
Aquest mes de desembre entra en
funcionament el nou mercat pro-
visional de Sants a la rambla de
Badal, entre els carrers de Sants i
Pavia. Les obres de remodelació de
l’antic edifici convertiran el vell
mercat en un dels equipaments
més moderns del districte, amb un
nou equilibri entre oferta i deman-
da que garanteixi la seva viabilitat
econòmica i comercial i amb la in-
troducció de nous serveis com ara
un autoservei de superfície mitja-
na. Amb 1.500 m2 de superfície de
parades d’alimentació i uns 300 m2

de parades especials, el nou mercat
provisional de Sants s’ha construït
de tal manera que no provoqui
afectacions en el trànsit ni en la
mobilitat de ciutadans.

La rambla deBadal acull el
mercat provisional de Sants

Per Nadal, propostes per
a tots els gustos i edats

ACTIVITATS

Concerts, teatre,
fires, campanyes
solidàries…

PAU SENSE TREVA

Activitats infantils al
Casinet d’Hostafrancs i
a les Cotxeres de Sants

CAVALCADES

Els Reis d’Orient
recorreran un any
més els barris

Pàg. 3

ENTREVISTA Pàg. 8

Ramón Ruiz
Constructor del pessebre
de l’església de Sant Joan
Maria Vianney

“Paramí hacer el belén
ha sido siempre una
cosa tan importante
como laNavidad”

ENTITATS Pàg. 4

Els jardins
dels Drets Humans
acolliran un
pessebre vivent

POLIESPORTIU Pàg. 7

II Cursa Adaptada
Popular de Sants
Èxit de participació

SERVEI PÚBLIC Pàg. 6

Nou servei de
neteja de pintades
i adhesius
a les persianes

PARTICIPACIÓ Pàg. 6

Consells de Barri
de Sants-Montjuïc
Es posen en marxa

Pàg. 5
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La carpa provisional del mercat està situada entre els carrers de Sants i Pavia.
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I N FOÚT I Lt L ’AGENDAW

Del 22 de desembre al 10 de gener
Pau sense treva
Al Casinet d’Hostafrancs
Petit saló de la infància. Tallers de titelles, contacontes...

Del 29 de desembre al 16 de gener
“Otras calles, otra infancia”
Sala d’exposicions de les Cotxeres de Sants (Rector Triador, 53)
Exposició fotogràfica de nens i nenes en els carrers de
la ciutat de Guatemala. A càrrec de Gaudium Paidós.

Fins al 27 de desembre
Noctiluca
Sala d’exposicions del Casinet d’Hostafrancs (Sants, 79)
Exposició sobre la concepció de la bellesa. A càrrec d’Ai-
na Pomar.

Fins al 10 de gener
La ciutat de l’esport: Barcelona 1079-2009
Museu olímpic i de l’esport (av. Estadi, 60)
L’exposició recull els processos de desenvolupament i
canvi de l’esport dels darrers 30 anys.

Fins al 10 de gener
Visions d’Egipte. Oxirrinc, ahir i avui
Museu d’Arqueologia de Catalunya (pg. Santa Madrona,
33-41)
Fotografies d’Oxirrinc, ciutat de l´Egipte grecoromà.

Dies 2, 3 i 4 de gener
Ajudant del Patge Reial al Poble Sec
Dia 2 al Carrer Blesa cantonada carrer Nou de la Rambla. Dia
3 a la plaça del Sortidor i dia 4 a la plaça de SantaMadrona

Diumenge 20 de desembre
Giramondo,
“il piu piccolo spettacolo del mondo”
A les 12 h. Centre cívic El Sortidor (pl. del Sortidor, 12)
Circ italià.

Del 16 al 20 de desembre
La omisión de la familia Coleman
A les 21 h. (dc-dv), a les 17.30 h. i a les 22 h. (ds) i a les
18.30 h. (dg). Teatre Lliure (Montseny, 47)
Dimecres dia de l’espectador: 15 ¤.

Dilluns 21 de desembre
Caga Tió i Contacontes
A les 17.30 h. Centre cívic El Sortidor (pl. del Sortidor, 12)
Caga tió infantil per als més petits de fins a 10 anys.

Del 29 de desembre al 5 de gener
Carter Reial
D’11 a 13.15 h i de 17.15 a 20.15 h (excepte 5 de gener
només al matí). Seu del districte (c/ Llobet)

Fins al 24 de desembre
Fira d’artesans
del barri de Sants
A la pl. de Sants-Joan Güell
A càrrec de l’Associació Fira de Nadal i Artesans de
Sants

Dissabte 19 de desembre
Pessebre Vivent
de La Marina
Des de les 18 fins a les 20 h. Parc dels Jardins dels Drets
Humans; barri de La Marina
A càrrec del Centre Cultural Estrelles Altes.

