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La plaça i el carrer
Vilà i Vilà s’integren
en un únic espai

L’obra marca l’inici
de la transformació
del Paral·lel

La remodelació ha
permès millorar els
semàfors i l’enllumenat

Albert Trias
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Inaugurades les millores
de l’Espanya Industrial

El Districte
promou l’esport
als centres
de secundària

Les torres d’iluminació també han estat renovades.

Les obres de millora del parc de
l’Espanya Industrial han permès
la renovació integral de tot el
parc, amb la restauració de les
zones verdes, la reconstrucció de
les graderies, la modernització
de les torres d'il·luminació, la millora del llac i la seva infraestructura tècnica, la renovació de la
xarxa de reg i del mobiliari urbà i
la millora dels accessos, entre altres. També s'hi han incorporat
demandes veïnals com ara l'augment de la il·luminació o l’ampliació de l'àrea de jocs infantils.
Les obres del parc de l'Espanya
Industrial han tingut inversió de
4,9 milions d'euros, aportats pel
Fons Estatal d'Inversió Local.
Pàg. 5
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INFOÚTIL

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
Pg. Zona Franca, 116, int.
Centre cívic La Cadena
Mare de Déu de Port, 397.
C. cívic Casinet d’Hostafrancs
Rector Triadó, 53.
Centre cívic Cotxeres de Sants
Sants, 79-83.
Centre Pepita Casanellas
Foneria, 19.
Equipament cultural Antiga
Estació de Magòria
Gran Via de les Corts Catalanes, 247.
Punt jove de Sants-Casa del Mig
Muntadas, 5-35.
Espai musical La Bàscula
Foc, 132.
Centre cívic El Sortidor
Plaça del Sortidor, 12.
C. cívic Font de la Guatlla
Rabí Rubèn, 22.

93 432 24 89

93 423 04 40

93 256 37 30

93 291 42 62
93 422 43 00

93 424 85 06

A, Marja, Fly, Fly

A les 19.30 h, a la sala d’actes de les Cotxeres de Sants
(c. Sants, 79-83)
Conferència a càrrec del periodista i escriptor Albert
Torras.

93 402 36 44
93 325 80 50
93 227 39 00
93 443 94 70

Divendres 5 de març
A les 21 h, al casinet d’Hostafrancs
(c. Rector Triadó, 53)
Cabaret Pedrolo organitzat per l’Assemblea de barri de
Sants.
Dissabte 6 de març
A les 22.30 h, a la plaça del Sortidor (pl. Sortidor, 12)
Concert de rumba interpretat per dones. Acte dintre
de les jornades sobre el Dia de la Dona organitzat pel
centre cívic el Sortidor.

Fins al 28 de febrer

93 409 72 31

La princesa sàvia

93 296 79 69

Al Museu Nacional d’Art de Catalunya (c. Mirador Palau
Nacional, 6-10)
Exposició de pintura de Santa Caterina de la Seu d’Urgell.
A partir del 2 de març

Art i dona
93 256 39 60
93 421 69 76

Diumenge 14 de març

The ugly duckling
A les 12 h, al centre cívic Casa del Rellotge
(pg. Zona Franca, 116)
Representació de L’aneguet lleig a càrrec de la Cia The
Tale Teller. Preu: 2 ¤. Edat recomanada de 4 a 7 anys.

T E ATR E
Divendres 19 de febrer

Impro Show

EXPOSICION S

93 443 01 05

93 291 87 00

Diumenge 28 de febrer
A les 12 h, al centre cívic Casa del Rellotge
(pg. Zona Franca, 116)
Espectacle de pallassos a càrrec de la Cia. Tai-a-treros.
Preu: 2 ¤. Per a tota la família.

93 332 53 75

93 443 43 11

Al Mercat de les Flors – centre de les arts en moviment
(c. Lleida, 59)
Espectacle de dansa infantil. Preu: 5-8 ¤.

Can Canalla

MÚSIC A

Kahala

A la sala d’exposicions de les Cotxeres de Sants
(c. Sants, 79-83)
A càrrec del Col·lectiu d’Artistes de Sants.

A les 21 h, al centre cívic Casa del Rellotge
(pg. Zona Franca, 116)
Espectacle d’improvisacions teatrals a càrrec de la Cia.
Planeta Impro. Preu: 2 ¤. Acte inclòs en la programació
En clau d’humor.
Dissabte 20 de febrer

Un prometatge + L’aniversari
A les 18 h, al centre cívic Casinet d’Hostafrancs
(c. Rector Triadó, 53)
El grup de teatre Claror de Posta, del casal de gent gran
de Sants representarà dues obres teatrals d’Anton
Txèkhov. Acte organitzat pel centre cultural Tomàs
Tortajada.

