadó, 53).
Exposició fotogràfica a càrrec de Rubén Cruz amb
imatges de Niongonno, el país dels Dogons.

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

És important tenir cura dels
espais comuns de l'edifici,

ja que són compartits i utilit-
zats per veïns i veïnes. És res-
ponsabilitat de tothom mante-
nir-los en bon estat. Per això,
en cas de detectar algun des-
perfecte (a la porteria, les bús-
ties, la instal·lació elèctrica,
l’ascensor...), cal avisar el presi-

dent de la comunitat perquè hi
posi remei. Col·laborar en el
bon ús de les instal·lacions i els
espais comuns de l'edifici con-
tribueix a disminuir la despesa
econòmica de la comunitat i, el
que és més important, a millo-
rar la convivència i les rela-
cions entre les persones que
en formen part.

Manteniment i cura dels
espais comuns
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T.Gutiérrez

El passat 8 de febrer, una
vintena d’entitats i asso-

ciacions del Poble Sec van
constituir la nova taula de con-
vivència d’aquest barri. Es trac-
ta d’una iniciativa municipal
que pretén fomentar la troba-
da i el coneixement mutu de
tots els agents socials i dels
col·lectius que treballen en
aquest barri per garantir la
bona entesa dels veïns i veïnes.
Segons la regidora de Sants-
Montjuïc, Imma Moraleda,

“amb aquesta taula volem inte-
grar tothom que estigui fent
programes de convivència, vo-
lem dur a terme activitats per
propiciar el bon clima i per tal
de conèixer-nos mútuament”.
I és que, segons el Districte, la
taula és necessària perquè en
els últims anys el barri ha can-
viat molt. El Poble Sec té ac-
tualment una població de més
de 40.000 persones, de les
quals gairebé el 30% són nou-
vingudes, i té algunes caracte-
rístiques que el fan especial,

com ara l’ús molt intensiu de
l'espai públic, la tipologia dels
locals i la proximitat amb les
zones de turisme de la ciutat.
Així, han nascut una sèrie d’en-
titats que s’han instal·lat al

barri, com ara nous restaura-
dors, actors i agents culturals,
i per això el Districte conside-
ra que és prioritari que tots
parlin entre ells. En la primera
trobada, els presents van tre-
ballar al voltant de tres temes
centrals: en primer lloc, el co-
neixement mutu de les enti-
tats, ja que moltes no es co-
neixien entre elles; en segon
lloc, la qüestió dels joves del
barri, amb la identificació dels
seus problemes i l’avaluació
dels recursos que tenen, i fi-
nalment es va tractar del so-
roll i de l’espai públic amb la
voluntat de millorar la pro-

blemàtica que hi ha. La taula
no durà a terme programes
d’actuació, els quals ja existei-

xen a través de l’administració
local i entitats que també por-
ten a terme activitats de con-
vivència, perquè no pretén
substituir altes iniciatives,
sinó sumar esforços.

3Març 2010

Dos veïns del Poble Sec entren al centre cívic El Sortidor.

El Districte de Sants-Montjuïc ha

impulsat una taula de convivència

al Poble Sec amb l’objectiu de

fomentar, consensuar i planificar

iniciatives i estratègies per tal de

millorar la convivència

Nova taula de convivència
veïnal al barri del Poble Sec

Es vol fomentar
el coneixement
mutu de totes
les entitats que
treballen als barris

C IU TA DA N S OPIN E N

Pere Bruguera
Comerciant

La idea està bé, tot i
que no sé com funcio-
narà, però com a inicia-
tiva és perfecta. El fet
que les entitats es coor-
dinin és una cosa molt
ben pensada.

Margarita Jou
Mestressa de casa

A veces la convivencia
es muy difícil, así que la
iniciativa está bien. El
barrio se ha deteriorado
mucho últimamente
Cada vez quedamos
menos que seamos de
aquí.

Lyes Belkacemi
Sense feina

Soy inmigrante y no me
está costando integrar-
me, pero me parece
muy bien la medida.
El mundo es para
todos.

Anna Burriel
Recepcionista

Està molt bé com a
idea. La contradicció
que hi veig és que hi
participaran els de
sempre, els que no
tenen la culpa de res.
La gent que porta pro-
blemes no s’asseurà a
cap taula.

Ester Cort
Actriu

Ho trobo estupend.
El barri està canviant
molt, i la convivència
hauria de millorar,
sobretot a les nits.

Ana Maria Leppez
Cuinera

Me parece muy bien,
hay que integrarse. Ha
habido mucha inmigra-
ción en los últimos
años y la verdad es que
en determinadas áreas
del barrio la conviven-
cia es muy dificil.