Diumenge 20 de desembre
Concert de Nadal
de l’Orfeó de Sants
A les 12 h. Capella dels Maristes de Les Corts (Vallespir, 160)
A càrrec d’Alfred Cañamero, Gemma Tatay i Mont-
serrat Tous.

Diumenge 20 de desembre
Concert de Nadal
A les 18 h. Parròquia de Santa Madrona (c/ Tapioles, 10)

Dilluns 4 de gener
Arribada del Patge Reial al Poble Sec
A les 18 h. Parc de les Tres Xemeneies. L’acte acabarà a les
20 h. Plaça de Santa Madrona

Dimarts 5 de gener
Cavalcada de Reis
a Sants-Les Corts
A les 17 h. Pl. Comas
Itinerari: pl. de Comas, Joan Güell, trav. de les Corts,
Vallespir, pg. de Sant Antoni, Galileu, av. de Madrid,
Joan Güell, Jardins de Can Mantega.

Dimarts 5 de gener
Cavalcada Reial
de La Marina
Des de les 18 h. fins a les 20 h. Pl. de les Matemàtiques
A càrrec de la Unió d’Entitats de La Marina.
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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.
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Daniel Romaní

S’apropa el Nadal, temps
de trobades familiars,

de descans i de lleure. A
Sants-Montjuïc, s’hi organit-
zen un munt d’activitats per
a tots els gustos i per a totes
les edats. No cal anar-se’n de
Barcelona, ni tan sols sortir
del districte, per passar unes
bones festes de Nadal. S’hi
han programat concerts, cur-
sos de cuina, obres de teatre
(Els Pastorets continua sent
l’obra més representada), el
pessebre vivent de la Marina
(19 de desembre, de les 18
les 20 hores, als jardins dels
Drets Humans)... Per als in-

fants hi ha contacontes i es-
pectacles diversos (com Gira-
mondo, de circ i teatre, el 20
de desembre a les 12 hores a
la Sala Pepita Casanellas). A
més, també hi tenen lloc
força activitats solidàries
com ara la recollida d’ali-
ments i joguines per a les
persones a qui, pel motiu que
sigui, no els arriben per Na-
dal. Pel que fa a les fires, cal
destacar la Fira de Nadal de
Sants (que se celebra des de
final de novembre fins al 23
de desembre) i la Fira d’Arte-
sans del barri de Sants (del 5
al 24 de desembre). Totes
dues tenen lloc a la plaça de

Sants. Una de les propostes
més consolidades –fa 24 anys
que se celebra– és “Pau sense
treva”, adreçada als infants i
joves, que té lloc els dies 28,
29 i 30 de desembre al Casi-
net d’Hostafrancs (titelles,
màgia i teatre musical) i del 2
al 5 de gener a les Cotxeres

de Sants (tallers, activitats
plàstiques, informàtica, jocs,
exposicions, etc.). “Pau sense
treva” té l’objectiu que els in-
fants i els joves visquin les
festes nadalenques d’una ma-
nera lúdica i a l’entorn de va-
lors humans com la pau, la
solidaritat, la convivència i
l’amistat.
D’altra banda, com cada any,
tenen lloc als diversos barris
del districte les cavalcades.
La primera de totes és la ca-
valcada del Pare Noel, la qual
tindrà lloc el 20 de desembre
a les 18 hores als carrers de
Sants i de la Creu Coberta.
Pocs dies després, el 4 de ge-

ner, hi haurà la cavalcada del
Patge Reial al Poble Sec (la
qual començarà a les 18.30
hores al parc de les Tres Xe-
meneies)i, finalment, el 5 de
gener tindrà lloc la de Sants-

Les Corts (que sortirà de la
plaça Comas a les 17 hores) i
la Cavalcada Reial de la Mari-
na (que començarà a les
18.30 hores a la plaça de les
Matemàtiques).
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El rei Melcior recollint cartes al districte, el Nadal passat.

Espectacles per a infants,

concerts, fires… i naturalment

les cavalcades, són algunes de

les nombroses activitats que

tenen lloc aquestes festes de

Nadal al districte de Sants-

Montjuïc

Activitats per a tothomdurant
les properes festes deNadal

Diverses entitats
recullen joguines
per a les persones
més necessitades

CIUTADANS OPINEN

Jaume Sahun
Empleat de banca
prejubilat

La veritat és que no hi
participo gaire, només en
la cavalcada dels Reis,
perquè tinc uns amics
que ho munten llavors
sí, perquè estic amb ells i
m’hi diverteixo.