93 329 99 52
93 423 04 40

L A C O M U N I TAT É S C O S A DE T O T S

93 332 78 05

Al terrat, només pot haver-hi una antena
93 332 47 71
93 491 27 97

SERVEIS URGENTS I SEGURETAT
U.T. Guàrdia Urbana Sants-Montjuïc
Guàrdia Urbana, 2.
Comissaria Mossos d’Esquadra
Ulldecona, 35 bis.
Guàrdia Urbana
Mossos d’Esquadra
Telèfon únic d’emergències
Urgències sanitàries
Cos Nacional de Policia
Bombers

092
088
112
061
091
080

SALUT
CAP Bordeta-Magòria
Corral, s/n.
CAP Carreras i Candi
Carreras i Candi, 99-101.
CAP Consell de Cent
Consell de Cent, 26.
CAP Doctor Carles Ribas
Foc, s/n.
CAP Poble Sec-Les Hortes
Nou de la Rambla, 177.
CAP Numància
Numància, 23.
CAP Sants
Ptge.Vapor Vell, 44-46.

Del 17 al 21 de febrer

Joan Amades i
les llegendes de Sants-Montjuïc

93 443 43 11

ALTRES SERVEIS
Oficina de l’Habitatge
Antoni de Capmany, 23.
Arxiu Municipal de Districte
Pl. Bonet i Muixí, 3.
C. de Normalització Lingüística
Guitard, 17.

Dimarts 16 de febrer

La quadra màgica
93 432 48 01

GENT GRAN
Casal de gent gran
Cotxeres de Sants
Sants, 79-81.
Casal de gent gran La Capa
Alts Forns, 82-86.
Casal Elkano
Elkano, 24
Espai de gent gran Casinet
Rector Triadó, 53.
Espai de gent gran El Polvorí
Guadalquivir, 2.

INFANT IL S

93 291 87 01

SERVEIS SOCIALS
C. serveis socials Poble Sec
Pl. Sortidor, 12.
Centre serveis socials Sants
Sants, 79-81.
Centre serveis socials La Marina
Foneria, 19

ACT IVI TATS

93 331 34 98

BIBLIOTEQUES
Biblioteca Artur Martorell
Pl. Espanya, 5.
Biblioteca de l’Institut Botànic
Av. Montanyans, 25.
Biblioteca de l’Institut del Teatre
Pl. Margarida Xirgu, 1.
Biblioteca Fundació Joan Miró
Av. Miramar, 1.
Biblioteca Francesc Candel
Amnistia Internacional, 10.
Biblioteca Francesc Boix
Blai, 34.
Biblioteca Vapor Vell
Ptge.Vapor Vell, 1.

L ’A G E N D A

a comunitat de veïns ha
de posar-se d’acord en la
instal·lació d’una sola antena
de TV, ràdio i comunicació. En
cas que n’hi hagi més, la comunitat haurà de substituirles per una única antena que
reparteixi el senyal a tots els
veïns de l’edifici. L'antena
haurà d’estar situada al terrat i
s’ha d’evitar que es vegi des de
qualsevol lloc públic. Us recor-

L

dem que no es pot tenir cap tipus d’element tècnic d’installació (aires condicionats, antenes, alarmes, plaques solars i
altres aparells similars) sobre
el parament de façana, miradors o balconades. Actualment, amb l’apagada analògica
i l’arribada de la TDT, és un
bon moment perquè la comunitat prengui acords sobre la
instal·lació d’una sola antena.

93 431 65 70
93 431 00 39
93 423 59 35

SANTS-MONTJUÏC

www.bcn.cat/publicacions

B A R C E L O N A

bcnrevistes@bcn.cat

93 223 28 88
Una publicació de l’Ajuntament de Barcelona. Consell d’Edicions i Publicacions: Carles Martí, Enric Casas, Eduard Vicente, Jordi Martí, Jordi Campillo, Glòria Figuerola, Víctor Gimeno, Màrius Rubert,

93 324 91 00
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93 322 70 61
93 491 51 97
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La plaça de la Bella Dorita recorda
la seva vedet més destacada
La Bella Dorita ja té la seva plaça
al Paral·lel, just al davant de la
sala que la va fer famosa. Les
obres de remodelació de l’espai
han servit per millorar l’arbrat i
l’enllumenat

L’alcalde s’adreça al veïns durant la festa per celebrar la remodelació de la plaça.

Belén Ginart
e la Bella Dorita, en
deien que tenia una rara
gràcia per dir les coses més
atrevides de la manera més
innocent, i a la inversa. La
picardia va ser sempre la millor arma de María Yáñez
–aquests eren els seus nom i
cognom veritables–, que ha
fet història en el món de les
varietats. Les èpoques més
brillants del Paral·lel barceloní van lligades al nom d’aquesta vedet, que va morir a
Barcelona l’any 2001 als cent

D

anys. L’artista va regnar principalment des del petit escenari d’El Molino. I perquè la
seva memòria no s’apagui,
s’ha batejat amb el seu nom
la plaça del davant de la famosa sala. Una festa popular
va celebrar el passat 16 de gener la remodelació de la plaça
de la Bella Dorita, en un acte
presidit per l’alcalde de Barcelona, Jordi Hereu.
La nova plaça neix d’una intensa remodelació de la
zona, la qual ha transformat
l’àrea frontal d’El Molino. La

plaça, amb paviment i bancs
de granit negre, arbrat nou i
enllumenat millorat, s’ha integrat en un únic espai amb
el començament de Vilà i
Vilà. El carrer s’ha pavimen-