Q u i n a é s l a s e va o p i n i ó s o b r e l a t a u l a d e c o nv i v è n c i a ve ï n a l d e l Po b l e S e c ?

TAU L A D E CO N V I V È N C I A A H O S TA F R A N C SA
Al barri d’Hostafrancs també s’ha constituït una taula de convivència. El seu objectiu és

treballar l’entesa entre la comunitat paia i la comunitat gitana, i per això a la taula hi són

representades totes les associacions de les dues comunitats. També es treballa per

detectar problemàtiques i buscar solucions que millorin la seva convivència diària.
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E N T I T A T S

Alexandra Rubio

L’Escletxa va néixer
ara fa deu anys fruit

de la unió d’un grup de
dones professionals de l’a-
tenció sociosanitària al
Centre Social del Districte
de Sants-Montjuïc (c. Ol-
zinelles, 30), on actual-
ment es troba la seva seu.
Amb l’objectiu de prevenir
la violència de gènere,
l’Escletxa ofereix atenció
psicològica individual i
grupal a dones que patei-
xen violències, assesora-
ment i formació sobre les
violències de gènere a
persones o col· lectius i
col · laboració i enfor ti -
ment d’entitats, xarxes i
plataformes, com és el
Consell de Dones del dis-
tricte. D’altra banda, pel
que fa a la vessant partici-
pativa, l’associació també
organitza cursos, xerrades
i tallers per tal de crear
grups de reflexió que trac-
tin des de diferents punts
de vista aquesta pro-
blemàtica de primer ordre
que, tot i que es va
avançant en la seva eradi-
cac ió , encara és massa
present.
A l centre , s ’ hi poden
adreçar dones de tota la
ciutat que han estat vícti-

mes de violència de gène-
re, així com totes aquelles
persones que vulguin in-
formar-se sobre la temàti-
ca amb profunditat. L’en-
titat proporciona atenció
de qualitat, escola empà-

t ica i conf idencia l i tat ,
partint de les demandes i
el ritme de les persones
interessades.
L’Escletxa és un punt d’a-
tenció i prevenció de la
dona que proposa mesu-
res basades en l’educació i
la sensibilització, sempre
vetllant per un canvi real,

e f icaç i comunitar i . Es
tracta, per tant, d’un espai
obert de treball conjunt
entre totes les persones
que comparteixen inquie-
tuds en favor d’un món
menys desigual. I és que, a
partir de la implicació de
tots els agents socials (ho-
mes, dones, administra-
cions, associacions, institu-
cions educatives i mitjans
de comunicació), es garan-
teix la defensa dels drets
humans fonamentals, pi-
lars del sistema represen-
tatiu. Una fita que, en de-
f init iva , pretén acabar
amb tota mena de violèn-
cies, ja siguin físiques o
psicològiques.

Més informació:
lescletxa@hotmail.com

Instal·lacions de l’entitat al Centre Social de Sants-Montjuïc.

L’entitat actua en
coordinació amb
tota la xarxa de
professionals

L’Escletxa porta deu
anys treballant per
prevenir la violència
contra les dones

L’Escletxa, un punt d’informació
sobre la violència de gènere

Acte de lliurament de la imatge de Sant Medir a la
parròquia, l’any 1961. (Foto: AMDG)

Sant Medir i la Bordeta
El dia 3 de març se celebra cada any la festivitat de sant
Medir. Si bé diferents barris de la ciutat com els de Gràcia,
Sant Gervasi i Sarrià ho commemoren el mateix dia del
sant, al barri de la Bordeta aquesta festa es fa en la “cap-
vuitada”, o sigui, el diumenge següent. La colla que manté
viva aquesta tradició és la de la parròquia de Sant Medir,
fundada el 1946. Seguint la pista d’altres colles que existi-
ren en el districte de Sants-Montjuïc, hem trobat la Penya
romeus de Sant Medir de Sants el 1933 o Els ben avinguts
del Poble Sec, entre els anys 1957-1984, que tenia la seva
seu social al carrer Nou de la Rambla, 176.
En el transcurs de la història i la relació del sant i la Bor-
deta, hi apareix una altra data clau, l’any 1961, pocs me-
sos després d’acabades les obres de la nova església parro-
quial i quan la Federació de Colles de Sant Medir va fer
entrega a la parròquia de la imatge de Sant Medir, obra
de l’escultor Enric Monjo i Garriga, nascut a Vilassar de
Mar el 1895 i que va morir a Barcelona el 1976, un artis-
ta amb molt renom tant en la II República com durant la
Dictadura i un gran especialista en art religiós. La imatge,
que va costar 75.000 pessetes, va ser sufragada íntegra-
ment pels romeus de les diferents colles i, des d’aquella
data, presideix l’altar major de l’església.
La festa a la Bordeta ha anat guanyant importància cada
any i s’ha convertit en cita obligada per a la majoria de ro-
meus, els quals el dia assenyalat prenen part en una des-
filada pels principals carrers de la Bordeta i assisteixen
també a la missa, al final de la qual s’imposen les corbates
commemoratives a les seves banderes.