Cristina Giner
Mestra

Sí que ho faig.
Acostumo a venir sobre-
tot a les parades de
Nadal d'aquí el carrer
Joan Güell, a la fira
infantil de Cotxeres i a
la cavalcada dels reis,
que és molt engrescado-
ra per als nens.

Enric Gárate
Estudiant

Sí que hi participo,
sobretot a les activitats
que munta el meu
gimnàs. I a les activi-
tats de carrer, depèn de
l'any; sí passo per allà i
m'agrada el que s'hi fa,
m’hi quedo. Però no en
sóc fidel.

Rosa Coll
Jubilada

Sí, sóc membre de l'AV
Can Mantega i organit-
zem la cavalcada con-
juntament amb altres
associacions. I també a
diferents activitats
amb els nens: l'entrega
de la carta als Reis i la
fira de Nadal.

Marta Maria
Martínez
Auxiliar de clínica

Sí que ho faig, sobretot
a la fira de Nadal, per-
què m'agraden tota
mena de fires. A la
cavalcada ja no, perquè
penso que és cosa per a
nens i els meus ja són
massa grans.

José Antonio
Rodríguez
Estudiant

La veritat és que ara no
hi participo. A mi ja em
passa l’edat i per Nadal
actualment agafo vacan-
ces. Més endavant ja hi
tornaré a participar.

Aco s t uma a p a r t i c i p a r e n l e s a c t i v i t a t s d e Nada l q u e s ' o r g a n i t z e n a l d i s t r i c t e ?

E L S PASTORETS AL CENTRE CATÒL I C DE SANTSA
Nombroses escoles, grups i entitats assagen intensament aquests dies Els Pastorets

per representar-los durant les festes de Nadal. Una d’aquestes entitats és l’històric

Centre Catòlic de Sants,que oferirà la tradicional versió d’Els Pastorets de JosepMaria

Folch i Torres els dies 27 de desembre, 3 i 10 de gener del 2010, a les 17.30 hores, a la

seu de l’entitat.
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ENT I TAT S

JordiMiró

Fa cinc anys que la
Unió d’Entitats de La

Marina (que agrupa les
diverses associacions dels
barris de la Marina, si-
tuats a l ’extrem més al
sud de la ciutat de Barce-
lona, al districte de Sants-
Montjuïc) organitza per
Nadal un pessebre vivent,
però el d’aquest any serà
especial. Serà la primera
representació del naixe-
ment del nen Jesús que es
faci al districte en un en-
torn natural, en aquest
cas els jardins dels Drets
Humans, l’espai verd de
12.000 m2 –inaugurat el
2007– que hi ha entre el
passeig de la Zona Franca,
el carrer de la Foneria i el
carrer de Jane Adams.
“Abans es feia en un esce-
nari situat a la plaça de La
Marina. Aquest any serà
el primer que es farà en
un entorn natural, al parc
dels jardins dels Drets
Humans, i això –creiem–
li dóna una qualitat ex-
tra”, va explicar a Barcelo-
na Informació Gemma
Charines, encarregada de
cultura de la Unió d’Enti-

tats de La Marina.
“Ara sí que podem dir que
serà un pessebre vivent
similar al que es fa a Es-
parreguera o a qualsevol
poble de Catalunya (sal-
vant les distàncies pel que

fa al nombre de partici-
pants o de visitants, pot-
ser), i és l’únic que es fa al
districte Sants-Montjuïc”,
hi va afegir. Es podrà veu-
re el proper dissabte 19
de desembre, entre les sis
i les vuit del vespre, però,
segons Charines, si l’expe-
riència surt bé l’any vi-

nent es farà també al
matí , com fins ara . Hi
participaran al voltant de
cent f igurants (entre
adults i nens) que inter-
pretaran tots els perso-
natges del pessebre clàs-
s ic , i també hi haurà
animals. De l’organització,
se n’encarreguen 50 vo-
luntaris de la Unió d’Enti-
tats de La Marina, repar-
tits entre les feines de la
creació dels retaules, dels
decorats, els vestuaris, l’a-
trezzo, la coordinació de
tothom, la seguretat, etc
Més informació:
Pessebre vivent
de La Marina
Dissabte, 19 de desembre
Entre les 18 h i les 20 h.
Jardins dels
Drets Humans

Pessebre vivent de la Marina.

