
El passat 17 de desembre es van
atorgar, a la Sala de Plens del
Distr icte , e ls Premis Sants -
Montjuïc, que enguany han arri-
bar a la seva 18a edició. Jordi
Duixans, un veterà lluitador veï-
nal molt vinculat al barri d’Hos-
tafrancs, i l’Associació Cívica La
Nau, entitat que treballa a favor
de les persones amb risc d’exclu-
sió social, han estat guardonats
amb el premi al reconeixement
personal i al reconeixent col·lec-
tiu, respectivament. En aquesta
edició el jurat ha volgut, a més,
fer una menció de reconeixe-
ment especial a la Fundació Gar-
cia Fossas per la seva tasca d’ajut
als infants i joves del districte.

Jordi Duixans i l’Associació LaNau,
Premis Sants-Montjuïc 2009

L’Oficina de l’Habitatge
ajuda a rehabilitar

BORDETA

Fins al 50% per
a plaques solars
i obres d’aïllament

SANTS

Fins al 40% en les
obres de millora
d’edificis i habitatges

SANTS-BADAL

Fins al 50% en
la rehabilitació
d’edificis

Pàg. 3

ENTREVISTA Pàg. 8

Aurora Moedano
Presidenta de Bona
Voluntat en Acció

“Pensàrem que, a
banda de les nostres
feines, podíem fer
alguna cosa més”

PLE DEL DISTRICTE Pàg. 4

Sants-Montjuïc dóna
suport al pressupost
municipal de 2010

POLIESPORTIU Pàg. 7

La Bordeta acull
el primer 7 x 7
de Futbol al carrer

SERVEI PÚBLIC Pàg. 6

Informació sobre
la recollida orgànica

EQUIPAMENTS Pàg. 6

La Bàscula
Espai Musical
Espais i serveis
per a la música

Pàg. 5

SANTS -MONT JU Ï C
B A R R I S D E www.bcn.cat | Gener 2010

EL POBLE SEC · LA MARINA DEL PRAT VERMELL · LA MARINA DE PORT · LA FONT DE LA GUATLLA
HOSTAFRANCS · LA BORDETA · SANTS - BADAL · SANTS · PARC DE MONTJUÏC · ZONA FRANCA - PORTS

U
P

L
E

M
E

N
T

El guardó ha arribat a la 18a edició.
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EXPOSICIONS

Fins al 24 de gener
Frantisek Kupka. Obres del Centre
Georges Pompidou
A la Fundació Joan Miró (av. Miramar, 1)
Fusió de motius provinents del fin-de-siècle de l’Imperi
Austríac amb l’exploració formal característica del París
de la primera avantguarda.

Fins al 31 de gener
Carnaval de Barranquilla
Al Museu Etnològic (pg. de Santa Madrona, 16-22)
Exposició de fotografies del Carnaval de Barranquilla,
declarat per la UNESCO Obra Mestra del Patrimoni
Oral i Immaterial de la Humanitat l’any 2003.

Fins al 31 de gener
“Sigues tu”
A l’aparador del casinet d’Hostafrancs (Rector Triadó, 53)
Autor: Joan Jordi Pla.

Fins al 2 de febrer
Pessebre monumental a la parròquia
de Sant Joan de Vianney
Al carrer Melcior de Palau, 56
Autor: Ramón Ruiz.

A partir de l’11 de febrer
La Setmana Tràgica als barris de
Barcelona
Al centre cívic El Sortidor (pl. Sortidor, 12)
Organitza el Centre de Recerca Històrica del Poble Sec.

MÚSICA

Divendres 5 de febrer
Ràbia
A les 21 h a les cotxeres de Sants (ctra. Sants, 79)
Dintre del cicle divendres de faràndula.
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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.

TEATRE

Diumenges 17, 24 i 31 de gener
Somriures i màgia del mag Lari
A les 11.30 i a les 13 h a la carpa del Poble Espanyol (av.
Marquès de Comillas, 13)
Espectacle de màgia amb aforament limitat.

Divendres 29 de gener
Just “Mareados”
A les 20 h al centre Pepita Casanellas (c. Foneria, 19)
Espectacle de teatre, humor i música.

ACTIVITATS

Dissabte 16 de gener
Presentació del llibre
“Un destino elegido”, de Marisa Garcia
A les 18 h al centre cívic El Sortidor (pl. Sortidor, 12)
Presentarà l’acte Jaume Oller, conseller de Cultura del
Districte de Sants-Montjuïc.

Dissabte 30 de gener
Visita guiada al Museu de la Xocolata
Sortida des del centre cívic Casa del Rellotge (pg. Zona
Franca, 116) a les 11 h amb transport públic. Preu: 3 ¤

INFANTIL

Diumenge 24 de gener
Revetlla!
A les 12 h al centre Pepita Casanellas (c. Foneria, 19)
Espectacle de teatre familiar a càrrec de la cia. Preu: 2 ¤.