Si té fotografies o documents del seu barri, en pot fer
donació a l’Arxiu Municipal del Districte, 93 332 47 71

J. M. ContelÀ L B UM HI S TÒR IC

Disposen de les darreres novetats en matalassos.

La Carme Roca i la Maria José Barrau són
cunyades i fa vint anys van decidir obrir

La Matalasseria del carrer Roser. Des d’ales-
hores el barri dorm amb la tranquil·litat de sa-
ber que el seu descans es troba en bones
mans. Tenen les darreres novetats en mata-
lassos, com els de làtex i els viscoelàstics, però
també de molles o d’escuma. Qui, tot i la revo-
lució del món del matalàs, encara prefereix els
de llana, ha de saber que és dels pocs llocs de
la ciutat on encara els refan. Ens sorprendrà
també l’àmplia gamma de coixins i de coixins

cervicals que hi trobarem. Canapès, somiers...
tenen tot el que cal perquè ens llevem com
nous. La Carme i la Maria José coneixen molt
bé l’ofici i no dubten a recordar-nos la recoma-
nació de canviar de matalàs cada deu anys a
tot estirar. Hi ha una curiositat de l’establi-
ment que ens pot sorprendre: com que totes
dues són amants de l’Índia, hi trobem també
una gran varietat d’encensos.

La Matalasseria
C. Roser, 6 / Telèfon: 93 442 66 73

E L T A U L E L L

La botiga que fa que el barri dormi millor

Joan Anton Font
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DanielVenteo

Els ajuts a la rehabilitació
d’edificis de l’AERI de

Sants-Badal s’emmarquen en
el nou acord signat per l'Ajun-
tament de Barcelona, el Minis-
teri de l’Habitatge i la Generali-
tat de Catalunya, pel qual
s’estableix una aportació esta-
tal de 5 milions d'euros per al
període 2009-2012 destinat a
finançar les activitats de l'Àrea
de Rehabilitació Integral (ARI)
de Barcelona. Aquesta inversió
facilitarà que prop de 215.000
habitatges inclosos en l’ARI es
puguin acollir a les subven-
cions de rehabilitació, fet que
permetrà generar una inversió
total estimada d’uns 12,5 mi-
lions d'euros.
Una novetat d'aquest conveni
és que les diferents àrees de re-

habilitació integral de la ciutat
han passat a formar un únic
ARI. A més de les zones actual-
ment existents, com ara els

centres urbans dels nuclis an-
tics de Sants, Gràcia, Horta,
Poblenou, Clot, la Prosperitat i
el mateix de Sants-Badal, el
nou acord ha permès que s’hi
afegeixin tres noves zones de

Sarrià-Sant Gervasi juntament
amb la del nucli antic de les
Corts.
Aquesta important injecció
econòmica permetrà als pro-
pietaris dels habitatges inclo-
sos en aquestes àrees rebre
ajuts extraordinaris que poden
arribar fins al 50% del cost de
les obres, ja sigui en elements
estructurals, comuns dels edi-
ficis o millora de l’accessibilitat.
Enguany, per primer cop el
Consorci de l’Habitatge de Bar-
celona serà el perceptor dels
ajuts estatals. A més, conti-
nuarà sent l’encarregat de ges-
tionar aquests recursos que
arribaran a la ciutadania mit-
jançant la Xarxa d’Oficines de
l’Habitatge.
Les Àrees de Rehabilitació In-
tegral a Barcelona es van crear
amb l’objectiu de conservar i
millorar el patrimoni arqui-
tectònic d'aquells habitatges o
àrees que es troben en procés
d’envelliment, i alhora mante-
nir, revitalitzar el teixit social i
aportar cohesió al barri, millo-
rant així la qualitat de vida dels
usuaris dels habitatges.