Es podrà veure
el dissabte 19
de desembre
de 18 a 20 h

El tradicional
pessebre vivent
es farà per primer
cop en un entorn
natural els jardins
dels Drets Humans

Els jardins dels Drets Humans
acolliran unpessebre vivent

Visió de les rodalies de la Creu Coberta. (Foto: Arxiu
Municipal districte Sants – Montjuïc – Conèixer el dis-
tricte “Hostafrancs”)

Les forques
de la Creu Coberta
L’indret de la Creu Coberta o coll dels Forcats –avui la plaça
Espanya– va ser durant molt de temps el límit entre els
municipis de Barcelona i Sants, com també una important
cruïlla de camins, per on passava l’antic camí reial de Barce-
lona a Madrid. En aquest lloc es va aixecar, el 1344, una
creu de termemunicipal, que amb el temps fou coberta per
un templet, reforma que va originar el topònim Creu Co-
berta. Aquí també s’instal·laren en el segle XV algunes de
les forques patibulàries de la ciutat i que perduraren fins al
1715. En aquest lloc, s’hi penjava o s’esquarterava els mal-
factors i, una vegada complida la sentència, es deixaven les
seves despulles exposades, perquè servissin d’avís i exem-
ple als viatgers que transitaven per aquells camins. El nom
de forca no ve de l’estructura d’on es penjava el reu, sinó de
l’eina agrícola o de l’enforcall de camins; per tant, aquest
enforcall o cruïlla del coll dels forcats era el lloc ideal per a
fer possible tot el ritual de l’execució.
A més a més de les forques patibulàries, també hi havia un
carner, un espai amb uns taulons on es dipositaven els
trossos dels reus esquarterats, així com també els dels pen-
jats. Aquestes restes del carner eren recollides cada any, un
diumenge de Quaresma, per una processó que sortia a pri-
mera hora de la tarda de l’església del Pi, travessava la mu-
ralla i arribava a la forca de la Creu Coberta, on recollia en
caixes les restes d’aquells infortunats que havien acabat en
aquell lloc i, de retorn a l’església, eren enterrats en el ce-
mentiri parroquial, avui la plaça de Sant JosepOriol.
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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DanielVenteo

Aquest mes de desembre
entra en funcionament el

mercat provisional de Sants
instal·lat a la rambla de Badal
entre els carrers de Sants i de
Pavia, que acollirà l'activitat co-
mercial habitual del mercat
mentre durin les obres de re-
modelació integral de l'antic
edifici. El nou mercat provisio-
nal de Sants, amb uns 1.500
m² de superfície de parades
d'alimentació i uns 300 m² de
parades especials, s’ha cons-
truït de tal manera que no pro-
voqui afectacions en la mobili-
tat de la ciutadania i el trànsit.
A més, com és habitual en els
mercats provisionals, es dispo-
sarà de totes les infraestructu-
res necessàries per desenvolu-
par l’activitat comercial amb
normalitat, com magatzems,

espais de recollida selectiva de
brossa, cambres frigorífiques,
climatització i ventilació, i de

tots els serveis per garantir un
òptim funcionament per a
clients i comerciants. Tindrà
62 establiments: 46 alimenta-
ris i 16 d'altres productes. El
mercat provisional obre el di-
lluns de 8 a 14.30 h; de di-
marts a dijous, de 7.30 a 14.30
h i de 17.30 a 20.30 h; els di-

vendres de 7.30 a 20.30 h sen-
se interrupció; i el dissabte de
7.30 a 15 h. Les parades espe-
cials obren de dilluns a dissab-
te de 9 a 14.30 h i de 17 a
20.30 h.
La reforma de l’antic edifici va
ser aprovada el passat març del
2008 per l’Assemblea de co-
merciants del mercat de Sants,
la qual va donar llum verda a
l’inici del procés de reforma
proposada per l’Institut Muni-
cipal de Mercats segons el pro-
jecte adjudicat a l’estudi d’ar-
quitectura PB2. Després de les
obres, el nou mercat de Sants
tindrà un nou equilibri entre
oferta i demanda que garantei-
xi la viabilitat econòmica i co-
mercial dels negocis orientats
al producte fresc, amb la intro-
ducció d’un autoservei de su-
perfície mitjana, l’optimitza-
ció del circuit comercial i la
redistribució dels establi-
ments, l’ampliació dels hora-
ris adequats als nous hàbits
de consum i la introducció i
reforçament de serveis com-
plementaris com ara el servei
a domicili.

NOT ÍC I E Sf
Inscripció als tallers dels centres cívics
Els centres cívics del districte obren aquest mes de de-
sembre el període d’incripció als tallers del primer tri-
mestre del 2010. Els centres cívics Casinet d’Hostra-
francs, Cotxeres de Sants, El Sortidor, La Casa del
Rellotge, La Cadena i Font de la Guatlla ofereixen un
bon grapat de tallers de tota mena i per a tots els pú-
blics. Més informació dels cursos i tallers i de les dates
d’inscripció: www.bcn.cat/sants-montjuic

Activitats sobre l’EsclerosiMúltiple
L’associació catalana “La Llar” de l’Afectat d’Esclerosi
Múltiple (c. Leiva, 39/T. 93 424 95 67) organitza di-
verses activitats entre els dies 15 i 18 de desembre
amb motiu de la celebració del Dia Internacional de
l’Esclerosi Múltiple. Cada dia, a les 17 h, hi haurà una
conferència o una projecció sobre temes d’interès per
a les persones afectades per aquesta malaltia. L’acte es
clourà amb un berenar.

