
Un conveni de col·laboració sig-
nat entre l'Ajuntament de Barce-
lona i la Fundació privada El Mo-
lino-FEM permetrà donar un
nou impuls a la dinamització so-
cial, cultural i econòmica del Pa-
ral·lel, via que tant per la seva
història com per la seva estruc-
tura urbana és un dels espais
més significatius de tota la ciu-
tat. Entre els acords hi ha la con-
vocatòria d'un concurs per a la
formulació del pla de millora de
l 'avinguda ,  document en què
s'hauran de concretar les actua-
cions i les línies de treball. Les
diferents propostes s'articularan
en un projecte de conjunt de na-
turalesa transversal que es deno-
minarà “Fem Paral·lel”.

Es consolida la personalitat
urbana del Paral·lel

APARCAMENT

L’espai tindrà un
pàrquing subterrani
amb més de 300 places

REFORMES

S’actuarà en carrers
de l’entorn a fi de
pacificar el trànsit

OBRES

Les del pàrquing
començaran al
principi de 2010
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Kevin Martín
Autor de dos contes
sobre el mar

“Me gustaría vivir
en una sociedad
sin guerras y donde
no haya racismo”

PLE DEL DISTRICTE Pàg. 4

La regidora
informa sobre els
16 projectes dels
fons “Zapatero”
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Rècord històric
a la Marató de
Barcelona amb
9.702 participants
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Període d’inscripció
per a les activitats
d’estiu
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Quinzena de la
Salut per
a Gent Gran 
Arriba a la 19a edició 
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L’alcalde, Jordi Hereu, i la presidenta de la Fundació El Molino, Elvira Vázquez,
durant la signatura del conveni de col·laboració.

Els veïns decidiran sobre 
la plaça Can Mantega
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I N F O Ú T I Lt L ’A G E N D AW

Dijous 16 d’abril
Mostra de la Recerca a Secundària
A partir de les 10 h. Cotxeres de Sants (Sants, 79-83)
Mostra de treballs de recerca en qualsevol àrea de co-
neixement. Xerrada a càrrec de Lluís Reales, periodista
científic, i exposició oral per part de l’alumnat de les se-
ves investigacions.

Divendres 24 d’abril
Jornades MAC
A les 19 h. P. Multimèdia (Casa del Mig-Parc Espanya Ind.)
Xerrada sobre bandes sonores i sonoritzacions de víde-
os amb Roberto Valtueña, enginyer de so i director cre-
atiu de RedBack Studios. Una bona oportunitat de veu-
re en directe com conjugar l’audiovisual.

Dilluns 27 d’abril
Xerrada sobre sexualitat
A les 21.30 h. Bibl. Vapor Vell (Vapor Vell, 1)
Xerrada-debat dins el cicle Biblioteca de Nit.

Dimecres 29 d’abril
El jovencito Frankenstein
A les 19 h. Sala Pepita Casanellas (Foneria, 19)
Dins el cicle dedicat a les grans obres del cinema còmic
dels anys 70. 

Del 15 al 26 d’abril 
Swimming horses
A les 21.30 h. Mercat de les Flors (Lleida, 59)
Retrospectiva amb vuit espectacles en el 20è aniversari
de la companyia de dansa Mal Pelo.

Divendres 8 de maig
Tal com sóc
A les 21 h. Sala Pepita Casanellas (Foneria, 19)
Com pot aconseguir parella un home solter incapaç d’a-
guantar la mirada a una dona sense fer una trencadissa?
Monòleg a càrrec de Pere Hosta.

Dijous 30 d’abril i 7 de maig
Comissió consultiva i Consell Plenari
Consulteu horaris. Seu del Districte (Creu Coberta, 104)
Comissió consultiva el dia 30 d’abril i Consell Plenari el 7
de maig, oberts a tots els ciutadans.