N O T Í C I E Sf
Certamen literari Francesc Candel
El 15 de març s’obre una nova convocatòria del certa-
men literari Francesc Candel. El concurs té tres mo-
dalitats: relat curt, poesia i reportatge sobre immi-
gració. Els originals, en català o en castellà, es poden
lliurar a les tres biblioteques del districte o al centre
cívic Casa del Rellotge fins al 16 d’abril. L’any passat
s’hi van presentar 200 obres. Més informació:
www.bcn.cat/sants-montjuic

Una Alícia gegant a les portes de Montjuïc
El Poble Espanyol ha transformat la seva Concentra-
ció de Titelles en el TOT Festival, que se celebra del
21 al 28 de març. El certamen es presentarà diumen-
ge 21 de març amb l’espectacle de carrer “Somni d’A-
lícia”, de la companyia Teatre Nu. Alícia, un titella
gegant de 4,5 m basat en el personatge de Lewis
Carroll, perseguirà un conill entre la plaça Espanya
–la sortida serà a les 11.30 h– i el Poble Espanyol.

Les sardanes tornen a l’Espanya Industrial
L'Aplec de la Sardana que organitza la Federació
d'Associacions i comissions de carrers de la Festa
Major de Sants torna al parc de l'Espanya Industrial
a la seva XXIII edició, que tindrà lloc el diumenge 11
d'abril, de 10 a 14.30 h i de 16.30 a 20 h. Hi partici-
paran les cobles La Selvatana, La Principal del Llo-
bregat i La Mediterrània. A les 18 h es lliuraran els
premis a les cobles improvisades de la jornada.

Renovació urbanística del carrer Panissars
Ha començat la remodelació del carrer Panissars, al
barri de Sants, el qual es transformarà en una via
amb dos trams. El primer, entre els carrers Sants i
Blanco, serà una zona de vianants, mentre que des
del carrer Blanco fins a Cardó-Miracle hi haurà vo-
reres més amples i un carril de circulació. Durant
les obres només hi podran circular els vehicles que
vagin als aparcaments privats. Es preveu que s’aca-
bin al maig.

Fragment del cartell del Dia de la Dona 2010.

Poesia i literatura celebren el Dia de la Dona al districte
Redacció

Poesia i literatura tenen un
lloc preferent a la celebra-

ció del Dia de la Dona a Sants-
Montjuïc. L’acte central, que
organitza el Consell de les Do-
nes del Districte, convida a fer
un viatge a la poesia catalana
del segle XII al XVII amb l’es-
pectacle Anem a fer una musa,
de Q-ars Teatre, dirigit per Ra-
fe l Duran i amb les actr ius
Mercè Anglès i Anna Güell .
Serà el 23 de març, a les 18.30 h,

a la Sala d’actes del centre cívic
Cotxeres (Sants, 79; entrada
per la plaça Bonet i Muixí). Al
mateix centre cívic, més de vint
dones artistes reten homenatge
a Maria Mercè Marçal, una de
les veus literàries més innova-
dores i feministes dels anys se-
tanta, amb una exposició que
es pot vis i tar f ins al 20 de
març.
El programa inclou altres pro-
postes. El 17 de març, la politò-
loga Mar Camarasa, responsa-

ble de l’àrea de recerca de la
Fundació Surt, oferirà la xerra-
da “L’altra cara de la crisi” a la
B ibl ioteca Francesc Candel
(Amnistia Internacional, 10), a
les 18 h. I el 30 de març, a les
19 h, hi haurà un cinefòrum
amb la projecció del film Lo que
piensan las mujeres, d’Ernst Lu-
bisch, a l’AV Badal, Brasil i La
Bordeta (Daoiz i Velarde, 30).
Informació: Consell de les Do-
nes de Sants-Montjuïc (93 291
63 22).

Edificis antics al nucli de Sants-Badal.

El nucli històric de
Sants-Badal és un
dels espais urbans
afavorits pels ajuts
a la rehabilitació
d’edificis inclosos
dins de l’Àrea de
Rehabilitació
Integral

Ajuts a la rehabilitació del
nucli històric de Sants-Badal

L’AERI afavoreix els
ajuts econòmics per
a la rehabilitació
d’edificis i
habitatges

L ' O F I C I N A D E L ' H A B I TATG EA
Situada al carrer d’Antoni de Capmany, 23, l’Oficina de

l’Habitatge facilita tota mena d’informació i serveis rela-

tius a l’accés a l’habitatge.És aquí on es tramiten els ajuts

a la rehabilitació i s’ofereix informació sobre promocions

d’habitatge protegit i social,ajuts al lloguer i borses d’ha-

bitatge.També dóna suport en cas de problemàtiques lli-

gades al món de l’habitatge, especialment en casos d'as-

setjament, sobreocupació i infrahabitatge.
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Joan Anton Font

Una de les prioritats que l’Ajunta-
ment de Barcelona va establir per a

aquest mandat va ser el desplegament
del nou model de Serveis Socials. El
canvi de model vol aconseguir una mi-
llora qualitativa de l’atenció i dels ser-
veis, i implica una ampliació del nom-
bre d’equipaments i de professionals.