Solidaritat amb Senegal
La Unió d’entitats de la Marina (Mare de Déu de Port,
363/T. 93 331 38 42) organitza novament un seguit
d’activitats en solidaritat amb Senegal. Per una banda,
es recull material escolar tots els matins de 10 a 13 h. i
dimarts a la tarda de 18 a 20 h. I dilluns 4 de gener hi
haurà una furgoneta a la plaça de la Marina a partir de
les 18 h. També és previst muntar la paradeta solidà-
ria amb artesania de Senegal.

Millores als carrers Alpens i Riera Blanca
El carrer Alpens, entre Gavà i La Ferreria, està en
obres des del novembre amb l’objectiu de convertir-lo
en un carrer de plataforma única. És previst que els
treballs acabin al final de gener de 2010, tot i que les
obres s’aturaran entre el 20 de desembre i l’11 de ge-
ner, per tal de no interferir durant les festes de Nadal.
El desembre es pavimenta l’últim tram de Riera Blanca
entre Constitució i avinguda del Carrilet.

Es restaurarà el paviment i s’instal·laran pilones hidràuliques.

Obres de millora al carrer Blai del Poble Sec
Redacció

J a han començat les
obres de pavimentació i

instal·lació de semàfors i pi-
lones al carrer Blai. Les in-
ter vencions, inic iades el
passat 10 de novembre, du-
raran fins al 23 de desembre
de 2009 amb l’objectiu de res-
taurar paviments malmesos i,
d’altra banda, instal·lar pilo-
nes hidràuliques. Les obres
comprenen els carrers de Ro-
ser i de Salvà, on s’iniciaran
les reparacions, seguit dels

carrers Poeta Cabanyes i Ta-
pioles. Un cop enllestides, es
procedirà a la pavimentació
dels quatre carrers. La matei-
xa actuació es durà a terme
als carrers Margarit, Blasco
de Garay, Fontrodona i Creu
dels Molers. Pel que fa la re-
forma dels paviments, que
ocupen la zona de vianants
del carrer Blai des de l’avingu-
da del Paral·lel fins al carrer
Nou de la Rambla, també es
repararan les cantonades del
carrer Blai.

Les obres plantegen una re-
paració del paviment de pe-
dra, malmès constantment
per la contínua circulació de
camions al carrer Blai. Pel que
fa les portes de les pilones
hidràuliques, s’instal·laran
semàfors per a la regulació i
la seguretat de les portes. A
més dels semàfors norma-
tius, s’inclourà una bústia
amb connexió telefònica i lec-
tor de targetes a les pilones
que obren el pas exclusiu de
veïns al carrer.

La carpa provisional del mercat, abans de la seva inauguració.

Els mercats
municipals estan
experimentant la
inversió econòmica
més important
de la seva història.
El de Sants emprèn
ara la seva
modernització

Entra en funcionament
el mercat provisional de Sants

TARDOR DE MERCATSA
El pla de remodelacions dels mercats dut a terme per l’Institut

Municipal de Mercats és un fort impuls comercial, com demos-

tren les xifres d'afluència de clients en els mercats modernit-

zats, com ara el de la Llibertat (Gràcia): el primer dissabte des-

prés de la seva obertura es va doblar el nombre de públic habi-

tual, dadaqueconfirma lavitalitatdel comerçdeproximitatdel

model Barcelona demercats.Aquest és el resultat de l'any amb

la xifra rècord d'inversió a mercats: 31,78 milions d'euros per a

millores en 21mercats.

El mercat
provisional
de Sants és a la
rambla de Badal



SANTS -MONT JU Ï C6 Desembre 2009

Quan l’any 1997 l’antiga destil·leria de licors
Casa Ricart va haver de traslladar-se del

carrer Creu Coberta a Esparreguera, la Núria
Agut, que hi havia treballat a les oficines des de
ben jove, va decidir obrir el Rebost d’en Triadó.
Al seu establiment, hi podem continuar com-
prant els licors que fabrica Casa Ricart, com el
kirsh, els “orujos” i molts d’altres que es fan ser-
vir molt tant per cuinar com en l’elaboració de
pastisseria. El Rebost d’en Triadó conserva en-
cara les bótes per vendre vi a granel de Casa Ri-

cart i bona part dels prestatges de l’antiga des-
til·leria. Tenen un munt de referències de vins i
caves, fins al punt que molts col·leccionistes de
plaques de cava en són clients. A més de vins i
licors, al Rebost trobem gran varietat de pro-
ductes d’alimentació, productes de dietètica,
productes de la Xarxa de Consum Solidari i frui-
ta i verdura de cultiu ecològic.
El Rebost d’en Triadó
C. Rector Triadó, 8
Telèfon: 93 325 72 72

E L TAULE L L

Un rebost nascut de l’antiga Casa Ricart

Al Rebost, hi trobem els licors de Casa Ricart.