Dijous 11 de febrer
Més Tumacat
A les 18.15 h al centre cívic casa del Rellotge (pg. Zona
Franca, 116)
Espectacle d’animació a càrrec de la cia. Celebració del
carnaval.

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

Les ciutats, els barris, les comuni-
tats de veïns on vivim són els esce-
naris en què ciutadans i ciutadanes
coneixem els valors cívics i cons-
truïm les relacions socials que ens
permeten viure en comunitat.
És recomanable acollir els nous
veïns que arriben a l’escala, perquè
una bona rebuda facilita la integra-
ció i la participació en l’organització
de la comunitat.
Cal que algun membre de la comu-
nitat informi els nous veïns i veï-

nes de tot un seguit d’aspectes
indispensables que els cal conèixer:
les persones responsables de l’ac-
tual Junta de Propietaris, el tipus
d’organització per a la neteja de l’e-
difici, l’abonament de les quotes,
les principals normes de respecte i
convivència i l’ús dels espais comu-
nitaris.
Elaborar un protocol de benvinguda
on s’expliquin aquestes qüestions i
oferir-lo als nous veïns de l’escala és
de gran utilitat.

Acull els nous veïns i informa’ls del funcionament de la comunitat
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Matilde Alsina

Els veïns del districte de
Sants-Montjuïc que ne-

cessitin rehabilitar el seu ha-
bitatge poden dirigir-se a
l’Oficina de l’Habitatge de
Sants-Montjuïc, que ofereix
un seguit de serveis que van
des de l’accés a l’habitatge
amb protecció oficial fins als
ajuts per a la rehabilitació,
passant per informació so-
bre problemes relatius a l’ha-
bitatge i ajuts al lloguer.
Pel que fa a l’apartat de reha-
bilitació, l’oficina dóna infor-
mació i realitza els tràmits
per a actuacions tan diverses

com la millora de façanes,
cobertes, mitgeres, aïl la-
ment tèrmic o acústic, o la
instal·lació d’ascensors, per a
la qual hi ha un programa
d’ajuts que cobreixen fins al
60% del cost.

A més, també s’ocupa de ges-
tionar els ajuts especials per a
les obres d’edificis situats al
barri de la Bordeta (els ajuts

inclosos en la Llei de Barris
per a aquest territori cobrei-
xen la meitat del cost d’ins-
tal·lació de noves tecnologies,

plaques solars i millora de l’aï-
llament tèrmic i acústic), el
nucli antic de Sants (per a l’À-
rea de Rehabilitació Integral
del nucli antic de Sants els
ajuts arriben fins al 40% de
les despeses d’obres de millo-
ra de l’edifici i de l’habitabili-
tat dels habitatges) i de
Sants-Badal (els ajuts cobrei-
xen la meitat de les despeses,
pel que fa als edificis, i un
30%, pel que fa als habitat-
ges). En relació amb els altres

serveis, l’Oficina informa so-
bre les promocions de protec-
ció oficial i s’ocupa de les con-
sultes, tant des del punt de
vista individual com de co-
munitat de propietaris, sobre
problemes com l’assetjament
immobiliari, la sobreocupació
i l’infrahabitatge. També in-
forma i tramita ajuts al llo-
guer, l’ajut mensual del Mi-
nisteri de l’Habitatge a joves i
les borses d’habitatge de llo-
guer social i jove.
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Els ciutadans hi trobaran la informació necessària per millorar l’habitatge.

L’Oficina de l’Habitatge

informa i tramita ajuts per a la

rehabilitació, tant els generals

com els subjectes a la Llei de

Barris per a la Bordeta, l’ARI del

nucli antic de Sants i l’AERI de

Sants-Badal

L’oficina gestiona tots els ajuts
relacionats amb l’habitatge

Per als ascensors,
els ajuts cobreixen
fins al 60% del cost
de la instal·lació

CIUTADANS OPINEN

Carlota Martínez
Publicista

Estoy dada de alta aquí
por un tema de piso y
por todo lo que es infor-
mación, ayudas y guías
para poder hacer los trá-
mites que necesito. El
servicio es muy bueno
me han ayudado mucho
a conseguir mi objetivo.

Núria Sancho
Administrativa

Tot i que és la primera
vegada que vinc i he fet
només un petit tràmit,
el servei que m’han
donat és bo i em pot
ajudar a solucionar-lo.

Josep Mayral
Jubilat

El servei és bo, et donen
informació dels ajuts
que tens disponibles
segons la zona, et facili-
ten els tràmits i t’expli-
quen com resoldre pro-
blemes. Tot i així, a la
meva zona no disposo
dels ajuts que em calen.