Ara ha finalitzat la fase de disseny, defi-
nició i desenvolupament dels processos
associats al desplegament del nou mo-
del, de manera que enguany s’inicia la
seva progressiva implantació al conjunt
de la ciutat, la qual es consolidarà al fi-
nal de 2011.
El Centre de Serveis Socials de La Mari-
na ha estat un dels tres centres experi-

mentals que han servit durant el 2009
per avaluar el nou model abans d’esten-
dre’l al conjunt de la xarxa. La prova pi-
lot ha permès detectar els canvis i ajus-
taments necessaris al circuit d’atenció i
a l’organització interna dels centres de
cara a la implantació a la resta de cen-
tres de serveis socials de la ciutat, que
es du a terme al llarg del 2010. Els re-
sultats de la prova pilot han estat posi-
tius; demostren que s’ha produït una
millora en la gestió de l’arribada, gràcies
a la senyalització i al nou sistema dis-
pensador de citacions. D’altra banda,
l’atenció telefònica centralitzada ha op-
timitzat el treball administratiu. També
s’ha avançat en la prestació dels serveis
gràcies a la millora en els circuits d’aten-
ció, que permeten atendre de manera
més personalitzada. Així mateix, els
centres experimentals han ampliat els
equips de professionals, els quals han
hagut de seguir processos de formació i
adaptar-se progressivament a la dinà-
mica de treball del nou model.

Més informació:
Centre de Serveis Socials
de La Marina
C. Foneria, 19
Telèfon: 93 256 37 26

S’estén a la ciutat el nou model de
Serveis Socials provat a La Marina

E Q U I P A M E N T S

El Centre de Serveis Socials de La Marina.

Conèixer l’art que
hi ha al carrer
Els carrers i les places de la ciutat
compten amb nombroses obres
d’art. Aquest llibre és un catàleg
de tot aquest art públic amb tex-
tos d’un nombrós grup de pro-
fessionals, estudiosos i especia-
listes que n’han fet una lectura
històrica i una anàlisi artística.
Cada peça va acompanyada d’una
il·lustració.

Art Públic de Barcelona
Jaume Sobrequés, Josep M.
Huertas, Jaume Fabre i altres.
Edita: Ajuntament de Barcelona i
Àmbit Serveis Editorials.
PVP: 68 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

L’educació, una
prioritat a l’agenda
municipal
PSC. Inma Moraleda

Barcelona treba-
lla per l’educació
de qualitat i a l’a-
bast de tothom
des dels barris

com a espai de convivència cí-
vica més pròxima. L’educació,
doncs, és una prioritat de l’a-
genda municipal, per això el
seu pressupost en aquest
mandat s’ha multiplicat per
tres, cosa que permet millorar
les instal·lacions educatives i
incrementar la xarxa d’escoles
bressol. A Sants-Montjuïc, el
2010 es concreta amb la cons-
trucció de dues escoles bres-
sol: una de nova en els Jardins
de Màlaga i una altra de subs-
titució –EB Guimbo–, que
tindrà 126 places el proper
curs escolar. El 2011, s’hi
construirà una nova escola
bressol amb 81 noves places a
l’escola Jaume I de la qual
també es rehabilitarà la cuina,
el menjador, zones exteriors i
s’hi farà un nou poliesportiu.
Perquè creiem que l’educació
com a dret universal és un fac-
tor clau per garantir i mante-
nir una ciutat més cohesiona-
da fem escoles per als
ciutadans d’avui i de demà.

Mala gestió
a Bella Dorita
CIU. Sònia Recasens

L’Ajuntament ha
invertit 2,5 mi-
lions d’euros de
l’anomenat “Fons
Zapatero” per

arranjar la plaça Bella Dorita,
al Poble Sec. Per a sorpresa de
tots, hi van posar unes grans
pedres “decoratives” que no
feien altra cosa que entorpir el
pas, posar en perill les perso-
nes amb problemes de visió i
impedir el trànsit de cadires de
rodes. Gràcies a les queixes
dels veïns i la petició de CiU,
les enormes pedres s’han reti-
rat. Fer, per després desfer,
malbaratar recursos públics i
molta frivolitat expliquen
aquest despropòsit. Això, que
només seria una anècdota,
amb el Govern d’Hereu és una
rutina. Cal canviar, ens cal
nova gent que faci de la gestió
del dia a dia una ciutat amb
qualitat de vida on doni gust
passejar i viure-hi. La bona po-
lítica no pot ser incompatible
amb la bona gestió. Política és
molt més que gestió, però polí-
tica sense gestió no deixa de
ser pura demagògia. Com sem-
pre, a la vostra disposició a sre-
casens@bcn.cat.