Joan Anton Font

PAR T IC I PAC IÓ

David Sabaté

Ja s’han constituït diver-
sos Consells de Barr i

(CB) del Districte de Sants-
Montjuïc. El dia 9 de novem-
bre va ser el torn del barri de
Sants; el dia 10 de La Marina
del Port i La Marina del Prat
Vermell; el 17 es va consti-
tuir el CB de Poble Sec; i el
dia 25, el de Font de la Guat-
lla. Els consells de la resta de
barris del districte (Sants-Ba-
dal, Hostafrancs i la Bordeta)
es constituiran el mes de ge-
ner vinent. Els Consells de
Barri (CB) són els òrgans de
participació territorial que
prenen decisions en totes les
qüestions referents al barri.
En formen part amb veu i
vot la regidora del Districte,

que presideix el CB, o, en el
seu defecte, el president del
Districte; també una vicepre-
sidència escollida per majo-
ria de dos terços dels mem-
bres del Consell ; un

conseller/a de cada grup mu-
nicipal; les entitats i associa-
cions de veïns del barri ins-
crites en el Fitxer General
d’Entitats Ciutadanes de l’A-
juntament; una secretaria i

un conseller o consellera tèc-
nica o persona funcionària
en qui delegui el secretari ju-
rídic del districte. També po-
den participar els veïns i les
veïnes del barri que ho desit-
gin, els quals podran formu-
lar les preguntes i suggeri-
ments sobre qualsevol tema
relatiu al barri, així com pro-
fessionals d’equipaments i
serveis públics que estiguin
vinculats al districte. Les se-
ves sessions consten de dos
blocs: un primer on es trac-
ten els punts fixats a l’ordre
del dia i un segon on es deba-
ten les actuacions del territo-
ri i on es fa un seguiment
dels temes relatius al barri.
Els Consells de Barri cele-
bren un mínim de dues ses-
sions ordinàries a l’any (una
per semestre) i també es po-
dran reunir entre ells per
tractar temes que superin els
límits d’un sol barri.

Els Consells de Barri
són els òrgansmés
propers al barri,
amb representació
de veïns i entitats

Es constitueixen els Consells de Barri de
Sants, La Marina del Port, La Marina del
Prat Vermell, Poble Sec i Font de la Guatlla

Constitució d’un dels Consells de Barri del districte.

Es posen enmarxa els Consells
de Barri de Sants-Montjuïc

S ERVE I PÚBL IC

CristinaGambín
Els 32.000 establiments comercials de la ciutat ja
poden demanar el servei de neteja i manteniment
de la persiana del seu establiment i eliminar així, de
forma permanent, les pintades i adhesius que em-
bruten la imatge del comerç i el paisatge de la ciu-
tat. Els comerciants adherits als eixos o a alguna de
les associacions de comerç poden inscriure's en
aquesta campanya d'ajuts a través del seu eix o asso-
ciació. La resta pot contactar amb les associacions
de la seva zona per tramitar la sol·licitud o posar-se
directament en contacte amb l'empresa que ofereix
el servei a la seva zona. En un màxim de 48 hores,
una de les empreses que realitza el servei farà una
neteja integral de la persiana, hi aplicarà una capa
de pintura d'un color neutre i hi sobreposarà un
tractament antipintades amb un líquid preventiu i
no contaminant. L'Ajuntament subvenciona el 50%
del cost d'aquesta neteja inicial, com també el 50%
del contracte de manteniment, de quatre anys de
durada. Així, la posada a punt inicial, fixada en 36
euros per metre quadrat i amb un cost mínim de
200 euros per persiana, té un preu de 18 euros per
metre quadrat gràcies a la subvenció. Pel que fa al
contracte del servei de manteniment, fixat en 250
euros l'any, és subvencionat íntegrament durant els
dos primers anys, mentre que els altres dos van a
càrrec del comerciant.