Dissabte 25 d’abril 
Nano
A les 12 h. Centre cívic El Sortidor (plaça del Sortidor, 12)
Un dia un visitant extraterrestre es presenta a casa de
l’Anna. L’àlien ha vingut a explorar la Terra (el petit pla-
neta blau) i es queda fascinat per tot el que troba. Reco-
manat per a nens de 6 a 8 anys. De Blue Mango Theatre.

Diumenge 26 d’abril 
Les aventures de Sant Jordi
A les 12 h. Sala Pepita Casanellas (Foneria, 19)
Espectacle audiovisual amb efectes especials, danses,
combats i moltes sorpreses a càrrec de la Cia. Terrakota

Dissabte 9 de maig 
L’últim truc
A les 12 h. Centre cívic El Sortidor (plaça del Sortidor, 12)
El Mag Gerry us introduirà al món de la màgia amb jocs
interactius, divertits i didàctics que deixaran bocabadats
petits i grans. Per a tots els públics.

Dissabte 18 i diumenge 19 d’abril 
Músiques i danses tradicionals d’Europa
Dissabte, a les 12 i 17.30 h. Dg. a les 12 h. CaixaForum
(av. Marquès de Comillas,6)
Amb l’orquestra Grouba.

Dimarts 28 d’abril 
Erik Friedlander Solo
A les 21.30 h. Mercat de les Flors (Lleida, 59)
Un extraordinari cel·lista que inclou al seu repertori jazz
i música clàssica.

Del 15 d’abril al 2 de maig
Impuls Creatiu
Punt Multimèdia (Casa del Mig-Parc de l’Espanya Industrial)
Mix d’imatges digitals d’Héctor Darcos, experimenta-
dor amb tot tipus d’expressions artístiques.

Abril-maig
El mar de Barceló
CaixaForum (av. Marquès de Comillas,6)
Mostra del procés de feina de Miquel Barceló en la cú-
pula de la sala dels Drets Humans de les Nacions Uni-
des a Ginebra.
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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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David Sabaté

La regidora del Districte,
Imma Moraleda, va reu-

nir-se el passat 4 de març
amb els veïns i comerciants
dels voltants de la plaça de
Can Mantega per explicar-
los les diferents actuacions
que es duran a terme prope-
rament en aquest espai. En
primer lloc, un aparcament
soter rat  que constr uirà
B:SM (Barcelona de Serveis
Municipals) sota la mateixa
plaça. Constarà d’unes 320

places distribuïdes en dues
plantes i amb els accessos
d’entrada i sortida situats al
carrer Joan Güell. Així ma-
teix, com a mínim una de
les dues plantes tindrà una
alçada de 2,40 metres, cosa
que permetrà l’accés a l’a-
parcament de camionetes de
càrrega i descàrrega. Amb
això es respon al desig de
nombrosos comerciants de
la zona –la majoria d’aparca-
ments només permeten l’ac-
cés de turismes. Cal veure

encara, però, quin percen-
tatge d ’aparcaments serà
per a residents i quin per a
altres usuaris. En tot cas, és
previst que les obres, que

com a mínim s’allargaran 18
mesos, comencin a principi
de l’any 2010. El Districte
iniciarà un procés participa-
tiu amb el veïnat. En la reu-
nió explicativa que Imma
Moraleda va mantenir amb
veïns i comerciants de Can
Mantega, la regidora també
va presentar un resum de
les actuacions que es faran
de manera complementària
als carrers del seu entorn:
Violant d ’Hongria (entre
Joan Güell i Torrent Pera-
les), Torrent Perales i Rosés

(entre Torrent Perales i Joan
Güell). L’objectiu fonamen-
tal és pacificar el trànsit de
la zona. El procés participa-

tiu per contribuir a la defi-
nició de la nova plaça de
Can Mantega es farà durant
els mesos de maig i juny.

3Abril 2009

Actual aspecte de la plaça de Can Mantega. 

L’espai comptarà amb un

aparcament suberrani de dues

plantes que es començarà a 

construir al principi del 2010.