Marc Sanabra
Arquitecte

Em va costar una mica
trobar-ne la ubicació,
però l’atenció és molt
bona. Trobo que és bo
que estigui separada
d’altres serveis que ofe-
reix l’Ajuntament, així
no trobes tanta gent i
tot és més àgil.

Susanna Giménez
Monitora de natació

L’atenció i la informació
d’ajuts que hi donen és
bona, tot i que en el
meu cas m’està costant
molt aconseguir-los,
perquè hi ha molta
burocràcia i paperassa
a fer.

Pilar Falcó
Pensionista

Doncs la veritat és que
el servei que he tingut
ha estat fabulós, per-
què l’atenció és molt
bona. Jo tinc un proble-
ma d’habitatge i grà-
cies a l’oficina he pogut
agilitar-lo.

Qu i n a é s l a s e va op i n i ó s ob r e e l s a j u t s i s e r v e i s q u e o f e r e i x l ’ O f i c i n a d ’ H ab i t a t g e d e S an t s -Mon j u ï c ?

LA XARXA D ’OF I C I N E S DE L’ HAB I TATGEA
La de Sants-Montjuïc és una de les deu oficines de la Xarxa d’Oficines de l’Habitatge ges-

tionada pel Consorci de l’Habitatge de Barcelona, en el qual participen la Generalitat de

Catalunya i l’Ajuntament de Barcelona.

Entre els seus serveis hi ha la gestió de l’Àrea Especial de Rehabilitació Integral de Sants-

Badal i el Servei Habitatge Jove.

Està situada al carrer Antoni de Capmany,23.

Més informació:

010 (0,45 euros establiment de trucada (IVA inclòs) i 0,06 euros minut (IVA inclòs) tarifat per segons)

www.bcn.cat/habitatge
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PL E DEL D I S T R ICT E

JordiMiró

Amb els vots a favor dels
grups municipals del

PSC i ICV, els vots en contra
de CiU i PP i amb l’absten-
ció d’ERC, el Ple del Distric-
te de Sants-Montjuïc, que
es va celebrar el passat 1 de
desembre a la seu del carrer
Creu Coberta, va aprovar la
proposta de pressupost per
a l’Ajuntament de Barcelona
per l’any 2010. Va ser el
punt més llarg i discutit de
la part decisòria d’aquesta
última sessió plenària.La re-
gidora del Districte, Imma
Moraleda, va defensar uns
pressupostos que milloren
les polítiques socials, no in-
crementen els impostos ni
les taxes a la ciutat i opti-
mitzen recursos. També va
anunciar que durant l’any
vinent s’augmentarà l’en-

deutament municipal en
175 milions d'euros, cosa
que es podrà dur a terme
sense comprometre la
solvència de l’Ajuntament
gràcies a l'evolució positiva
dels indicadors financers.
Tot i això, va afegir que l’en-

deutament és molt inferior
al d’altres ciutats espanyo-
les, com Madrid o Màlaga.
Des de les files de CiU i del
PP, però, es van relativitzar
les virtuts d’aquest nou
pressupost, el qual van tit-
llar de regressiu. Tot i que la

proposta de pressupost del
Districte per a l’any vinent
–uns 46 milions d’euros–,
no va reunir prou suport
entre les diferents forces
polítiques, sí que ho van fer
la majoria de propostes pre-
sentades a la sessió. Quatre
dels cinc punts restants de
la part decisòria de la sessió
sí que van rebre el suport,
com la proposta de no in-
crementar els preus per uti-
litzar els equipaments cí-
vics, casals de gent gran i
d’infància del districte, o
com l’inici de l’adjudicació de
12 habitatges de protecció
oficial al barri de la Font de
la Guatlla. En aquesta última
sessió plenària de l’any, car-
regada també de propostes,
precs i preguntes dels dife-
rents grups municipals, tam-
bé es va informar d’algunes
accions preses aquests dar-
rers mesos, com la inaugura-
ció del nou mercat provisio-
nal de Sants mentre es
renova l’antic.

Moment de la sessió plenària del passat 1 de desembre.