Més informació:
www.bcn.cat/persianesnetes/

Nou servei de neteja
de pintades i adhesius
a les persianes
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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
Fèlix Ferran, 30.
08100 Mollet del Vallès
Tel. 93 570 29 20

Revista La Marina
Foc, 128. 1a planta.
Tel. 93 296 50 07

Zona Sec
Publicació del Poble Sec
Roser, 17, pl. baixa.
Tel. 93 329 99 52

INTERNET

Portal web de Joventut

Si ets jove, en aquest espai ho trobaràs tot.
notícies, agendes, informació de servei per
als més joves de la ciutat... vols ser volun-
tari? Fer una estada a l'estranger? Tot a
bcn.cat/joventut.
www.bcn.cat/joventut

Barcelona Neta

La ciutat enceta una nova etapa pel que fa
al servei de neteja i la recollida de residus.
Més contenidors, més i millor servei i
aposta per la sostenibilitat i pel reciclatge.
Per saber-ne més, connecteu-vos a
bcn.cat/neta.
www.bcn.cat/neta

wPOL I E SPORT IU

Pere S. Paredes

Més de 50 atletes amb dife-
rents tipus de discapacitats

físiques, intel·lectuals o psíqui-
ques, van prendre part en la sego-
na edició de la cursa adaptada po-
pular de Sants, que el dia 8 es va
celebrar com una prova més del
cros popular de Sants–Memorial
Eugeni Giralt.
Aquest any, una de les sorpreses
agradables de la XXXI edició d’a-
questa tradicional prova atlètica
de Sants ha estat el gran èxit de
participació en la cursa adaptada,
on una cinquantena d’atletes vin-
guts de diferents districtes i clubs

de Barcelona van completar els
800 metres de recorregut que te-
nia estipulats l’organització.
David Miquel, de 34 anys i del
Club Atletisme Nou Barris, corria
per pr imera vegada amb una
handbike, una cadira adaptada,
amb tres rodes, que es propulsa

gràcies a un “plats” i uns pedals
que l’atleta mou amb els braços i
mans.
A l’arribada, Miquel estava con-
tent que “cada vegada hi hagi més
curses i accions com les que hem
viscut avui aquí a Sants. Cal pro-
moure l’esport entre la gent mi-
nusvàlida”.
“El resultat i la classificació –re-
marca l’atleta– no és important.
El més important és veure la reac-
ció del públic quan tots estem
corrent i ens aplaudeixen. Ens do-
nen molta força!”.
Per la seva part, Pere Alcober, de-
legat d’Esports de l’Ajuntament de
Barcelona i participant a la XXXI
edició Cros Popular de Sants, va
afirmar que “cada vegada més el
paper de l’esport és més impor-

tant tant per a la salut, com per a
la cultura i per a la integració so-
cial. Barcelona sempre participa
massivament en les curses. Barce-
lona és la capital de l’esport”.
Alcober va puntual itzar que
“aquest tipus de curses urbanes
són fetes per a tothom: per als
atletes, per als clubs, per a les en-
titats i per a totes les persones
amb les seves capacitats i discapa-
citats”. La present edició del Cros
Popular de Sants va congregar en
el circuit de 10 km, que partia de
la rambla de Brasil, 1.138 atletes.
David Guiamet Redondo (J'ARRI-
BU), amb un temps de 32 min 10
s, i la campiona espanyola de pis-
ta, Txell Calduch Prat (FC Barcelo-
na) amb 37 min 54 s en van ser
els guanyadors.

La filosofia principal d’a-
quest tipus de cursa és la
normalització en tots els
àmbits de l’esport de les
persones amb algun
tipus de discapacitat

Una cinquantena
d’atletes amb
discapacitat varen com-
pletar el recorregut de
800 metres

La cursa es va celebrar el día 8 de novembre.

Èxit de participació en la II Cursa
Adaptada Popular de Sants

Pere S.Paredes

La darrera prova atlètica de l’any
2009, la Sant Silvestre de Bar-

celona-Gran Premi IberCaja, orga-
nitzada per l’Ajuntament de Barce-
lona i que comptarà un any més
amb la participació de l’Home dels
Nassos, discorrerà el pròxim 31 de
desembre al llarg de 10 quilòme-
tres per algunes de les principals
avingudes i carrers de Barcelona.
La sortida es farà a les 17.30 h, al
carrer de la Selva de Mar/plaça
Ramon Calsina.

Les inscripcions es podran fer
per Internet, presencialment a
l’oficina permanent de la cursa a
l’Agrupació Atlètica Catalunya
(c. Venus, 8 / T. 93 207 20 18) o
als següents establiments: Run-
nersworld (pg. García Fària, 25),
Bikila (pg. Pujades, 7) i Atleta’s
(carretera de la Bordeta, 7). No
s’admetran inscripcions per telè-
fon, fax ni correu electrònic.

