
Un procés participatiu s’ha posat
en marxa per convidar els veïns
dels jardins de Can Mantega a de-
cidir el futur de l’actual espai, on
properament es construirà un
aparcament soterrat. Les obres
permetran crear un nou espai pú-
blic en el qual, mantenint els trets
de personalitat dels jardins, com
ara el llac i la font ornamental,
s'incorporin totes aquelles millores
que reclama la plaça durant la seva
vida quotidiana, com ara els espais
de jocs infantils, les pistes de pe-
tanca, les zones per a vianants i els
espais per als animals, etc. Fins al
9 de maig, diversos punts del barri
han disposat de bústies per recollir
les aportacions dels veïns mit-
jançant unes butlletes.

Participació per redissenyar
els jardins de Can Mantega

A punt d’iniciar-se la reforma
de la ludoteca Olzinelles 

CALENDARI  

És previst que  les
obres comencin
aquest mes de juny

PROJECTE

S'hi instal·larà un
ascensor i sistema  
de climatització

TRASLLAT

La ludoteca continuarà
oberta a la sala Martí  i
Pol i el CEIP Perú 

Pàg. 3

E N T R E V I S TA Pàg. 8

Josep Maria Fuentes
President de l’esbart
Ciutat Comtal

“La cultura
catalana necessita
la feina que fem”

E N T I TAT S Pàg. 4

Esbart Dansaire
Renaixença
Viatja a l’illa de Cuba

P O L I E S P O R T I U Pàg. 7

“Dansa ara”
Hi participen més
de 5.000 nenes i nenes
de segon de primària 

S E R V E I  P Ú B L I C Pàg. 6

Mosquit tigre
Cal vigilar l’aigua 
acumulada en recipients

E Q U I PA M E N T S Pàg. 6

Diumenge toca anar a
l'escola... per passar
una bona estona amb
la família

Pàg. 5
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Fullets que conviden a participar en el procés per decidir el futur dels jardins.
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I N F O Ú T I Lt L ’A G E N D AW

NITS DE MONÒLEGS

Divendres 22 de maig
Escrito en el ADN
A les 21 h. Centre Pepita Casanellas (Foneria, 19)
Charo, una dona com una altra, gris… o no! En un món
complicat d’allò més… o no! Monòleg a càrrec de Gem-
ma Charines.

Divendres 5 de juny
El otro lado de la danza
A les 21 h. Centre Pepita Casanellas (Foneria, 19)
El transgressor i polèmic ballarí Daniel Zacarías ens
desvetllarà els secrets del seu art i els seus sentiments
més profunds. Monòleg a càrrec de Santiago Gallisà.

Dissabte 16 de maig
15a Cantada d'Havaneres a Sants 
A les 18 h. Centre cívic Cotxeres de Sants (Sants, 79-83)
Amb el grup Port Bo. Hi haurà rom cremat. 

Dissabte 6 de juny
XX Nit de l'Havanera a les Fonts de
Montjuïc
A les 21 h. Font Màgica
Organitzat pel Grup Folk Montjuïc i el Consell Munici-
pal del Districte.

Dimecres 13 de maig
Dia Mundial de la Fibromiàlgia
A les 18.30 h.  Auditori de l'ONCE (Gran Via, 400).
Presentació del llibre Pues tienes buena cara. Síndrome de
Fatiga Crónica: una enfermedad  políticamente incorrecta
de Clara Valverde i projecció del documental Amapola y
los aviones.

Dijous 14 de maig
Audiència pública
A les 19 h. C. cívic Font de la Guatlla (Rabí Rubén, 22-26)
L’Audiència pública vol potenciar la comunicació periò-
dica entre el Consell del Districte i els ciutadans.

Divendres 15 de maig
Segona trobada de primària i 
secundària Jordi Sastre a La Marina
De 10 a 13 h. Centre Pepita Casanellas (Foneria, 19)

Diumenge 17 de maig
Pitos a dojo
A les 12 h. Centre Pepita Casanellas (Foneria, 19)
Espectacle musical a càrrec de la Botzina, audicions
didàctiques. Edat recomanada: entre 3 i 8 anys.

Dimecres 20 de maig
Planeta Terra
A les 18 h. Bibl. Poble Sec Francesc Boix (Blai, 34)

Dissabte 23 de maig 
Ra contes
A les 12 h. Centre cívic El Sortidor (pl. del Sortidor, 12)
Diuen que les plantes necessiten aigua i llum per créixer,
però sobretot volen que els parlin. De la Cia. Sifó.