Paral·lelament s’iniciarà un 

procés participatiu, perquè els

veïns donin la seva opinió sobre

l’organització

El veïnat ajudarà a definir la
nova plaça de Can Mantega 

Es van presentar
les actuacions que
es faran als carrers
de l’entorn

C IU TA DA N S OPINE N

Montse Faura
Mestressa de casa 

Haurien de mantenir
el terra de sorra. Jo
ho faria tal com es vol
fer, però trauria totes
les jardineres on
actualment van tots
els gossos.

Francesc de
Mariano
Jubilat

A mi m’agradaria que
fossin iguals que ara.
Que fessin l’aparca-
ment soterrat, tal com
és previst, però que hi
tornessin a posar sorra
i molt d’arbrat.

Núria Rodríguez
Comercial

A mi m’agradaria que
tinguessin molt d’espai
amb arbres i sorra. No
m’agradaria que fos
tota de ciment.

Javier García
Administració pública 

Que hicieran un espacio
específico para perros y
quizá lo modernizaría
un poco. También apro-
vecharía la ocasión para
poner la zona Bicing. En
ningún caso me gustaría
que los coches ganasen
terreno a la plaza.

Manoli Giménez
Pensionista 

Jo hi he jugat de petita
i en tinc molts bons
records, com per exem-
ple la font on antiga-
ment veníem a jugar
amb els vaixells, així
que la mantindria, com
també la zona de jocs
infantils.

Víctor Soria
Aturat

Doncs m’agradaria que
fossin com tots els jar-
dins de tota la vida:
amb sorra, vegetació i
amb la zona de jocs
reglamentària.

C o m  v o l d r i a  q u e  f o s s i n  e l s  n o u s  j a r d i n s  d e  C a n  M a n t e g a ?

P L A Ç A  H E R E N N I , U N  B O N  P R E C E D E N T  A
El procés participatiu de la plaça Herenni i voltants, realitzat durant la tardor de 2008 pel

Districte i l’Associació de Veïns d’Hostafrancs, ha recollit, a través de set urnes distribuïdes

pel barri,463 butlletes amb les aportacions ciutadanes i de les escoles de la zona.La deman-

da majoritària ha estat una plaça amb zona verda. Es preveu disposar d’una primera pro-

posta de treball després de Setmana Santa i del projecte executiu al setembre.
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P L E  D E L  D I S T R I C T E

Núria Mahamud

El Fons Extraordinari
d’Inversió en l’àmbit

local, aprovat pel Govern
central per crear llocs de
treball a través d’obres pú-
bliques, requerirà una in-
versió de 28,4 mil ions
d’euros a Sants-Montjuïc.
Durant el Consell Plenari
del mes de març, la regido-
ra del Districte, Imma Mo-
raleda, va anunciar els set-
ze projectes als quals es
destinarà aquest pressu-
post, entre els quals desta-
quen els treballs de man-
teniment de l’espai públic
a catorze carrers –entre els
quals hi ha part de la Gran
Via i el Paral·lel–, la reha-
bilitació del parc de l’Es-
panya Industrial, la refor-
ma de la plaça de la Bella

Dorita (davant d’El Moli-
no) i les obres del mercat
provisional de Sants, que
se situarà a la rambla Badal
(entre Cáceres i Canalejas).
Al Plenari, també s’hi va
aprovar inicialment la mo-
dificació del Reglament In-
tern del Districte, en què
s’introdueix com a nove-
tat, pel que fa al Consell
Ciutadà, la figura de la vi-
cepresidència associativa i
una comissió permanent
que vetllarà per la bona
marxa del Consell. El Re-
glament serà adequat a la
nova divisió per barris i al
nombre de consellers de
Districte, va destacar la re-
gidora.
El Reglament es va aprovar
amb els vots favorables de
tots els grups, tot i que

CiU, PP i ERC van anunciar
que hi presentaran algunes
esmenes. També l’Associa-
ció de Veïns de la Satalia va
demanar algunes modifica-
cions del Reglament, entre
les quals que el barri de la
Marina del Prat Vermell
passi a dir-se simplement
el Prat Vermell.
Durant el Plenari es va
explicar la preparació, per
part dels grups de dones i
les entitats del districte,
del II Congrés de les Do-
nes de Barcelona, el qual
tindrà lloc al mes d’octu-
bre. Es faran quatre reu-
nions preparatòries –a les
quals també es podrà as-
sistir a títol individual–,
sota els títols de “Les do-
nes transformem des de
la cultura”  i “Les dones
transfor mem des de la
ciutadania”, “Les dones
transformen els temps i
els treballs” i “Les dones
tranformen des de l’espai
públic”.