S’adjudicaran 12
habitatges de
protecció oficial al
barri de la Font de
laGuatlla

La proposta de pressupostos
municipals per a l’any 2010 millora
les polítiques socials

Sants-Montjuïc dóna suport al
pressupostmunicipal de 2010

Imatge de la primera sala de teatre del Centre Catòlic,
durant els primers anys del segle XX. (Foto: Centre
Catòlic de Sants)

El Centre Catòlic
de Sants
En plena expansió de les entitats catòliques, en el darrer
terç del segle XIX, el 25 de juliol de 1878 es va fundar a
Sants el Centre Catòlic. L’impulsor d’aquesta nova entitat,
que va establir la seu social al carrer Alcolea, fou el rector
de Santa Maria de Sants, Mn. F. de P. Crusellas, amb col·la-
boració de diferents veïns del poble, entre els quals podem
citar els senyors Mujal, Codorniu, Guardiola, Guarro, Nu-
biola, Corrales i Subirà.
El 27 de juny de 1880, s’inaugurava el nou local social del
Centre Catòlic, situat a la cantonada dels carrers Jocs Flo-
rals amb Antoni de Capmany. En ple desenvolupament de
l’entitat, l’any 1890 es va aprovar crear una companyia de
teatre. Uns anys més tard, durant les festes de Nadal de
1903, s’estrenava L’Estel de Natzaret de Ramon Pàmies, i
així van començar les representacions dels Pastorets al cen-
tre, les quals s’alternaven amb L’Adveniment de l’Infant Jesús
de JosepMFolch i Torres.
Al començament de la Guerra Civil, l’edifici de l’entitat fou
incendiat pels anticlericals i quedà en un estat ruïnós i in-
servible. El 1937, fou acabat d’enderrocar, i el solar es con-
vertí en un hort. Acabada la guerra, els joves del Centre
Catòlic hi van fer un camp de bàsquet, mentre l’entitat co-
mençava a recuperar-se en un local primer del carrer Valla-
dolid, 14, i després al carrer de Sants, 124. El 1954 es
col·locava la primera pedra d’un nou edifici que es va inau-
gurar el 1955. El 2004, aquest edifici era enderrocat i subs-
tituït per un altre que va obrir les portes el maig de 2007.
Si té fotografies o documents del seu barri, en pot fer
donació a l’Arxiu Municipal del Districte, 93 332 47 71

J. M. ContelÀLBUM HISTÒRIC
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T.Gutiérrez

El passat 17 de desembre,
la regidora del Districte

de Sants-Montjuïc, Imma
Moraleda, i el president del
Consell del Districte, Eduard
Freixedes, van lliurar els Pre-
mis Sants-Montjuïc 2009.
Jordi Duixans, una persona
molt vinculada al barri
d’Hostafrancs, va rebre el
premi al reconeixement per-
sonal, i l’Associació La Nau
el premi al reconeixement
col·lectiu.
Duixans és una persona molt
coneguda al barri. Ha estat
president de l’Associació de
Veïns d’Hostafrancs i és
membre de la Junta Directiva
de l’Associació de Comer-
ciants de Creu Coberta, a
més d’haver estat membre de
diferents juntes de la Federa-
ció d’Associacions, Entitats i
Comissions d’Hostafrancs,
on encara participa. El pre-
miat va agrair molt el premi i
va declarar que se sentia
“molt impressionat i sorprès”
per la distinció. Duixans va
recordar que amb ell hi ha ha-
gut sempre un equip de gent
que treballa molt per al barri
i que l’havia ajudat molt.
El premi al reconeixement
col·lectiu el va rebre l’Associa-
ció La Nau, una entitat que
va néixer a Sants el 1998
amb l’objectiu de dur a terme
iniciatives de caràcter social,

cívic, cultural, educatiu i de
cooperació per als col·lectius
amb risc d’exclusió social. El
seu president, Albert Trias,
va explicar que el caràcter de
l’entitat està “molt marcat pel
fet d’haver nascut a Sants”,
un barri que va qualificar de
“bressol d’associacions i vo-
luntariat, un lloc on va néixer

la nostra voluntat de posar-
hi un granet de sorra”. L’acti-
vitat principal de La Nau és
la recollida de productes no
alimentaris (especialment de
neteja i d’higiene personal) a
empreses col·laboradores per
després distribuir-los entre
altres entitats que realitzen
una acció directa amb els di-
ferents col·lectius que, per a
l’entitat, són prioritaris. En
aquesta edició dels Premis

Sants-Montjuïc, el Districte
va donar una menció de re-
coneixement especial a la
Fundació Garcia Fossas, fun-
dada l’any 1943, i que fa una
tasca molt important d’ajut
als infants i joves del barri
als quals faci l ita beques
menjador per a les escoles
públiques.
Després de l’entrega de pre-
mis, el president del Distric-
te, Eduard Freixedes, va des-
tacar que els premiats
d’enguany “tenen tots una
cosa en comú: la voluntat
d ’a judar els altres” i va
subratllar que “aquestes per-
sones i entitats són les que
fan que les ciutats tirin en-
davant”. La regidora, Imma
Moraleda, per la seva part,
va recordar que ja fa 18 anys
que es van instituir aquests
premis i va destacar la im-
portància que tenen en el re-
coneixement de la tasca dià-
ria de persones i entitats del
barri que, “amb el seu treball
voluntari i entusiasta, fan
que moltes persones puguin
tenir una vida millor”.