A

tat amb panot i també se
n’ha millorat l’enllumenat, el
mobiliari, el clavegueram i
s’hi ha construït una xarxa
d’aigua freàtica.
En conjunt, l’àrea remodelada engloba una superfície de
5.574 m², amb una longitud
de 122 m. El pressupost d’adjudicació de les obres és de
2.471.000 euros, finançats
pel Fons Estatal d’Inversió
Local.
La festa de celebració de la
plaça remodelada té un component simbòlic, perquè significa l’inici de la transformació de l’avinguda del Paral·lel,
on avancen també les obres
d’El Molino. Durant l’acte d’i-

nauguració, Jordi Hereu va
manifestar la seva voluntat
de recuperar “l’ànima” del local i l’esplendor de l’avinguda.
“Visca el Paral·lel del segle
XXI, que mai no oblidarà els

L’àrea remodelada
té una superfície
total de 5.547 m² i
122 m de longitud
que el van fer gran al segle
XX”, va declarar l’alcalde. Donar el seu nom als espais emblemàtics de la ciutat, com en
el cas de la plaça de la Bella
Dorita, és, va assegurar, una
manera de demostrar-ho.

F E S TA E N T R E A R T I S T E S

La festa va propiciar el retrobament davant d’El Molino d’algunes de les artistes que hi havien
actuat,com Amparo Moreno,Merche Mar,La Maña oYolanda Ramos,així com Ricard Ardèvol,
últim empresari de la sala,i la Fundació Fem Molino.També va reunir un bon nombre de veïns,
davant dels quals Jordi Hereu va reivindicar el Poble Sec com “un espai de convivència” que
faci compatibles el benestar dels residents i les inquietuds culturals dels visitants.

Quina és la seva opinió sobre la reforma que s’ha fet a la plaça de la Bella Dorita?

Anna Moreno
Professora d’institut

Debnath Debnath
Propietari de bar

És molt moderna. En
conjunt, amb el nou
Molino, suposo que
quedarà molt bé. Ara,
els bancs del centre de
la plaça són poc funcionals; són millors els de
la part de fora.

Está muy bien, me
gusta mucho y mejorará
mucho la seguridad. Es
tan bonito que quiero
pedir un permiso para
abrir una terraza del
bar.

Francisco
Jiménez
Magatzem
de logística
Está mejor, hay más
seguridad y es más
amplia. A los niños les
gustan más los bancos
de madera que hay en
el contorno de la plaza
que los del centro.

Maria Pilar Bruse
Exballarina i coreògrafa d’El Molino
Hi ha més espai, és
maca i més ampla. Els
bancs de marbre són
una mica perillosos per
als nens, però ho han
deixat molt bonic.

Rosa Maria
Alarcón
Monitora
de disminuïts
Està molt bé que l’hagin arreglat, i m’agrada
molt que n’hagin conservat els arbres, però
tot i que la trobo molt
moderna, no m’agrada
tant de ciment.

Wenceslau Soler
Animador
sociocultural
Està perfecta. M’ha
sorprès gratament que
hagin aprofitat els
arbres i ara es pugui
gaudir d’una vegetació
tan profunda. Em fa
molta il·lusió que es
ressusciti El Molino!

C I U TA DA N S O P I N E N
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ÀLBUM HISTÒRIC

J. M. Contel

Història de la Diagonal
L’avinguda Diagonal és una de les vies més importants de
Barcelona. Tothom, visqui al barri on visqui, hi ha passat
més d’una vegada. Té 11 quilomètres de llargada i a la
banda de la Zona Universitària arriba a tenir 92 metres
d’amplada. Travessa tota la ciutat en forma de biaix –d’aquí li ve el nom– i, de fet, la divideix en dues parts. Cerdà
la va concebre com una via per unir de forma ràpida nuclis
de població que aleshores estaven força allunyats, com
Sarrià, Gràcia, el Clot i Poblenou. Cal recordar que quan
Cerdà va projectar l’Eixample barceloní poblacions del pla
de Barcelona com Gràcia, Sants, les Corts, Sant Gervasi,
Sarrià, Horta, Sant Andreu de Palomar i Sant Martí de
Provençals eren encara municipis independents.
De fet, la Diagonal comença a ser una realitat fora de Barcelona, a la Vila de Gràcia, quan aquesta població encara
era independent. Va ser el tram entre el passeig de Gràcia
i Pau Claris, batejat inicialment amb el nom d’Argüelles.
El creixement de la Diagonal va ser molt lent, perquè de
fet no va acabar-se fins a principi de l’actual segle XXI,
quan va obrir-se i urbanitzar-se la part més propera al
mar, gràcies a l’impuls urbanístic del Fòrum 2004.
La tipologia de la Diagonal és molt diferent segons el sector de la ciutat per on passa. Hi ha trams molt comercials,
d’altres amb edificis emblemàtics, n’hi ha que conviden al
passeig i d’altres que estan molt més dedicats al trànsit de
vehicles que als vianants.
Actualment hi ha en marxa un procés de participació per
decidir com ha de ser aquesta important avinguda que
travessa Barcelona de cap a cap i tots els barcelonins i
barcelonines més grans de 16 anys hi podran dir la seva.
Si té fotografies o documents del seu barri, en pot fer
donació a l’Arxiu Municipal del Districte, 93 332 47 71

El carrer d’Argüelles (Diagonal) amb l’encreuament del
pg. de Gràcia. (Foto: Maruja Redondo.)