Més seguretat
per al Poble Sec
PPC. Alberto Villagrasa

Sants-Montjuïc
reclama solucions
per a l’incivisme i
inseguretat que
pateix el Poble

Sec: problemes de soroll i ocu-
pació de la via pública al carrer
Blai i a la plaça de les Tres Xe-
meneies, robatoris al Paral·lel i
voltants, i el “botellón” que es
fa en la connexió del Poble Sec
amb la muntanya de Montjuïc.
En molts casos, aquests proble-
mes estan relacionats amb
col·lectius de persones estran-
geres. El PP reclama incremen-
tar els dispositius de Guàrdia
Urbana i Mossos; treball més
intensiu dels educadors de bar-
ri i dels mediadors de conflic-
tes, i actuar sense complexos
per garantir la seguretat dels
veïns i comerciants del Poble
Sec. Sants-Montjuïc no es una
excepción a otras peticiones
barcelonesas como luchar con-
tra la crisis y la delincuencia au-
mentando el número de policí-
as, la atención a las personas,
con más equipamientos y servi-
cios sociales, y una inmigración
ordenada que cumpla la ley y
respete a la ciudad y el país que
les acoge.

Ecologia
quotidiana
ICV-EUiA. Ricard Gomà

En els darrers
mesos hem des-
plegat a tots els
districtes la nova
contracta de ne-

teja de Barcelona. La seva cara
més visible són els nous con-
tenidors, més accessibles i més
a prop de tothom, ja que
n’hem augmentat el nombre
en un 37%. El servei de neteja
de la via pública també ha aug-
mentat la seva freqüència mit-
jana. Alhora, hem estès a tota
la ciutat la recollida selectiva
de la fracció orgànica –la que
es diposita en els contenidors
marrons–, que ens permet
aprofitar una part important
dels residus per fer compost
per a jardineria o per generar
gas i electricitat. Fem així un
nou salt endavant cap a una
ciutat més sostenible, més
verda, més humana, però ens
cal la col·laboració de tothom.
L’ecologia de la quotidianitat
és, sens dubte, la que té un po-
tencial més elevat de transfor-
mació, perquè sense els canvis
d’hàbit a petita escala, en el
dia a dia, de poc serveixen els
compromisos i declaracions
d’alt nivell.

Consens
a Montjuïc
ERC. Xavier Florensa

El 2008, el Ple-
nari de l’Ajunta-
ment va aprovar
a instàncies
d’ERC l’aturada

dels processos urbanístics i l’e-
laboració d’un Pla Director de
la muntanya de Montjuïc. Des
d’Esquerra també vam apostar
pel debat ciutadà, tot liderant
la comissió de participació del
pla, en la qual nombroses en-
titats i agents implicats amb
Montjuïc van realitzar propos-
tes en els diferents àmbits que
afecten aquesta zona, com pot
ser la cultura, l’esport, la mo-
bilitat, la protecció dels espais
naturals o l’encaix amb els bar-
ris de l’entorn. Un cop el Pla és
a punt de presentar-se, creiem
que cal apostar pel consens
polític de tots els partits per
tal de reforçar–lo i garantir el
seu èxit. Un consens que,
sens dubte, passa per incorpo-
rar al futur Pla Director les
propostes i conclusions que
van sorgir del procés de parti-
cipació, per tal d’establir un
consens social ampli i garantir
la implicació dels diferents
agents que es relacionen amb
la muntanya de Montjuïc.
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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 UHF i Canal 26 TDT
www.btv.cat
www.btvnoticies.cat

RÀDIO

Alternativa Barcelona - 102.4 FM
Foc, 128, 1r. Tel. 93 296 75 65

Sants 3 Ràdio - 103.2 FM
Constitució, 17. Tel. 93 298 19 19
www.sants3radio.com

Ràdio Ona Sants - 94.6 FM
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

Web d'obres

Informació actualitzada setmanalment
de totes les obres que es fan a Barcelona.
inclou una bústia per atendre les consul-
tes, les queixes i els suggeriments de la
ciutadania. Hi ha totes les obres que
afecten la via pública i que tenen una
durada prevista superior a una setmana.
www.bcn.cat/obres