Dimarts 26 de maig
Lliurament premis XX Jocs Florals 
Escolars del Districte
A les 10.30 h. Sala de Plens del Districte

Dimecres 27 de maig
El somni de Galileu
A les 18.15 h. Bibl. F. Candel (Amnistia Internacional, 10)
El Galileu és un noi a qui li agrada molt mirar els estels.

Dijous 28 de maig
El xaman de la tribu
A les 18 h. Bibl. Vapor Vell (Vapor Vell, 1)
Conte sobre un bruixot de la selva.

Del 6 al 30 de maig
Des de Fora
Punt Multimèdia Casa del Mig (Muntades, 5-35)
Col·lectiva del Centre Metàfora. Mirades a Barcelona
d'un grup d'artistes joves, residents des de fa poc a Ca-
talunya, que reuneixen impressions i experiències.

Fins al 19 de juliol
Els 24 graons
Fundació Joan Miró (av. Miramar, 1)
24 graons són els que separen el visitant de l'univers
mironià de les sales de la col·lecció permanent de l'Es-
pai 13, dedicat a l'art emergent amb cinc nous artistes.
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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 d’Habitatge 

Creu Coberta, 104.
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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Felicia Esquinas

La ludoteca Olzinelles de la
Bordeta (c. Olzinelles,

113) va ser la primera que es
va crear al districte de Sants-
Montjuïc, l’any 1987. Des-
prés de 22 anys de funciona-
ment, ara serà objecte d’una
reforma per renovar-la i sa-
tisfer les necessitats actuals.
Les intervencions principals
consistiran a instal·lar un sis-
tema de climatització i un as-
censor que és indispensable
per millorar l’accessibilitat

del centre, de tres plantes.
També es remodelarà a faça-
na i l ’interior de l ’edifici.
“Guanyarem en qualitat d’es-
pais i infraestructures”, resu-
meix Anna Barnés, directora
de les tres ludoteques del dis-
tricte. 
El projecte suposarà una in-
versió de més d’un milió i
mig d’euros. És previst que
les obres comencin a final de
juny i durin aproximadament
quatre mesos. Mentrestant,
la ludoteca continuarà fun-

cionant de forma provisional
a altres dos equipaments pú-
blics del barri. L’espai per als
més  petits (0-5 anys) es tras-
lladarà a la sala de lectura

Martí i Pol (c. Constitució, 5),
situada pràcticament davant
de la ludoteca. I l’espai per a
nens entre 6 i 12 anys estarà
a l’escola Perú (c. Sagunt, 92),
també molt proper. Els hora-

ris i el funcionament seran
els mateixos. Enguany, el ca-
sal d’estiu (des de la darrera
setmana de juny fins a final
de juliol) es farà al CEIP Perú. 
La ludoteca ofereix tot allò

que cal per jugar: espai, jogui-
nes, materials,  companys de
joc “i una cosa molt impor-
tant: temps. Un temps exclu-
siu dedicat al joc”, assenyala
Anna Barnés. “A mesura que
els nens creixen, de vegades
oblidem que necessiten jugar.
Jugar és una necessitat de
primer ordre, ho recull fins i
tot la Declaració dels Drets
dels Infants. La vida s’aprèn a
través del joc”.
L’horari de la ludoteca és de
dilluns a divendres, de 17 a 20
h i els dissabtes, de 10 a 13 h. 

Més informació:
Telèfon 93 331 50 37
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Imatge on es poden veure diferents apartats de la ludoteca.

La reforma de la ludoteca

Olzinelles, al barri de la Bordeta,

permetrà dotar-la d’ascensor,

sistema de climatització

i posar al dia l’equipament.

És previst que les obres comencin

al final de juny

La ludoteca Olzinelles tindrà
ascensor i climatització

“Ens oblidem que
els nens necessiten
jugar”, diu la
directora del centre

C IU TA DA N S OPINE N

Rosario
Ballesteros
Mestressa de casa

Pienso que sera un
gran adelanto, como el
ascensor y los labavos
del tercer piso. Ya no
tendremos que correr
para abajo con los
niños.

Gloria
Fernández
Mestressa de casa

Sí, lo sé y me parece nuy
bien sobretodo por el
ascensor, ya que benefi-
ciará a muchos abuelos,
por no decir los niños a
los que les cuesta subir
las escaleras.

Irina Núñez
Secretaria
de producció

Em sembla bé que
posin ascensor i per la
reforma en si. El que
no m'agrada tant és
que concideixi amb la
reforma d'alguns parcs
de la zona.