C U LT U R A

El districte s’omple de festes i
celebracions per Carnestoltes

Una imatge del Carnestoltes del Districte de l’any passat.

Rues, balls, dinars de ranxo, tallers infantils i una multitud d’activitats transformaran el Districte per celebrar el Carnestoltes
Thaís Gutierrez
ants-Montjuïc es prepara per rebre el Carnestoltes amb molta gresca
i alegria. Tots els barris del
districte han organitzat activitats lúdiques per als que
vulguin celebrar aquesta
festa, des dels més petits
fins als més grans, al llarg
dels sis dies que dura la celebració més transgressora
i divertida de l’any.
El dia 11 de febrer es viurà
l’arribada del rei Carnestoltes al districte. Al barri de
Sants, sa majestat arribarà a
la Biblioteca Vapor Vell,
mentre que al Poble Sec ho
farà a la plaça del Sortidor i a
la Marina se l’espera a la
Casa del Rellotge. A Sants,

S

les principals activitats seran
la festa infantil del matí del
13 de febrer, la gran rua de
Carnestoltes la tarda del mateix dia, que anirà des de la
rambla Badal fins a plaça Espanya, així com el dinar de
ranxo al carrer Canalejas

Les activitats
s’acabaran el 17
de febrer amb
l’enterrament
de la sardina
aquella mateixa nit. Al barri
de la Marina, el dia 11 hi
haurà tallers de maquillatge i
espectacles d’animació infantil i la nit del 12 de febrer

un sopar de ranxo, però el
plat fort serà el dia 13 de febrer amb la rua de Carnestoltes de la Marina, que començarà a la plaça de les
Matemàtiques i seguirà per
Mare de Déu de Port, Alts
Forns, passeig de la Zona
Franca i Mineria per finalitzar a la plaça de les Matemàtiques on hi haurà ball i concurs de disfresses. Al Poble
Sec, el dissabte 13 hi haurà
un carnestoltes infantil a la
plaça del Sortidor, amb concurs de disfresses i un espectacle d’animació i aquella
mateixa nit, al centre cívic El
Sortidor, hi haurà un gran
ball de disfresses amb concurs. Totes les activitats s’acabaran de manera unitària
el dia 17 amb els actes d’enterrament de la sardina, amb
els quals es dirà adéu als dies
de disbauxa i en què podran
participar tots els veïns.
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El parc de l’Espanya Industrial
celebra la seva renovació
Una celebració
popular va donar la
benvinguda, el
passat 17 de gener,
al nou parc de
l’Espanya Industrial
Daniel Venteo
a rehabilitació del parc de
l’Espanya Industrial era un
dels compromisos del Pla d'Actuació Municipal 2008-2011 i
ha estat realitzada per l'Àrea de
Medi Ambient de l'Ajuntament. Les obres han comptat
amb una inversió a l’entorn de
4,9 milions d'euros, aportats
pel Fons Estatal d'Inversió Local del Govern central. Una de
les actuacions més importants
ha estat la intervenció al característic espai verd que dóna
personalitat al parc. Se n’han
restaurat tots els seus espais i
renovat totalment tota la infraestructura tècnica, la qual ara
permet incorporar millores
ambientals i d’eficiència en la
gestió de l’espai. El nou parc incorpora una xarxa d’abastament d’aigua que, conjuntament amb la millora del llac,
permet l’estalvi i l’eficiència
ambiental en l’ús d’aquest re-

f NOTÍCIES
Sant Medir estrena els nous gegants
Sants-Montjuïc celebra Sant Medir el diumenge 7 de
març. Al matí hi haurà una cercavila que sortirà del
carrer Mossèn Amadeu Oller (10.30 h). Al migdia, se
celebrarà una missa solemne a la parròquia de Sant
Medir (Constitució,17), amb una actuació de cant coral. A la cercavila, hi desfilaran per primer cop els
nous gegants de Sant Medir, que es presentaran el
dia 6, a la tarda, a la placeta de Sant Medir.

“Després de l’ESO, què?”
Fins al 9 de febrer, el Punt d’Informació Juvenil de
Sants-Montjuïc ha acollit “Després de l’ESO, què?”,
una mostra de la Diputació de Barcelona que orienta
els estudiants d’ESO sobre què i com poden continuar estudiant després d’acabar l’Educació Secundària Obligatòria. El gener, la regidora Imma Moraleda
va presentar l’exposició a l’Institut XXV Olímpiada.
Informació: www.diba.cat/plajove/despresdeleso
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El parc s’ha renovat totalment.
curs. El projecte de millora del
llac també s'ha realitzat atenent les necessitats de les comunitats d'aus que tenen l’Es-

La remodelació del
parc ha significat
una inversió
d’uns 4,9 milions
d’euros
panya Industrial com a espai
de pas en el transcurs del seu
recorregut migratori en temps
d'hivern.
La millora de la vegetació ha
comportat la replantació de