NOT ÍC I E Sf
Jornades de portes obertes
Com que la campanya de matriculació per al curs
2010-11 s’avança, les jornades de portes obertes als
centres educatius públics i concertats del districte
s’inicien aquest mes de gener. Ara fan portes obertes
les escoles d’educació infantil, primària i secundària,
mentre que les escoles bressol les faran l’abril. Hi ha
fullets informatius a les Oficines d’Atenció al Ciutadà
i altres equipaments públics. També hi ha informació
al web www.bcn.cat/sants-montjuic

Premi nacional per a Creu Coberta
L’Associació de Comerciants de la Creu Coberta va re-
bre el Premio Nacional a Centros Comerciales a Cielo
Abierto que atorga el Ministeri d’Indústria, Turisme i
Comerç. A l’acte, que va tenir lloc el dia 11 de desem-
bre a la seu del Districte de Sants-Montjuïc, el presi-
dent de l’Associació, Lluís Llanas, va rebre el guardó
de mans del secretari general de Comerç Exterior, Al-
fredo Bonet. També va ser-hi present el tinent d’alcal-
de de Promoció econòmica, Jordi William Carnes.

Portes obertes a la Fundació JoanMiró
Arran de la inauguració de la nova instal·lació de la
col·lecció permanent de Joan Miró, la qual incorpora
un important conjunt de dibuixos de l’artista, la Fun-
dació Joan Miró organitza una jornada de portes
obertes per als veïns i veïnes de Sants-Montjuïc el di-
jous 21 de gener, de 17 a 21 h. La presidiran la regi-
dora del Districte, Imma Moraleda, i la directora de
la Fundació, Rosa M. Malet.

Espectacles infantils
La Sala Pepita Casanellas (c. Foneria, 19) programa
els diumenges sessions matinals per a tota la família.
El 24 de gener (12 h) hi haurà l’espectacle de teatre
Revetlla. I el 7 de febrer, el conte de titelles La verita-
ble història dels 3 porquets. El centre cívic El Sorti-
dor (pl. del Sortidor, 12) també disposa de progra-
mació infantil. La propera cita és Els germans
Albergínia. Som aquí, el dissabte 30 de gener (12 h).

El carril connecta el carrer Tarragona i la plaça dels Països Catalans.

El carrer de Tarragona estrena nou carril bus bidireccional
DanielVenteo

Des del final de desembre,
el carrer de Tarragona ha

estrenat un nou carril bus bidi-
reccional entre la plaça d’Es-
panya i la plaça dels Països Ca-
talans, per millorar la connexió
del transport públic entre
aquests dos centres neuràlgics
de la mobilitat urbana. La
nova calçada, d’ús exclusiu per
al transport públic, permet re-
duir el temps de recorregut i
millorar la velocitat comercial
de les línies d’autobús i taxi

que circulen per aquest nou
corredor. Al lateral del carrer
s’han habilitat tres carrils de
circulació per permetre l’a-
vançament en els punts de pa-
rada. En el sentit descendent
es mantenen les parades ac-
tuals i en sentit ascendent s’ha
habilitat una nova parada, en-
tre els carrers de València i
Aragó. En el tram del carrer
que no té calçada lateral, entre
Diputació i plaça d’Espanya,
s’ha optat per portar el nou
carril bus en sentit ascendent

pel costat Besòs del carrer per
facilitar l’accés per la plaça i re-
duir les interferències amb els
vianants. A més, per garantir
l’accessibilitat al barri d’Hosta-
francs i als aparcaments de la
zona s’ha modificat la senyalit-
zació i la semaforització del
tronc central del carrer per
permetre els moviments de gir
a la dreta. També s’han fet ac-
tuacions als dos extrems del
corredor per facilitar l’entrada i
la sortida dels vehicles de
transport públic.

Els premiats, amb la regidora i el president del consell.

Els premis
d’enguany
reconeixen el
treball voluntari de
persones i entitats

Jordi Duixans i l’associació La Nau
reben els Premis Sants-Montjuïc

La Fundació
Garcia Fossas
rep una menció
de reconeixement
especial
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La xarcuteria Barragán Moltó és un negoci
familiar, d’aquells que fan barri i mantenen

un tracte especial amb els clients. La van obrir
el 1980 el José i la Montserrat, i ara hi conti-
nuen els fills, el Josep i el Jordi. A la xarcuteria
també hi trobem la Sònia, l’Àngela i la Montse,
mentre que a la cuina-obrador, situada a un lo-
cal proper, hi ha l’Alberto. Entre tots aconse-
gueixen que la gent del barri hi confiï i se senti
ben servida. Tenen embotits d’elaboració prò-
pia, com el bull blanc amb nous, una especiali-

tat del Josep pare que continuen elaborant ac-
tualment. També tenen plats per emportar,
com el fricandó amb pinyons i moixernons, una
especialitat en aquest cas de la Montserrat.
Destaca també la gran varietat de formatges i
l’ampli celler, que va incorporant novetats en
vins. És un establiment tant per comprar allò
que volem com per veure què trobem de nou.
Xarcuteria Barragán Moltó
C. Sant Fructuós, 28
Telèfon: 93 325 41 05

E L TAULE L L

La xarcuteria que satisfà els desitjos del barri

Elaboren embotits i plats cuinats.