Ola Colomé
Jubilada

Sí que ho sé i em sem-
bla bé, sobretot l'ascen-
sor. Però també totes
aquelles coses que cal
millorar. És la única
que tenim al barri i
realment li cal una
reforma.

Toni Medina
Educador Social

Sí que ho sé i em sem-
bla bé que és reformi i
s'adapti, sobretot pel
tema de les escales.
Realment cal.

Manel Bastos
Informàtic

Si i en principi em sem-
bla molt bé, ja que tot i
que està prou bé sí que
li calia una reforma.
Així se solucionaran
algunes mancances
actuals.

S a p  q u e  l a  L u d o t e c a  d ' O l z i n e l l e s  s e r à  a m p l i a d a ?

L E S  T R E S  L U D O T E Q U E S  D E  S A N T S - M O N T J U Ï CA
El districte de Sants–Montjuïc disposa de tres ludoteques, que comparteixen projecte edu-

catiu i funcionament.A banda de la ludoteca Olzinelles,que és la més veterana,hi ha la ludo-

teca del Poble Sec, situada al centre cívic El Sortidor (pl. del Sortidor, 12 / T. 93 443 43 11), i la

ludoteca Casa dels Colors (c.Alts Forns,82 / T.93 223 34 56),al barri de la Marina,que va estre-

nar instal·lacions la primavera del 2008.
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E N T I T A T S

Daniel Romaní

E l Grup Renaixença viat-
ja el proper mes de

juny a Cuba amb l’objectiu
de difondre i ensenyar als
components dels esbarts
dansaires dels casals cata-
lans de diferents poblacions
de l’illa gran de les Antilles
les danses tradicionals cata-
lanes. Aquesta és una de les
properes activitats del Grup
Internacional de Danses
Renaixença de Barcelona.
Però n’hi ha moltes més
aquest mateix mes de maig.
Els dies 9 i 10 de maig, l’es-
cola de dansa del Grup Re-
naixença i els grups infan-
tils i juvenils de l’Esbart
Dansaire Renaixença parti-
cipen a l’Aplec anual d’es-
barts dansaires a Montser-
rat. El dia 17 de maig ,
l’Esbart Dansaire Renai-

xença participa en un festi-
val de dansa a La Sagrera, a
la plaça de l’església de Crist
Rei. El dia 23 de maig al
matí, totes les seccions de

l’Esbart Dansaire Renai-
xença fan un seguit d’actua-
cions a la Mostra d’Entitats
del Poble Sec, i a la tarda
d’aquell mateix dia el Cos
de Bastoners del Poble Sec
de l’Esbart Dansaire Renai-
xença i altres colles de Cata-
lunya participen a la gran
cercavila de les colles de la
XXXIV Trobada Nacional
Bastonera de Catalunya,
que recorrerà alguns carrers

de Ciutat Vella. Finalment,
el dia 24 de maig al matí, té
lloc a la plaça dels Ocellets
(Poble Sec) el Festival de
Claqué al Carrer que el
Grup Renaixença organitza
cada any amb l’associació
Tot pel Claqué. El Grup In-
ternacional de Música i
Dansa Renaixença va ser
fundat per Frederic Gaude
l’any 1988. A més de parti-
cipar en activitats culturals
de Barcelona i en festivals
internacionals, realitza una
notable tasca pedagògica
en àmbits com la música,
dansa moderna (jazz, hip-
hop, etc.), dansa contem-
porània, f lamenc, dansa
oriental, claqué, balls de
saló, teatre..., tant per a
adults com per a infants. 

Més informació:
Grup Renaixença
C. Blasco de Garay, 55  
Telèfon: 93 441 69 73
www.festivalspoblesec.org 
sala.lectura.clot@qsl.es

l’esbart Dansaire Renaixença ensenya també flamenc, dansa contemporània i dansa oriental.

El grup realitza
una notable tasca
pedagògica en
música i dansa

Fundat l’any 1988 per Frederic Gaude, el

Grup Renaixença participa en actes cultu-

rals de la ciutat i en festivals internacionals 

L’Esbart Dansaire Renaixença
viatja a l’illa de Cuba

Imatge de la masia de Can Novell. (Foto: Arxiu Municipal
districte Sants-Montjuïc. Recollida per B. Batlle i Piera)