PA R T I C I PA C I Ó C I U TA D A N A

Les aportacions veïnals han permès enriquir el projecte,
en especial en tot allò relacionat amb la millora dels serveis. Amb les obres s'ha renovat la pavimentació i el
mobiliari del parc com ara les papereres i els bancs,
entre d’altres. També s'ha ampliat l’àrea de joc infantil
existent, s'ha construït una nova àrea d’esbarjo per a
gossos i s'ha ampliat la il·luminació de tot el recinte, d’acord amb les demandes veïnals.

gespa, la retirada dels arbres i
soques mortes i la seva substitució per nous exemplars amb
menys al·lergògens, com també nous arbusts i entapissats.
La zona de les graderies també
ha estat objecte de millora.
S’ha reconstruït tots els davanters de les graderies, amb peces
de rajola de gres, així com les
peces malmeses de formigó
prefabricat de les esteses. Gràcies a les obres també s’ha millorat l’accessibilitat d’aquestes
graderies, amb la instal·lació de
baranes a les escales i la modernització de les ja existents.
Les obres de rehabilitació total
del parc han permès la modernització integral de les torres
d’il·luminació, les quals presentaven diverses patologies tant
en les estructures de formigó
com en els elements metàl·lics.
S’han rehabilitat els revestiments de la façana exterior i
interior reposant l’enrajolat de
les torres, s’ha intervingut en
altres elements com ara la coberta, les finestres o els esglaons interiors i s’ha renovat
l’enllumenat interior i exterior.

Calçotada popular a la plaça del Sortidor
El cicle cultural i gastronòmic “A taula” del centre cívic El Sortidor organitza la IV Calçotada popular a la
plaça del Sortidor el diumenge 28 de febrer. Començarà a les 12 h amb una jornada castellera a càrrec dels Castellers del Poble Sec, seguida de la calçotada. El preu és de 5 euros. Els tiquets es podran
comprar al mateix centre cívic, situat a la plaça, a
partir de les 11.30 h.

Els Consells de Barri, constituïts
Ja s’han constituït els vuit Consells de Barri del Districte de Sants-Montjuïc. El mes de gener s’han constituït els tres Consells de Barri que faltaven, que eren
els de Sants-Badal, Bordeta i Hostafrancs. El Consell
de Barri és un nou òrgan de participació ciutadana
on els veïns poden exposar i debatre qualsevol assumpte relacionat amb el barri que els interessi o
preocupi.

El camp de futbol de l’Energia, llest al setembre
Redacció
i tot va com és previst, les
obres del camp de futbol
del carrer de l’Energia, al barri
de la Marina, estaran enllestides al setembre, a tot estirar,
quan comenci la nova temporada. I també com era previst
serà un camp provisional per
als equips que juguen actualment al camp de la Magòria,
un camp mític al districte que
serà enderrocat i construït de
nou en el marc de la futura re-

S

Aspecte actual del solar que acollirà el camp de futbol.

forma urbanística dels voltants de Can Batlló, just per
damunt de la Gran Via. És
previst que el nou camp del
carrer de l’Energia tingui gespa artificial. I s’hi construiran
uns vestidors per acollir en
condicions els equips que hi
jugaran, entre els quals la
Unió Esportiva Sants, la Societat Esportiva Mercat Nou,
la Penya Barcelonista Collblanc, el Club Dinamo Batlló i
l’Sporting Bonaventura, a més

d’altres que juguen a la Magòria i d’altres que siguin del districte i que, en un moment
donat, vulguin jugar-hi.
L a constr ucció d ’aquest
camp de futbol provisional
dóna, en certa manera, el
tret de sortida de la futura
urbanització de Can Batlló,
la qual inclourà un centre
d’atenció primària (CAP),
un nou camp de La Magòria, habitatges, zona verda i
altres equipaments.
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El festival BCN
VisualSound arriba
a la setena edició
El Punt Multimèdia de la Casa del Mig ofereix
nombroses activitats del festival de creació audiovisual
BCN VisualSound
David Sabaté
l Festival Barcelona VisualSound
arriba a la setena edició en plena
forma. Concebut com a plataforma de
promoció i difusió de les creacions de
joves artistes de tot l’Estat, la seva programació inclou activitats relacionades
amb la comunicació i la creació audiovisual, així com concursos, oberts a tothom, en categories i disciplines diverses
que apleguen des del documental social
fins a les creacions de ficció o el disseny
web. Al festival, organitzat per l'Ajuntament de Barcelona, hi participen diferents equipaments de la ciutat, entre els
quals hi ha el Punt Multimèdia, situat a
la Casa del Mig del parc de l’Espanya In-

E

O

dustrial, que organitza i focalitza les activitats del festival al districte de SantsMontjuïc. La seva aportació està molt
lligada a la seva principal activitat: la
formació i el suport a la creació en l’àmbit multimèdia. En aquest sentit, l’equipament proposa activitats vinculades a

El certamen, totalment
gratuït, ofereix xerrades
i cursos divulgatius
oberts a tothom
l’àmbit web, l’evolució d’Internet a la
nostra societat i el coneixement de les
eines que es fan servir per desenvolu-