Web d'Idea Diagonal

El web de la Diagonal s'actualitza amb
nous continguts audiovisuals i informa-
ció sobre com serà el vot durant la con-
sulta que es portarà a terme entre el 10 i
el 16 de maig. La votació serà electrònica
i es podrà fer de manera presencial en
qualsevol dels Punts de Consulta
Presencial (PCP) habilitats amb aquesta
finalitat o, de manera remota, a través
d’Internet.
www.bcn.cat/diagonal

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

Pere S.Paredes

Apartir de març, els usuaris de les
piscines Bernat Picornell podran

iniciar-se i practicar, en unes instal·la-
cions reglamentàries, l’esport del pà-
del, perquè aquest centre esportiu de
la muntanya de Montjuïc n’inaugu-
rarà tres pistes.
Les noves pistes de pàdel estan situa-
des a l’exterior de les instal·lacions de
les piscines Picornell.
D'aquesta manera, l'equipament mu-
nicipal augmenta la seva oferta es-
portiva i ofereix a tots els seus usua-
ris la possibilitat de practicar aquest
esport de raqueta, una de les seves
assignatures pendents.
Per llogar les pistes no cal ser abonat
de les piscines Bernat Picornell, ja
que amb la reserva queda inclosa
l'entrada, amb la possibilitat d’accés a
tots els serveis del centre esportiu.
A les instal·lacions, s’hi ofereix la pos-
sibilitat de llogar o comprar tot el ma-
terial necessari per a la pràctica d’a-
quest esport, que cap als anys 70 va

arribar a Espanya, quan en una pista
de frontó es va incorporar una altra
paret oposada d'uns tres metres
d'alçada, es va col·locar una xarxa al
mig i es van tancar els costats d'a-
questa pista amb una malla
metàl·lica. Es jugava amb pales de

fusta i rebia el nom de paddle-tenis.
Va ser una revolució esportiva amb
milers d’adeptes i seguidors.
Els gestors d’aquestes pistes de pàdel

han programat que durant els pri-
mers mesos després de la inauguració
hi haurà preus especials, perquè tot-
hom tingui l'oportunitat de provar
les pistes.
Les pistes de pàdel estaran obertes
des de les 7 h del matí (7.30 h diu-
menges i festius) fins a les 22.30
del vespre (dissabtes fins a les
21.30 h i diumenges i festius fins a
les 16.30 h), hora en què es podrà
fer l'última reserva.

Més informació:
Piscines Bernat Picornell
Av. de l’Estadi, 30-38
Telèfon: 93 423 40 41
info@picornell.cat

Els esports de la raqueta
eren una assignatura
pendent en aquestes
instal·lacions municipals
de la muntanya de
Montjuïc

Els primers mesos
després de la
inauguració hi haurà
preus especials

Les pistes de pàdel entren en funcionament aquest mes.

Noves pistes de pàdel a les piscines
Bernat Picornell de Montjuïc

Redacció
L’alcalde de Barcelona, Jordi Hereu;
la consellera de Justícia, Montser-
rat Tura, i el degà del Col·legi d’Ad-
vocats de Barcelona (ICAB), Pedro
L. Yúfera, han signat un conveni
per posar en marxa un servei d’in-

formació, orientació jurídica i me-
diació a l’Oficina d’Atenció al Ciu-
tadà (OAC) de la plaça Sant Mi-
quel. El conveni es va signar el 5 de
febrer passat a la seu del Col·legi
d’Advocats i “permetrà avançar en
un model d’orientació jurídica gra-

tuïta molt àgil i a l’abast de tot-
hom”, segons va manifestar l’alcal-
de. El conveni té com a objectiu
crear un servei gratuït i proper
d’informació i orientació jurídica i
mediació per als ciutadans, que re-
forci la proximitat de la justícia ara
que els serveis jurídics s’han tras-
lladat a la Ciutat de la Justícia, a la
frontera amb l’Hospitalet. El servei
també oferirà assessorament sobre
l’assistència jurídica gratuïta que
ofereix el Col·legi d’Advocats de
Barcelona. I potenciarà la media-
ció, una via alternativa per resoldre
conflictes mitjançant el diàleg que
evita l’entrada d’assumptes al jut-
jat. La posada en marxa del nou
servei està lligada a la propera
transformació de l’OAC de Sant
Miquel en una oficina multiserveis
d’atenció al ciutadà. Un grup de
treball està definint com serà i com
funcionarà aquest nou servei.