El carrer Berlín
Dins la línia divisòria dels districtes de les Corts i de
Sants-Montjuïc, entre la plaça del Centre i Josep Tarrade-
llas, hi ha el carrer Berlín. Com el de l'avinguda de Ma-
drid, el seu planejament va sorgir també el 25 d'octubre
de 1917, com un nou tram del carrer d'Indústria. En no
ser possible la seva continuació, va canviar aviat el nom
pel de París. Finalment, el 7 de juliol de 1942  es posà el
nom de Berlín, en record de la ciutat Alemanya.
Aquest carrer, que es va començar a obrir el 1927, discor-
re en la seva totalitat per les antigues terres de Can No-
vell, uns camps que s'estenien sobre el que avui seria el
perímetre que configuren els carrers de Marquès de Sent-
menat, Josep Tarradellas –aquests trams bastant regulars
al traç del carrer–, Robrenyo, Violant d'Hongria i Galileu
–amb un traçat molt sinuós–, els quals al llarg del segle
XIX, es van anar parcel·lant i canviant de propietari. Una
singularitat del traçat d'aquest carrer és que només el
tram comprès entre Josep Tarradellas i Numància manté
la mateixa direcció que els carrers de l'Eixample, mentre
que entre Numancia i la plaça del Centre la direcció del
carrer gira uns graus cap a muntanya.
Per la seva construcció fou necessari enderrocar un grup
de cases amb façana a la plaça del Centre i que pertanyien
a l'heretat de Can Novell, a més d'altres afectacions de di-
ferents propietats com  una bòbila que hi havia en terres
de la família Cuyàs i que era coneguda com la bòbila Pe-
pet de Reus. El primer tram d'aquest nou carrer va ser en-
tre la riera de Magòria i el torrent del Carril, que era cone-
gut també com el camí fondo de les Corts, avui a l'alçada
del carrer Numància.
Si té fotografies o documents del seu barri, en pot fer
donació a l’Arxiu Municipal del Districte, 93 221 94 44

J. M. ContelÀLB UM HI S TÒR IC
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Daniel Venteo

L a construcció del nou
aparcament, que és pre-

vist que estigui enllestit l’any
2011, permetrà urbanitzar els
jardins de Can Mantega un
cop feta la construcció de l’a-
parcament. Per això fins al 9
de maig s’hi han recollit les
aportacions veïnals mit-
jançant les butlletes distribuï-
des arreu del barri.
Així, els veïns poden opinar si
prefereixen que després de les
obres la plaça sigui més aviat
verda, pavimentada o mixta i
si l’entorn de l’estany i de l’a-
nomenada “font del Niño”
han de continuar essent l’ele-
ment central com un espai
definit amb terra, paviment i

gespa o bé d’unes altres carac-
terístiques. Un altre dels as-
pectes especialment interes-
sants és el dels usos de la
futura plaça de Can Mantega.
Per això és estratègic copsar

les opinions de primera mà
per saber la dimensió de la
zona de jocs infantils, els es-
pais per a joves, els espais re-
servats per a la pràctica del
joc de la petanca, les zones

per a animals, el pipican, els
itineraris de passeig, etc. Fi-
nalment, el tercer gran bloc
de reflexió sobre el futur de la
plaça gira al voltant de la pos-
sibilitat de potenciar que l’en-
torn de la plaça sigui de prio-
ritat per als vianants o no.
El procés participatiu de Can
Mantega es prolongarà fins al
proper mes de juny, quan es
valoraran de manera definiti-
va les propostes ciutadanes
que seran incorporades al
projecte definitiu, el qual es-
tarà elaborat cap a final d’any
per donar pas a les obres que
es prolongarien al llarg de
l’any 2010 i principi del 2011.
Seria llavors, un cop construït
l’aparcament, quan s’urbanit-
zaria el nou espai. Un cop fi-
nalitzat el procés participatiu
es procedirà a valorar les pro-
postes rebudes i s’elaborarà
un informe que servirà com a
punt de partida en el mo-
ment de l’elaboració del pro-
jecte executiu.

N O T Í C I E Sf
Vermut Jazz al Casinet d’Hostafrancs
El 17 de maig s’inicien les sessions del Vermut Jazz
que cada any se celebren al Casinet d’Hostafrancs. A
les 12.30 hores actuarà Marc Ayza Group, el qual farà
una demostració de jazz fusionat amb hip hop. Diu-
menge següent serà el torn de Los couch potatoes,
formació que fa jazz amb funk i groove. Fins al 14 de
juny es podrà assistir a les actuacions de Diego López
Colla Marching Band (concert especial Firentitats als
carrers Sants i Creu Coberta) i Swing Set.

Concentració de titelles al Poble Espanyol
El Poble Espanyol ha celebrat el desè aniversari del
seu Festival de Titelles. Amb aquest motiu, el 29 de
març va organitzar una concentració de titelles en la
qual van participar algunes de les companyies més
reconegudes del món titellaire català que ja van en-
senyar els seus espectacles en algunes de les edicions
anteriors del festival. També es va obrir un taller de
fabricació de titelles per a infants a partir de 3 anys. 