Joan Anton Font

EQU I PAMENT S

MatildeAlsina

La Bàscula Espai Musical és
un equipament municipal

del Districte de Sants-Mont-
juïc dedicat a la música. Situat
dins del recinte del poliespor-
tiu municipal La Bàscula, ofe-
reix espais, formació i serveis
relacionats amb la música i la
dansa. Tot i que és un equipa-
ment de Districte, té vocació
de ciutat i la seva oferta no
està limitada als grups musi-
cals de Sants-Montjuïc, encara
que en són els principals usua-
ris. Entre els seus espais n’hi
ha de destinats a l’assaig i per
al concert, que poden ser de
petit format (en aquest cas l’es-
cenari és l’espai Tuguri, a la ca-
feteria) o gran format (una sala

de concerts amb un aforament
de 450-500 persones que tor-
na a estar operativa després de
les millores en la insonoritza-
ció que s’hi han realitzat), amb
una freqüència setmanal, els

primers, i mensual, els segons.
A més de formació en manage-
ment i organització de con-
certs, també s’ofereixen 8 o 9
tallers trimestrals que servei-
xen per millorar els grups que
hi van a assajar. La porta d’en-
trada a La Bàscula és el Banc
de Proves: s’ofereix als grups la

sala de concerts perquè facin
un assaig general que permet
als responsables de l’equipa-
ment establir un primer con-
tacte amb els grups, i als mú-
sics la possibilitat de gravar
una maqueta, ja que l’equipa-
ment també disposa d’un estu-
di d’enregistrament digitalitzat
no fa gaire.
El Banc de Proves, els concerts
i la possibilitat de portar grups
convidats (divendres i dissab-
tes) ha anat acostant a La Bàs-
cula gent jove de tot el barri:
l’any passat hi van passar un
centenar llarg de grups.
A més, aixopluguen projectes
com el grup de batucada Bran-
cadeira, que fa uns quants anys
que hi assagen i també partici-
pen en les classes de formació.

Més informació:
La Bàscula Espai Musical
C. Foc, 130-132
www.labascula.cat

El Banc de Proves
és la porta d’entrada
a La Bàscula

Formació, sales d’assaig i de concert
i la possibilitat de gravar una maqueta
són algunes de les ofertes de l’equipament
municipal

La Bàscula disposa de dos espais per a concerts de diferent format.

Espais i serveis per a lamúsica
a La Bàscula Espai Musical

S ERVE I PÚBL IC

Redacció
Els contenidors de recollida de residus s’estan reno-
vant i aviat hauran arribat a tots els districtes. Molts
veïns i veïnes ja han comprovat que n’hi ha un de nou,
amb la tapa de color marró. És el contenidor per a la
recollida selectiva de matèria orgànica, la qual a partir
d’ara es farà a tota la ciutat.
L’ampliació de la recollida orgànica al conjunt de Bar-
celona és la gran novetat de la contracta de neteja
2009-2017, en funcionament des del novembre. Al
contenidor marró, s’hi han de dipositar restes de frui-
ta, verdura, carn, peix, closques d’ou, de marisc i de
fruits secs, marro del cafè, restes de plantes i herbes o
taps de suro, entre altres restes orgàniques.
Per tal de facilitar el reciclatge orgànic als ciutadans i
ciutadanes i de resoldre’n els dubtes, l’Ajuntament ha
posat en marxa uns punts d’informació a tots els dis-
trictes, els quals estaran oberts fins al 27 de febrer. En
aquests punts, els veïns i veïnes rebran gratuïtament
un cubell per dipositar la brossa orgànica, un recepta-
ri de cuina i uns imants per al frigorífic.