Barcelona tindrà un servei
d’atenció jurídica gratuïta

S E R V E I P Ú B L I C
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Quines són les parades d’aquest
itinerari?
Fem un recorregut pels edificis que es
van cremar durant la Setmana Tràgica.
L’església de Lourdes, que abans es deia
Santa Madrona l’antiga, després una es-
cola de monges amb església que hi ha a
la plaça del Sortidor, dues petites esco-
les que ja han desaparegut. I encara que
no és el nostre barri, l’acabem a la ronda
perquè els Escolapis va ser un lloc molt
emblemàtic.
Quan el van començar a fer?
Som una agrupació d’història i fem al-
tres itineraris: en fem de literaris,
n’hem fet sobre l’exposició del 29, de les
pedreres de Montjuïc i ara aquest, amb
motiu del centenari de la Setmana Trà-
gica. Són gratuïts i els organitzem nos-
altres mateixos, per amor a la història.
Quin tipus de públic tenen?
Hi ha tot tipus de públic. Molta gent
jove i també gent gran. Els fem quan és
una ocasió especial, com ara la Festa
Major o l’exposició sobre la Setmana

Tràgica que ha acollit fins al 25 de fe-
brer al centre cívic El Sortidor. I si algu-
na entitat ens ho demana, en fem un
expressament.
Quin tipus d’informació s’hi
dóna?
S’explica una mica l’edifici i la història.
Tot són edificis que en aquella època
eren bastant nous, del segle XIX, sobre-
tot en aquest barri, que s’estava fent
amb molta presència obrera, i després
també alguns fets que va recollir la
premsa de cada lloc, de l’actuació de la
gent o d’algun cas particular. Per exem-
ple, les monges una vegada ens van ex-
plicar que una d’elles havia escrit una
mena de record del que li havia passat.
Coses més anecdòtiques que, a vegades,
fan més gràcia a la gent del barri.
Quin tipus d’anècdotes?
Per exemple, tenim la idea que entre els
lerrouxistes hi havia molts castellano-
parlants, però en aquell temps els
obrers encara eren tots catalans –n’hi
havia també que havien vingut del País
Valencià– i els diaris transcrivien els
seus diàlegs en català. O una altra, al
voltant de l’església de Lourdes, una de
les primeres on es va començar a fer el
culte a aquesta mare de Déu a Barcelo-

na. Hi havia una imatge de la Mare de
Déu de Lourdes i la van tirar pel balcó, i
deien: “Mira com vola el colomet”. I al
carrer Aldana hi havia una residència
d’avis de l’església. Va sortir la mare su-
periora, que era molt valenta, i demanà
als avalotadors què volien, i li van con-

testar: “Volem la República”. Ella els va
demanar què era allò, i ningú li ho va
saber explicar. Es veu que eren unes
masses obreres poc cohesionades, amb
poca cultura, molt pobres.
Com s’ha transmès aquesta infor-
mació?
Per la premsa i pels testimoniatges es-
crits. Per a mi, el millor estudi és d’una
americana, Joan Connelly Ullman, que
va publicar el seu treball als setanta.
Al centre de recerca són historia-
dors?

No, hi ha gent de molts àmbits. Jo vinc
de les Humanitats, però també hi ha
gent d’Història, gent que no ha fet cap
carrera i voluntaris del barri, que són el
que se’n diu historiadors locals. No dis-
posem d’un local propi, ens reunim a la
coordinadora d’entitats, al carrer Elka-
no, però és un espai compartit amb al-
tres entitats. Cada any publiquem un
llibret que recull les xerrades que fem
sobre temes diversos l’últim dimarts de
cada mes, i hi ha un problema per em-
magatzemar-ho. A veure si amb el
temps ho solucionem.
Per què diria que és important te-
nir present la història?
El Poble Sec té unes condicions dife-
rents d’altres barris. Molts altres distric-
tes o barris havien estat pobles i tenen
arxius on se’n guarda la memòria, com
per exemple a Sants o a Gràcia. El Poble
Sec neix com a suburbi, i sempre hi ha
hagut molt moviment de població. La
gent ha vingut a viure aquí i, quan ha
prosperat, se n’ha anat, no ha arrelat
gaire al barri. Molts immigrants que
han arribat a Barcelona han passat per
aquí. Té una història molt poc conegu-
da, per això és més important recollir el
que hi ha.

E N T R E V I S T A Júlia Costa , escriptora i membre del Centre de Recerca Històrica del Poble Sec

“Fem itineraris per amor a la història”, afirma Júlia Costa.

Va néixer al Poble Sec i hi ha viscut pràcticament

tota la vida.És autora de llibres de novel·la i

poesia,mestra jubilada, llicenciada en Humanitats,

amant de la història,guia els itineraris sobre les

petjades de la SetmanaTràgica al barri

“Les masses obreres que
van intervenir durant

la SetmanaTràgica eren
poc cohesionades”

“El Poble Sec té
una història molt
poc coneguda”

Belén
Ginart