Dia d’Acció per a la Salut de les Dones
Dijous, 28 de maig, es commemora el Dia Internacio-
nal d’Acció per a la Salut de les Dones, un esdeveni-
ment al voltant del qual se celebraran tallers, xerra-
des i sessions de cinefòrum. La programació
s’iniciarà el dia 27, a la Casa del Mig, a les 19 hores,
on tindrà lloc un taller-xerrada sobre la relació entre
la salut i l’estètica. El dia 28 es podrà veure al Sorti-
dor la pel·lícula Las mujeres de verdad tienen curvas
(a les 19 hores). 

XXII Aplec de la sardana de Sants
La plaça Bonet i Muixí serà l’escenari del XXII
Aplec de la sardana de Sants, que se celebrarà
diumenge dia 24, a partir de les 10 del matí i de
les 4 de la tarda. Hi participaran les cobles Jove-
nivola de Sabadell, la Principal de Llobregat, Me-
diterrània i la Selvatana. 

L’Ajuntament sempre està present a les diferents mostres.

El comerç de tot Sants-Montjuïc es promociona al carrer 
Redacció

Amb el mes de maig arriben
les mostres de comerç al

carrer. L’exhibició de l’oferta co-
mercial del districte comença el
dissabte 9, amb la celebració de
les mostres de l’Eix Sants-Les
Corts (carrers Galileu, Joan
Güell i Vallespir) i de la Marina
(plaça de la Marina de Sants), i
continua el 16 i 17 de maig. 
El dia 16, entre les 10 i les 20
hores, obriran al públic les pa-
rades que formen part de la

Mostra de Comerç de l’Eix
Sants-Creu Coberta, que s’ins-
tal·laran al llarg de tot el reco-
rregut dels carrers Creu Cober-
ta i Sants. Per a aquest mateix
dia s’ha organitzat una passa-
rel·la de moda dels comerços
que componen Sants Establi-
ments Units, a la plaça de
Sants, i el tram central dels
passeig de Sant Antoni. Se cele-
brarà entre les 21 i les 23 ho-
res. Diumenge, dia 17, es podrà
visitar la 2a Mostra de Benes-

tar i Salut al Poble Sec, una
mostra amb un punt d’origina-
litat que, donat el gran èxit que
va tenir l’any passat, enguany
ampliarà la superfície d’exhibi-
ció i obrirà parades al carrer
Blai, la plaça dels Ocellets i l’a-
vinguda Paral·lel, entre les 10 i
les 20 hores. 
Ja al juny, concretament dis-
sabte, dia 6, obrirà Firentitats,
que s’establirà als carrers Sants
i Creu Coberta, entre Olzinelles
i Moianès. 

Imatge actual dels jardins de Can Mantega.

Tothom ha estat convidat a col·laborar en el

procés participatiu per contribuir a

decidir com hauran de ser els jardins de Can

Mantega, on properament es construirà un

aparcament soterrat

El procés participatiu
es prolongarà fins al
juny,quan es
valoraran les
propostes ciutadanes

Procés participatiu per decidir el 
futur dels jardins de Can Mantega
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Entrar al bar-restaurant La Perla és prepa-
rar-se per gaudir. El moment de menjar es

converteix en tot un ritual en què el paladar és
el protagonista. Fan sobretot cuina tradicional
catalana. Destaquen els canelons, uns senyors
canelons, fets per ells, o els suquets de peix, o
les paelles, de les quals hi ha moltes varietats,
o les amanides, amb ventresca, cranc, boní-
tol... Hi ha clients que no dubten a destacar les
carxofes. La Dolores Porta va obrir el negoci
familiar l’any 1966. Abans, l’establiment havia

estat una antiga bodega que es deia La Perla
del Priorat, de les que venien vi a granel i gel,
quan a la zona hi havia les barraques. Mante-
nen encara els barrils de vi i altres objectes que
recorden el passat del local i li donen un am-
bient rústic. A la Dolores la van seguir els fills,
el Salvador i el Ramon Serra, i després els néts,
el Salvador, el Jesús i l’Àngel.
Bar-restaurant La Perla
Passeig de l’Exposició, 62
Telèfon: 93 329 20 52

E L  T A U L E L L

Cuina tradicional catalana per llepar-se els dits

El restaurant La Perla va obrir l’any 1966.