Punts informatius sobre la recollida orgànica:
Ciutat Vella
Seu del Districte. Plaça Bonsuccés, 3
Eixample
Mercat de la Concepció. C. Aragó, 313
Sants-Montjuïc
Seu del Districte. C. de la Creu Coberta, 104
Les Corts
Oficina d’Atenció al Ciutadà. Plaça Comas, 18
Sarrià-Sant Gervasi
Consell Municipal del Districte.
Plaça Consell de la Vila, 7, baixos
Gràcia
Oficina d’Atenció al Ciutadà. Plaça de la Vila, 2
Horta-Guinardó
Seu del Districte. Ronda del Guinardó, 49
NouBarris
Seu del Districte. Plaça Major de Nou Barris, 1
Sant Andreu
Centre Cultural Can Fabra. C. Segre, 24
SantMartí.
Plaça Valentí Almirall, 1, baixos

Informació sobre
la recollida orgànica



SANTS -MONT JU Ï C 7Gener 2010

MULT IMÈDI A

TELEVISIÓ

Barcelona Televisió
“Connexió Barcelona”
De dilluns a divendres, de 12 a 14.30 h
Canal 39 UHF i Canal 26 TDT
www.barcelonatv.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

El nou web d'obres ofereix informació
actualitzada setmanalment de totes les
obres que s'estiguin fent a Barcelona, i
inclou una bústia per atendre les consultes,
les queixes i els suggeriments de la ciuta-
dania.
www.bcn.cat/obres

Web de la Diagonal

El web de la Diagonal es renova ambmés
continguts, vídeos i un nou bloc on pots
dir la teva sobre el procés de transformació
d'una de les principals vies de la ciutat.
www.bcn.cat/diagonal

wPOL I E SPORT IU

Pere S.Paredes

El 19 de desembre, a la plaça de la
Farga a la Bordeta, va tenir lloc

una petita manifestació esportiva
amb equips de futbol al carrer, els
quals van mesurar les forces en una
competició de Futbol 7 x 7.
Els equips van prendre part en
aquesta jornada festival esportiva
en una pista de ciment instal·lada
al costat del poliesportiu municipal
de la Bordeta, i va ser organitzada
pels educadors socials d’aquest dis-
tricte dintre del marc de la Llei de
barris, que promou la Generalitat
de Catalunya i l’Ajuntament de Bar-
celona. Per als educadors socials
que organitzaven la matinal espor-

tiva, “després de l’èxit aconseguit
amb el bàsquet 3 x 3 que vam orga-
nitzar el mes passat, veiem que
aquests tipus de manifestacions es-
portives mensuals susciten molta
simpatia entre tots els joves i entre
els mateixos veïns, els quals veuen
com es dinamitzen els espais pú-
blics dels seus barris”.
“Aquests equips que participen es
van apuntar ràpidament i durant

aquesta matinal esportiva s’ho pas-
sen molt bé. Tan bé que fins i tot hi
ha un grup de noies que han volgut
sumar-se a la iniciativa i han fet un

altre equip per participar en la jorna-
da esportiva”, explicava un dels or-
ganitzadors per deixar veure que el
jovent estava a l’espera d’activitats
lúdiques d’aquest nivell. En aquesta
ocasió, en el Futbol 7 x 7 hi han
col·laborat el Districte de Sants
Montjuïc, el Poliesportiu Municipal
de la Bordeta, l’Associació Esportiva
de Sants, Hostafrancs i la Bordeta,
l’Agrupació Cultural Esportiva SAN-
SUR, el Club Esportiu FARGA-
SANTS, el JPC Espai Obert i el Cen-
tro Deportivo CECMAVI.

La jornada es va fer
en unapista de ciment
al costat del poliesportiu
de la Bordeta

La matinal esportiva es va fer a la plaça de la Farga a la Bordeta, el 19 de desembre.

La Bordeta acull el primer
7 x 7 de Futbol al carrer
Desprès de l’èxit
aconseguit amb el
bàsquet al carrer, ara li
tocava el torn a l’esport
rei, en una jornada que
va aconseguir aplegar
deu equips

Redacció

Barcelona acollirà aquest es-
tiu un esdeveniment espor-

tiu internacional del màxim ni-
vell , el Campionat d ’Europa
d’Atletisme Barcelona 2010. El
Comitè Organitzador de Barce-
lona 2010 ja ha aprovat els
preus de les entrades individuals
que es posaran a la venda a par-
tir de l’1 d’abril de 2010.

A l’igual que en el cas dels abona-
ments, disponibles des de fa uns
mesos, els preus fixats per l’orga-
nització són sensiblement infe-
riors als que ha posat Berlín 2009
al recent Campionat del Món
d’Atletisme i més barats que els de
Göteborg 2006, amb l’objectiu que
els afeccionats barcelonins puguin
gaudir de la gran cita atlètica. Hi
haurà quatre tipus d’entrades, que

es podran adquirir a partir de 10 i
15 euros. La compra d’entrades es
podrà fer tant a les taquilles i al
web www.servicaixa.com, on tam-
bé es poden adquirir els abona-
ments. Els infants menors de 6
anys tindran accés lliure tot i que
no podran ocupar seient.