Per a més informació:
www.bcn.cat/cursanassos

Arriba la “cursa dels Nassos”
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Quan sorgeix la idea de fer aquest
pessebre?
Este belén lo empezamos a hacer en
la Navidad de 1998, en la iglesia de
Santa Tecla, donde lo montamos tres
años. En el año 2001 y gracias a las
facilidades que nos ofreció Mn. Jordi
Boltà, párroco de la iglesia de Sant
Joan Maria Vianney, decidimos tras-
ladarlo a este templo.
Quin dia el comencen a construir?
Normalmente, empezamos después del
día de Todos los Santos y tardamosmás
o menos un mes en construir este be-
lén, que tiene unos treinta metros cua-
drados y que se inaugura el sábado an-
tes de Santa Lucía.
Són moltes persones treballant-
hi?
Somos cuatro personas adultas y un
niño de nueve años que nos ayuda a co-
locar las figuras en los sitios más difíci-
les. Además, cada año también vienen
varios niños a ayudarnos.
Em pot fer una descripció d’aquest

pessebre?
Para este belén, cojo como contrapunto
la opulencia de Jerusalén para llegar al
lugar más humilde, que es la cueva don-
de está el nacimiento. Hablo también
de Nazaret, el pueblo de María, y tam-
bién del de Belén.
I el paisatge?
Está formado por montículos horada-
dos y con el río Jordán que circunda
todo el belén. Me gusta buscar los con-
trastes de Gaudí, que son los elementos
propios de nuestro entorno, donde
igual te pone una piña, que te pone un
dragón, etc., ya que son elementos que
le ayudaban a crear. Aunque a mí ya me
gustaría tener un sentido tan elocuente
de la naturaleza.
Què em pot dir dels efectes d’ai-
gua i llumdel pessebre?
Gracias a los efectos lumínicos con los
cambios de la luz, podemos ofrecer dos
visiones diferentes, una de día y otra de
noche. El agua también es un factor im-
portante y gracias a diferentes mecanis-
mos podemos dar vida a varios ríos.
Pero los efectos van más allá, pues po-
demos animar los oficios artesanos de
entonces, como: el herrero, el carpinte-
ro o el alfarero. También hay movi-

miento en el molino de aceite, la cuadri-
ga, las carretas, etc.
Veig que és molt complet tot
això…
Pues aún hay más: tenemos un ángel
que baja y sube sobre la casa de Ma-
ría, otro que aparece y desaparece de-
trás de un espejo en la anunciación de
María, etc., y además toda esta repre-
sentación tiene una locución con dos
relatos, uno para adultos y otro para
niños, de una duración cada una de
entre siete y diez minutos.

D’on li ve l’afició al pessebre?
Cuando era pequeño, allá en el pueblo
de Huéscar, en Granada, como no tenía
dinero el primer belén lo dibujé en car-
tulina y luego lo pinté y recorté. Al año
siguiente, un vecino –Inocencio Arias–
que tenía muchas figuras rotas me las

dio, y yo me las compuse para tirarlo
adelante.
Aquest senyor és…?
Sí, era vecino mío, el hijo del notario,
con nueve años ya fui a su casa hacer el
belén.
I després?
Seguí haciendo el belén familiar cada
año. Las casas de Nazaret que hay en
este belén tienen unos 42 años. Las
hice cuando nació mi hija, después las
he ido indultando cada año. Para mi,
hacer el belén ha sido siempre una cosa
tan importante como la Navidad.
Com se li va ocórrer anar a fer el
pessebre a una església?
Como el belén en casa iba creciendo, lle-
gó unmomento que ya no me cabía, así
pues tuve que buscar un espacio más
grande. Primero lo hice en Santa Tecla y
ahora en esta; además, cada año voy ha-
ciendomás figuras.
Quin és l’horari de visites?
Todas las tardes de lunes a viernes de
18 a 21.30 horas y sábados y domingos
de 9 a 14 horas y de 16 a 21.30 horas,
hasta el 2 de febrero. Está abierto a
todo el mundo y las escuelas e institu-
tos pueden reservar hora para venir a
visitarlo.

ENTR EV I S TA Ramón Ruiz, constructor del pessebre de l’església de Sant Joan Maria Vianney

Ramón Ruiz a l’església de Sant Joan Maria Vianney.

Una de les tradicions més populars del Nadal

és el pessebre, ja sigui familiar o artístic.

Un d’aquests pessebres artístics és el que cada

any construeix Ramón Ruiz a l’església de Sant

Joan Maria Vianney

“Como no tenía dinero,
el primer belén lo dibujé
en cartulina y luego lo

pinté y recorté”

“Paramí hacer el belén
ha sido siempre una
cosa tan importante
como la Navidad”

Josep Maria
Contel