Joan Anton Font

E Q U I P A M E N T S

Núria Mahamud

Qui ha dit que a l'escola no-
més s'ha d'anar a estu-

diar? Fora de l'horari lectiu, els
centres educatius poden ser
també el millor lloc per com-
partir el temps de lleure amb la
família. El Districte de Sants-
Montjuïc ha posat en marxa el
projecte “Compartim el pati de
l'escola” amb l'objectiu d'oferir
a infants i adolescents una am-
pli ventall de recursos i activi-
tats de qualitat.
De moment, el projecte es fa a
tres escoles del Poble Sec: els
CEIP Carles I, La Muntanyeta i
Jacint Verdaguer. En tempora-
da d'hivern, els patis escolars
es limiten a obrir només dis-
sabtes i diumenges. A partir

del 20 d'abril i fins a l'11 d'oc-
tubre, els patis resten a dispo-
sició lliure dels usuaris totes les
tardes de 18.30 a 20.30 h (ex-
cepte el CEIP La Muntanyeta,
que no obre divendres) i els
dissabtes i diumenges de 10 a
14 h. No cal demanar hora, l'ús

és totalment lliure i gratuït, i
un monitor vetlla per la co-
rrecta utilització de les ins-
tal·lacions. Tots tres centres
escolars compten amb ins-
tal·lacions esportives –els

col·legis Carles I i Mossèn Ja-
cint Verdaguer tenen pistes de
bàsquet– i, en alguns casos, zo-
nes de jocs infantils.

Diumenges familiars
Cada temporada es fan tres ac-
tuacions, una per a cada pati
escolar. Pónele onda, una diver-
tida història d'amor on el tan-
go és protagonista serà la prò-
xima i es farà a l'escola pública
Mossèn Jacint Verdaguer diu-
menge 17 de maig. L'últim diu-
menge de maig hi haurà un es-
pectacle d'animació amb
cançons i danses a càrrec d'O-
riol Canals a l'escola La Mun-
tanyeta, i el 14 de juny, circ
amb malabars i monocicle a cà-
rrec de Boni, a l'escola Carles I.
Tots els espectacles comença-
ran a les 12 h i l'entrada és
completament gratuïta.

Més informació:
www.bcn.cat/sants-
montjuic

Alguns diumenges
els patis de les tres
escoles acolliran
espectacles familiars 

Els col·legis públics Carles I, La Muntanyeta i

Mossèn Jacint Verdaguer ofereixen els seus

patis escolars fora de l'horari escolar perquè

tots els infants i adolescents del Poble Sec els

aprofitin per jugar-hi

Boni oferirà un espectacle de malabars i monocicle al CEIP Carles I.

Com passar una bona estona
amb la família a l’escola

S E R V E I  P Ú B L I C

Redacció

Com ja és habitual en els últims anys, amb l'arribada
de l'estiu cal extremar les precaucions davant les pica-
des dels mosquits, especialment de l'anomenat
mosquit tigre. El seu nom prové del fet que el seu cos
és negre i amb ratlles transversals de color blanc bri-
llant. La seva grandària oscil·la entre els 2 i els 10 mm.
El mosquit tigre es reprodueix en recipients que
contenen aigua, com ara gerros, plats sota els testos,
pots, cendrers, ornaments de jardí, pneumàtics que
estiguin a l'aire lliure, etc. Sempre es tracta de petites
masses d'aigua.Per tant, sempre que sigui possible,
cal evitar la presència de recipients en terrasses i
jardins on es pugui acumular l'aigua. En el cas que els
recipients no es puguin retirar, cal eliminar-ne l'aigua
acumulada o canviar-la setmanalment.
L'Ajuntament està aplicant aquestes mateixes
recomanacions en els espais públics, adopta les me-
sures preventives necessàries per evitar l'expansió
del mosquit i col·labora amb els grups de treball 
que s'han organitzat des de les administracions.
També s'han establert canals de coordinació amb 
els centres d'atenció primària.
Si es detecta un mosquit tigre a l'edifici o als vol-
tants, convé eliminar-ne els punts amb aigua acu-
mulada. En el cas que detecteu un mosquit tigre 
a la via pública, ho podeu comunicar a l'Agència de
Salut Pública. 
L'Agència de Salut Pública de Barcelona porta a ter-
me des del 2005 un Programa de Vigilància i Con-
trol del Mosquit Tigre per tal d'evitar que l'insecte
proliferi. L'Agència es coordina especialment en la
lluita contra el mosquit als cementiris, els parcs i
jardins, Collserola i les fonts ornamentals, entre
d'altres. En un any, l'Agència fa prop de 340 inspec-
cions per mosquit tigre i s'atenen 280 incidències.
Els casos positius de presència de mosquit tigre
s'acosten al 20% dels analitzats. Sempre es propo-
sen mesures d'actuació i es fa un seguiment.