Més informació:
www.bcn2010.org

Aprovats els preus de les entrades
de Barcelona 2010
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Com va sorgir l’entitat?
Fa dotze anys, un grup d’amics cons-
cients que en la nostra societat hi ha-
via molta gent desvalguda vam pensar
que, a banda de les nostres feines, hi
podíem fer alguna cosa més. Així va
néixer la nostra entitat.
Per què al Poble Sec?
Vam fer un petit estudi entre els dife-
rents barris de Barcelona i vam veure
que en aquest podíem fer una bona
feina en atenció de les persones amb
risc d’exclusió social.
Va ser difícil començar?
Vam haver d’aprendre’n molt. Al co-
mençament, nosaltres posàvem els di-
ners. Constituírem un grup de perso-
nes que aportaven una quantitat de
diners i així poder pagar el lloguer del
local social i les despeses pròpies que
es començaven a generar. Avui, encara
moltes d’aquestes persones continuen
fent donacions regularment.
Potser era un projecte una mica
ambiciós.

No, perquè quan les coses es fan per
als altres mai no és ambiciós. Després
el temps ha demostrat que allò que
ens vam plantejar s’ha aconseguit.
A banda dels diners, quin altre
repte ha estat difícil de vèncer?
El primer gran repte va ser treballar
en equip i l’aprenentatge. Però la
gran sort que vam tenir és que l’an-
terior president, el Jordi Ibáñez, te-
nia molta capacitat de treball, molta
empenta i arrossegava tothom amb
molta il·lusió.
És la segona vegada que parla d’a-
prenentatge. Com va anar això?
Aprenentatge del que és una ONG
dins de la ciutat de Barcelona. Apren-
dre a treballar amb les institucions.
Primer, perquè creguessin en nosal-
tres; segon, perquè ens donessin el su-
port econòmic, i tercer, perquè a l’hora
de traçar els plans d’atenció de les se-
ves polítiques d’atenció social ens tin-
guessin en compte.
Són necessàries a Barcelona enti-
tats com la seva?
Imprescindibles!, perquè l’Administra-
ció no pot arribar a tot arreu. En canvi,
nosaltres som més sensibles a les ne-
cessitats de les persones, perquè hi

som més a prop. A més, som més fle-
xibles i més adaptables pel fet de ser
una entitat amb una estructura més
petita.
Quines són les necessitats de la
gent que atenen?
En l’actualitat, sobretot de feina, men-
jar i també la integració sociocultural.

Com es resol tot això?
Intentem resoldre-ho oferint a les per-
sones que ens arriben un acolliment
personalitzat durant tres mesos, perío-
de en el qual els oferim un ensenya-
ment que els valgui a l’hora de buscar
feina. Fem cursos formatius segons les
seves capacitats, cursos lingüístics;
cada setmana els oferim un lot de
menjar, també roba i un reforç escolar
per als seus fills. Tot això sota la super-
visió d’una treballadora social.

Quins han estat els resultats fins
ara?
El balanç d’aquests dotze anys ha estat
molt positiu, perquè hem aconseguit
els nostres objectius inicials d’arribar a
la gent en risc d’exclusió social i aju-
dar-los a trobar feina amb cursos for-
matius, treballant per la seva integra-
ció sociocultural, donant-los un suport
moral per sortir d’aquesta situació. I el
més important és que els ensenyem a
buscar feina i trobar-la ells mateixos,
és a dir, els ensenyem a fer currícu-
lums, a afrontar una entrevista de tre-
ball, etc.
Qui els atén?
La nostra feina, la podem desenvolu-
par gràcies a més de 50 voluntaris que
ens ajuden.
Què han sentit en guanyar la Me-
dalla d’Honor de Barcelona?
Molta alegria, perquè és el reconeixe-
ment de totes aquelles persones que
han estat treballant aquí durant
aquests anys. A més, dóna esperança i
confirma que hi ha un món millor, on
hi ha molta gent que treballa desinte-
ressadament per ajudar els altres, per-
què la societat i la ciutat siguin més
justes i equitatives.

ENTR EV I S TA Aurora Moedano , pres identa de Bona Voluntat en Acc ió

Aurora Moedano a la seu social de Bona Voluntat en Acció.

En una societat on diuen que prevalen

l’individualisme i l’egoisme, un grup de dones

i homes decidiren que podien fer quelcom

més i van crear l’ONG Bona Voluntat en Acció,

Medalla d’Honor de la ciutat

“La nostra feina, la podem
desenvolupar gràcies
amés de 50 voluntaris

que ens ajuden”

“Pensàrem que, a
banda de les nostres
feines, podíem fer
alguna cosamés”

Josep Maria
Contel