Una de les activitats de l’edició passada del festival.
par-lo Així, els dies 11 i 12 de febrer, la
Casa del Mig presenta diverses activitats gratuïtes, entre les quals hi ha l’Adobe day (dijous 11), amb conferències
sobre Flash CS4 i Lightroom; o la xerrada sobre l’innovador projecte Eyeos (divendres 12), creat amb programari lliure per un grup de joves emprenedors
d’Olesa de Montserrat. El Punt Multimèdia inaugura també una nova categoria, consistent a desenvolupar un vídeo en 24 hores i penjar-lo al web del

festival. Tot un repte per a qui vulgui
gaudir del certamen i tenir la possibilitat de guanyar un premi de 600 euros.
Més informació:
Casa del Mig
Parc de l’Espanya Industrial
Tel. 93 291 42 62
puntmultimedia@puntmultimedia.org
www.puntmultimedia.org www.bcnvisualsound.org

E L S G R U P S M U N I C I PA L S O P I N E N

Millorar l’espai
públic com a espai
de convivència
PSC. Inma Moraleda
En tota ciutat els
seus carrers, places i jardins conformen l’espai públic on té lloc una
part important de la vida ciutadana: és l’escenari on conflueixen diferents usos. Per això, cal
defensar el dret de tothom al
seu ús, i el deure d’actuar amb
responsabilitat i respecte envers
els altres. Perquè sigui confortable a l’hora de viure-hi, el seu
manteniment és un element
clau: ha de ser un espai amable,
convivencial i compartit. Per
això darrerament hem remodelat la plaça Bella Dorita i el carrer Vilà i Vilà, integrats ara en
un únic espai davant de l’emblemàtic Teatre del Molino, o el
parc de l’Espanya Industrial,
amb l’ampliació de l’àrea de joc
infantil, la millora en les zones
verdes, les torres d’il·luminació i
el llac, entre d’altres. Actuacions
com aquestes són l’exemple que
un espai públic de qualitat ajuda a tenir una millor convivència així com una major cohesió
social, perquè fomenta el sentiment de pertinença al barri i a
la ciutat.

Necessitem
un canvi

Recuperem
el Paral·lel

Fem política
quotidiana

Camps
de futbol

CIU. Sònia Recasens

PP. Alberto Villagrasa

ICV. Ricard Gomà

ERC. Xavier Florensa

Queden lluny
aquells barris poblats de masies
que van deixar
pas a les encara
avui visibles xemeneies i fàbriques. Però el que encara perdura
a Sants-Montjuïc és l’esperit de
lluita, de superació i la capacitat
de treball dels veïns. Tenim la
sort de comptar amb uns barris
envoltats de mar i muntanya,
d’història, d’avingudes i carrerons, d’un fort teixit associatiu i
comerç potent. Per tot això no
ens mereixem ser, al 2010, els
que tindrem menys inversió,
projectes aturats, barris per acabar, manca de residències, escoles i equipaments. Necessitem
un canvi, ventilar l’Ajuntament
després de 30 anys. Un cicle s’acaba i se n’obre un altre, on tothom hi és cridat. És a les vostres
mans, és la nostra responsabilitat. Hi ha moltes maneres de fer
política, però la d’en Xavier
Trias i el seu equip és la del servei directe a les persones: contacte humà, proximitat per resoldre els problemes i sobretot
il·lusió en un projecte futur. Estic a la vostra disposició al
correu srecasens@bcn.cat.

Des del 2006, el
PP ha proposat al
Consistori la recuperació del Paral·lel. Ara, l’Ajuntament estudia aquesta idea
després d’anys de mala gestió.
Exemples són l’Scenic, que va
ser concedit a l’SGAE per un
cost de 12 milions d’euros i encara no ha estat inaugurat, i
l’expropiació de l’Arnau, que
acumula tres anys de retard.
D’altra banda, el Paral·lel pateix l’intervencionisme cultural del tripartit, que condiciona
tant el públic com els promotors. Cal incentivar la iniciativa
privada, que ja ha contribuït a
salvar El Molino, i comptar per
al ressorgiment d’aquest mític
carrer amb la participació de
veïns i comerciants de l’entorn.
La recuperació del Paral·lel és
positiva per al Raval, Sant Antoni i el Poble Sec i és una de
les prioritats d’Alberto Fernández per al districte. Per a
aquesta recuperació, cal ampliar l’insuficient enllumenat
públic, millorar la seguretat i
guardonar com mereix un
carrer històric de Barcelona ple
de teatres i vida.

Estrenem en
aquesta revista
una nova secció
que dóna veu als
grups municipals
allà on, per a nosaltres, la política pren més sentit. És en el terreny de la proximitat on s’expressen les inquietuds, projectes
i il·lusions de les persones que
viuen a la nostra ciutat i que,
des de la seva quotidianitat, la
transformen dia a dia. Els representants polítics, i especialment
els que, ens dediquem a la política local, hem de saber aterrar
sempre en aquesta quotidianitat, per forjar vincles, recuperar
complicitats, compartir projectes per construir col·lectivament
una Barcelona més solidària i
ecològica. Com a president
d’ICV-EUiA a l’Ajuntament, hi
estic compromès. Defenso amb
convicció els lideratges compartits i el treball en xarxa; no concebo una altra manera de fer política. Voldria que aquest canal
que avui obrim fos útil, sobretot
a vosaltres, i que ens permetés
respondre a aquelles qüestions
que més us interessin o preocupin de Sants-Monjuïc o del conjunt de la ciutat.