Més informació: 
Agència de Salut Pública 
Telèfon: 93 238 45 45
www.aspb.cat

Vigilar l’aigua acumulada
per evitar el mosquit tigre 
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M U LT I M È D I 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

Ordenances fàcils

Ja es poden consultar les ordenances i
altres normatives municipals, redacta-
des de manera més comprensible. Això
és possible per mitjà d’un cercador que
permet buscar les ordenances per
matèries i títols, i tant en català com
en castellà. 
www.bcn.cat/ajuntament

Web del Tibidabo

El Parc d'Atraccions Tibidabo ja ha
començat una nova temporada que té
com a protagonista la nova muntanya
russa. 
En aquest sentit, el Tibidabo estrena
un nou web, accessible per a persones
amb discapacitat, que permet comprar
les entrades en línia i gaudir de pro-
mocions. 
www.tibidabo.es

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

Pere S.Paredes

El passat 22 d’abril, més de 5.000
nens i nenes de 134 centres

educatius de la ciutat van participar
en l’activitat final, i més especial, del
“Dansa ara”, un espectacle de dansa
contemporània que es va realitzar al
Palau Sant Jordi de Montjuïc.
L’alcalde, Jordi Hereu, acompanyat
d’altres personalitats del Districte de
Sants-Montjuïc i del món de la cul-
tura i de l’esport de Barcelona, va
acompanyar aquests nois i noies de
segon de primària de diversos cen-
tres educatius de la ciutat, que es
van aplegar a les instal·lacions olím-
piques de Montjuïc acompanyats de
la gran majoria dels seus familiars
pel fet de ser els veritables protago-
nistes d’aquest esdeveniment.
Aquest espectacle de dansa contem-

porània és el colofó de l’activitat
“Dansa ara”, la qual té com a princi-
pal objectiu la promoció i l’aprenen-
tatge de les habilitats rítmiques i ar-
tístiques entre els alumnes de segon
de primària dels centres educatius
de Barcelona. 
A partir del treball acurat del reper-
tori de danses del professorat amb el
seu alumnat al centre durant el curs,
s’organitza una gran jornada de dan-
sa en la qual els nens i les nenes són

els principals actors protagonistes
d’un espectacle de dansa contem-
porània. En la ballada final –en-
guany al Palau Sant Jordi–, es va
comptar amb la participació de més

de cent trenta centres educatius de
Barcelona i es van superar les expec-
tatives en relació amb l’assistència
amb prop de deu mil familiars dels
nens i nenes protagonistes.  
A més, part de l’alumnat participant
a “Dansa ara”, activitat organitzada
per l’Institut Barcelona Esports de
l’Ajuntament de Barcelona, va gaudir
de l’oportunitat d’assistir com a es-
pectador en les actuacions d’IT Dan-
sa a l’Institut del Teatre, col·labora-
dor d’aquesta actuació final.

L’alcalde de Barcelona,

Jordi Hereu, va assistir a

l’exhibició escolar de

dansa que es va

realitzar a les

instal·lacions del Palau

Sant Jordi, a Montjuïc

Més de 130 centres
educatius de Barcelona
van prendre part en
aquesta exhibició

“Dansa ara” estava organitzat per l’Institut Barcelona Esports.

Més de 5.000 nenes i nenes de segon
de primària participen al “Dansa ara”

Pere S.Paredes

La història de la dona i la seva
relació amb l’esport olímpic és

el tema d’una exposició que té lloc,
fins a mitjan maig al Museu Olím-
pic i de l’Esport, a Montjuïc. En-
quadrada dintre del programa d’ex-
posicions temporals del museu,
l’exposició “La dona i els esports
olímpics” consta d’una extensa do-
cumentació que il·lustra el recorre-
gut de la dona esportista fins a
arribar a la seva actual presència en

el món olímpic, des del comença-
ment dels Jocs Olímpics de l’era
moderna. Una de les seccions mos-
tra material biogràfic d’algunes de
les esportistes que van marcar
grans moments de la història olím-
pica, com també material fílmic
d’algunes de les seves epopeies.
En aquesta exposició, també s’hi fa
un recorregut per les etapes orga-
nitzatives que van permetre la
presència de la dona en els organis-
mes esportius.