Diversos clubs esportius del districte han expressat el seu malestar
per l’augment del
lloguer que han experimentat
alguns camps de futbol. Som
conscients que en aquests equipaments esportius s’hi han realitzat algunes millores com per
exemple la instal·lació de gespa
artificial. Però això no exclou el
fet que aquests camps continuïn presentant mancances importants, com tampoc que determinades millores els
converteixin automàticament
en equipaments inassequibles
per a la majoria de clubs esportius.
Una de les obsessions d’Esquerra és insistir en la important labor que es fa des de l’esport de
base i per això ja hem reclamat
al districte i a l’Ajuntament que,
amb gestors d’instal·lacions esportives i clubs, es revisin i s’equiparin els lloguers dels camps
de futbol. Cal acabar amb la disparitat de preus existent a la
ciutat amb l’objectiu que siguin
assequibles pels clubs, sobretot
aquells que treballen en l’àmbit
del futbol base.
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POLIESPORTIU

El Districte promou l’esport
als centres de secundària
Mitjançant el programa
“Fent esport”, que va
néixer poc després
dels JJOO de 1992, es
vol potenciar les activitats
esportives entre els
mes joves
Pere S. Paredes
l programa "Fent Esport" és un
projecte del Districte de SantsMontjuïc amb els centres de secundària del districte per potenciar
l’activitat esportiva entre els més
joves.
Es va posar en marxa al Districte
després dels Jocs Olímpics del
1992, amb l’objectiu d’aprofitar les
instal·lacions esportives d’aquell esdeveniment esportiu, però, alhora
també, per aprofitar la forta tradició associativa i el gran nombre de
centres educatius.
Actualment, el format d’aquest projecte permet realitzar de dues a tres
activitats distribuïdes al llarg del
curs amb caràcter puntual, i en horari lectiu, en instal·lacions olímpiques i espais oberts. Aquest curs
2009-2010 es faran dues activitats:
"3x3 bàsquet" al març, i "Fent atletisme" al juny.
En edicions anteriors s'havien fet
també altres esports: handbol, cros
escolar, vòlei, futbol sala, etc.
Aquest any, el 3x3 bàsquet es farà
el 12 de març durant el matí (a partir de les 9.30) al parc de l'Espanya
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TELEVISIÓ
BTV
“Connexió Barcelona”
De dilluns a divendres, de 17 a 20 h
“Info Barris”
Sants-Montjuïc: 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

E

PUBLICACIONS

Nens jugant a bàsquet durant una activitat impulsada pel programa “Fent esport”.
Industrial i estarà estructurat en sis
categories diferents: infantil masculí i infantil femení (per als nascuts el 1996 i el 1997); cadet masculí i cadet femení (nascuts el 1994

La implicació del
professorat és cabdal
per al bon funcionament
del programa
i el 1995); juvenil masculí i juvenil
femení (nascuts el 1992 i el 1993).
L'edició anterior, que es va celebrar
l'octubre de 2008, va comptar amb
la participació de 452 alumnes de
sis instituts de secundària, amb un
alt grau de satisfacció per part de
tots els participants.

El professorat dels centres, a més
de participar en l'organització de
les activitats, també s'encarrega de
difondre, inscriure i fer el seguiment dels seus participants.
Per la seva part, la Federació Catalana
de Bàsquet proporciona el material i
organitza el torneig, mentre que el
Districte de Sants-Montjuïc aporta
les instal·lacions i fa la gestió del projecte i l'activitat: coordinació amb
Parcs i Jardins i Guàrdia Urbana, subministrament d'electricitat, servei de
neteja, serveis higiènics, etc.
Més informació:
Districte de Sants-Montjuïc
Creu Coberta, 104, 1a planta
Telèfon: 93 402 70 00
www.bcn.cat

Joan Anton Font

E L TAU L E L L

E
La gran casa de
mobles i interiorisme

l primer dels dos establiments de Mobles Zona
Franca el va obrir el Josep Campos l’any 1984 al
número 141 del passeig de la Zona Franca. Amb el
temps, aquesta casa de mobles i interiorisme es va
anar consolidant fins que el 2003 va obrir un altre
local al 241 del mateix passeig. A més del Josep, ara
també hi són els seus fills, el Rubén i l’Óscar, que
n’han agafat les regnes amb entusiasme. Hi podrem
triar entre una àmplia gamma de mobles moderns,
infantils i juvenils. Fan projectes de decoració i interiorisme, i visiten a domicili per prendre mides i
trobar les millors idees per moblar i decorar la casa
segons el nostre gust i estil. També ens poden fer
mobles a mida. La bona atenció al client és per a
ells un pilar bàsic. Al barri són coneguts, però també han aconseguit ser-ho fora.