“La dona i els esports olímpics”
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Què és i quins objectius té l’es-
bart Ciutat Comtal?
L’esbart Ciutat Comtal és una entitat
sense ànim de lucre que se sustenta
en la professionalitat no remunerada i
en un ideari de voluntariat cultural.
Pensem que la cultura catalana neces-
sita la feina que fem, que no és altra
que crear espectacles de dansa d’arrel
popular i tradicional catalana. 
Com s’aconesegueix aquesta fi-
nalitat?
Doncs a partir de la recerca de docu-
ments que puguin aportar informació
sobre l’existència de determinades
danses o tradicions. A partir d’aquí, el
nostre director coreogràfic, Lluís Cal-
duch Ramos, els dóna forma, bevent
sempre de la tradició i la gestualitat
catalanes i utilitzant músiques pre-
existents harmonitzades per especia-
listes en el nostre àmbit, com també
noves composicions musicals.
Quantes persones formen part
de l’entitat?  

Actualment hi ha un cos de ball d’u-
nes trenta persones i un cos tècnic
d’unes altres deu. En un primer mo-
ment escenificàvem muntatges core-
ogràfics d’altres esbarts i coreògrafs,
però des de l’any 1998 hem fet espec-
tacles realitzats íntegrament per nos-
altres, com és el cas de Cròniques d’un
sentir, que va marcar un punt d’infle-
xió important. 
L’esbart celebra enguany 50 anys
d’història. Com va començar tot?
L’esbart va néixer el 1959 al Clot sota
el nom de CIRA. Al cap d’un any, l’en-
titat es va traslladar al districte de
Sants-Montjuïc i es va adherir a la So-
cietat Coral La Floresta. Va arribar un
punt, però, al principi dels setanta, en
què l’esbart va decidir escindir-se i
partir de zero, però conservant, això
sí, tota la història i material humà dels
seus orígens. Tenim el plaer i l’im-
mens honor de tenir encara a l’esbart
un soci fundador com és el seu vice-
president, Manel Calduch. 
Mig segle de vida que commemo-
ren amb diverses activitats, com
l’exposició retrospectiva “Re-
cords a escena”, a les Cotxeres de
Sants.

En aquest cas, el que mostrem, el que
puja a escena, són els nostres records,
ja sigui a través de fotografies, de ma-
terial audiovisual o d’objectes. 

El mateix espai acull el dia 9 un
debat sobre la supervivència
dels esbarts en un món globalit-
zat. Personalment, què en pen-
sa? 
Gràcies a les noves tecnologies, avui
dia tenim accés a molta informació.
També és més fàcil desplaçar-se a un
poble o un altre i conèixer una tradi-
ció in situ. Hi ha funcions dels es-
barts que ja no tenen la potència d’a-
bans,  però tot i  això seguim
recuperant la tradició popular i con-
vertint-la en ball. A més, intentem

crear espectacles amb ganxo. La so-
cietat, en general, ens diu que val la
pena continuar, però hem d’esbrinar
quina és la millor manera de fer-ho. 
El 27 i 28 de juny faran l’espec-
tacle “Síntesi” a la Sala Ovidi
Montllor.
Tindrà una primera part amb un co-
llage històric del més representatiu
de la nostra feina, i una segona amb
una dansa de nova creació sobre la
tradició dels balls de gitanes i expul-
sades de la comarca del Maresme,
amb coreografia d’Eduard Ventura i
música de Marcel Casellas.   
I al final d’any tornen amb més
celebracions.  
El mes d’octubre hi haurà el Ball de
Rams d’Hostafrancs, que celebra
quinze anys. L’esbart el va incorpo-
rar dins els actes de la Festa Major i
el balla la gent del barri. D’altra
banda, al novembre presentarem al
teatre del Centre Social de Sants un
espectacle ballat per exdansaires del
nostre esbart. També preparem un
llibre que repassa de manera ex-
haustiva els 50 anys d’esbart i aca-
barem les celebracions amb un so-
par de germanor.

E N T R E V I S T A Josep Maria Fuentes, president de l’esbart Ciutat Comtal

Per a Fuentes, la gent s’associa per agrupar-se amb d’altres amb les mateixes inquietuds.

L’esbart Ciutat Comtal celebra 50 anys d’història.

Mig segle recuperant i creant espectacles de dansa

tradicional catalana. Una fita gairebé heroica en un

temps aparentment dominat per l’individualisme i

la immediatesa   

“La societat ens diu
que val la pena continuar,

però hem d’esbrinar
quina és la millor

manera de fer-ho”

“La cultura
catalana necessita
la feina que fem”

David
Sabaté