Tenen dos establiments al passeig de la Zona Franca.

Mobles Zona Franca
Pg. Zona Franca, 241 / www.mobleszonafranca.es

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 Mòbil

Tots els serveis municipals disponibles des
del vostre telèfon mòbil. Sol·licitar el
volant de residència del padró d'habitants,
saber quines són les estacions de Bicing o
els punts Wi-Fi més pròxims o tot allò
relatiu a les grues són alguns dels serveis
municipals que podeu tenir al mòbil.
www.bcn.cat/mobil
eGovernment

Presenta els serveis basats en les tecnologies de la informació i la comunicació
que impulsa l'Ajuntament per tal d'oferir
als ciutadans un servei públic més àgil i
proper amb l'Administració.
www.bcn.cat/egovernment
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Albert Trias, president de l’Associació Cívica La Nau

“Les empreses s’han
bolcat en nosaltres i,
per extensió, en les
persones necessitades”
Diuen que no sols de pa viu l’home i això ho té
molt present Albert Trias, president de
l’Associació Cívica La Nau, on cada dia, amb altres
voluntaris, lluita per ajudar les persones en risc
d’exclusió social o que ja s’hi troben
Josep Maria
Contel
Quina és la finalitat de l’Associació Cívica La Nau?
És una associació dedicada a ajudar
persones que estan en risc d’exclusió
social o que ja s’hi troben. Nosaltres
mirem d’allargar una mica el pressupost familiar d’aquestes persones.
Com?
Redistribuint tot un seguit de productes no comestibles relacionats
amb la higiene personal, la neteja de
la llar, roba i sabates noves, perfumeria i fent campanyes com la de joguines de Reis.
D’on vénen aquests productes?
Són excedents industrials d’algunes
empreses o que en generen més per a
aquesta redistribució, en el marc d’un
sentit social. Fins i tot hi ha casos en
què ens ajuden a transportar-los.
Hem de dir que aquest any les empreses s’han bolcat en nosaltres i, per extensió, en les persones necessitades.
Qui són els destinataris?
Això és molt variat. La Nau no fa acció

directa, sinó que ho confiem en entitats de tota mena que tenen acció social directa amb persones o famílies.
Llavors, quines entitats s’encarreguen d’això?
És un ventall ampli que agafa des
d’ajuntaments amb els quals tenim
algun conveni, fins a moltes entitats
com poden ser la Creu Roja, associacions de veïns, moltes parròquies, alguna altra Església a més de la catòlica , el món assistencial, alguna
fundació que disposa de centres d’acollida, etc.
Com es processa tot això?
Això també és molt variat, però el més
important és que sigui una entitat
“fiable” i que veiem que tenen la necessitat de fer un bon ús d’allò que reben. En aquest sentit, el que més mirem és que els productes vagin al
destinatari final sense possibilitat de
revendes.
Quan es va crear La Nau?
Fa uns deu anys, quan un petit grup
de persones, la major part vinculades
al barri de Sants, vam coincidir en el
convenciment que podíem fer alguna
cosa més i treballar per aportar el nostre granet de sorra.

Albert Trias al local de l’associació, al carrer d’Alcolea.
Va ser difícil?
Vam començar trucant a les empreses a partir de les pàgines grogues.
Llavors a la nostra crida ens donaven
un paquetet, però ara aquestes mateixes empreses ens donen camions.
Vam anar guanyant la confiança i
vam créixer. Aquí tots som voluntaris. En la darrera campanya de Reis
hem aplegat unes cinquanta persones de manera directa, a banda d’altres col·laboradors.

“Vam començar trucant a
les empreses a partir de
les pàgines grogues”
Com s’ho fan per guardar tots
aquests productes?
Davant els pocs recursos econòmics
de què disposem, nosaltres tenim
molt poques despeses estructurals i
per aquest motiu hem de cercar la
col·laboració i l’ajuda de gent, entitats
o empreses diverses. Per exemple, un
cas és el que es refereix al magatzem.

Aquest espai està en un antic pavelló
en desús de l’hospital psiquiàtric de
Sant Joan de Déu, de Sant Boi, que
aquesta comunitat ens deixa.
I els resultats?
Penso que amb la nostra tasca podem
allargar una mica el pressupost familiar de les persones necessitades. Són
ajudes molt valorades pels nens o els
avis, els quals, quan reben una ampolla de colònia bona..., bé són coses que
tenen a veure amb la dignitat i poden
servir també com un escalf. En l’actualitat, l’associació forma part de l’acord ciutadà de la Barcelona inclusiva,
col·laborant en primera línia en el
banc de productes no alimentaris i estant contacte amb els serveis socials
de l’Ajuntament de Barcelona.
Què els ha semblat la concessió
del premi Sants-Montjuïc?
Ens ha fet molta il·lusió, sobretot perquè és un reconeixement a la feina
que fan els nostres voluntaris. A més,
és el nostre barri, on hem començat
les nostres activitats. Que existeixi La
Nau i altres associacions vol dir que a
Sants hi ha un bon viver de persones i
associacions amb implicació cívica i
social.