Un moment del Ple del mes de març.

Al llarg d’abril i maig es faran reunions

amb les entitats i grups de dones del

territori per preparar el Congrés de Dones

de Barcelona

La regidora informa sobre els 16
projectes dels fons “Zapatero”

Imatge del darrer partit al camp del carrer Galileu.
(Foto: Arxiu Municipal del Districte de Sants-Montjuïc)

El camp del carrer Galileu
Com esmentàvem en l’àlbum sobre l’obertura de l’avinguda
de Madrid, un dels llocs que es perderen amb aquesta ur-
banització fou el camp de futbol del Sants –“Sans” en aque-
lla època. En aquell camp havia jugat la Unió Esportiva de
Sans des de la seva creació, el 26 d’abril de 1922.
La Unió Esportiva de Sants, que ha compaginat el futbol i
el ciclisme, va néixer fruit de la unió de quatre entitats es-
portives: el FC Internacional, el Centre d’Esports de Sans,
el Club Ciclisme de Sans i el Velo Esport. La nova entitat va
adoptar com a colors d’identitat el blanc i el verd. Unes
franges blanques en record del FC Internacional i unes al-
tres verdes en deferència al Centre d’Esports de Sans. El
primer partit oficial que va jugar la Unió Esportiva en
aquell camp del carrer de Galileu va ser el 22 de maig de
1922, contra el CE Europa, amb el resultat de 2 gols a 1 al
seu favor, i els va representar la col·locació del primer tro-
feu a les seves vitrines. Després assolí en aquest camp el
subcampionat de Catalunya de Primera Categoria la tem-
porada 1925-1926; el Campionat de Segona Categoria les
temporades 1931-1932 i 1933-1934 i el Campionat de la
Lliga de Tercera Divisió les temporades 1956-1957 i 1958-
1959. El club va jugar en cinc ocasions la promoció d’as-
cens a Segona Divisió.
Finalment, el 23 de febrer de1964, enmig d’una gran festa,
amb dues bandes de trompetes i tambors, la desfilada de la
bandera del club seguida per antics jugadors i directius, la
voladissa de coloms i un partit de veterans entre jugadors
de Barcelona i de Sants i amb el camp ple de gent, el Sants
va jugar el seu darrer partit en aquest camp contra el Giro-
na, el qual va perdre per 1 gol a 0.    
Si té fotografies o documents del seu barri, en pot fer
donació a l’Arxiu Municipal del Districte, 93 332 47 71

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

L’Ajuntament i la Fundació
El Molino han signat un

conveni de col·laboració amb
l’objectiu d’impulsar la revita-
lització de l’avinguda del
Paral·lel com a eix cívic, d’oci,
cultura i activitat comercial. No
hi ha dubte que el Paral·lel és
una de les avingudes amb una
tradició més antiga i consolida-
da pel que fa a l’oferta de teatre
i espectacle. Alhora, encara
avui és un dels espais de la ciu-
tat amb més potencialitat i ca-
pacitat d’atracció, perquè
compta en el seu entorn amb
grans equipaments culturals
d’àmbit metropolità, com ara
la Ciutat del Teatre i la Fira a la
muntanya de Montjuïc i el

port de Barcelona a l’altre ex-
trem. Per això, l’Ajuntament i
el moviment associatiu de l’a-
vinguda treballaran plegats per

millorar i revitalitzar el
Paral·lel. En paraules de l’alcal-
de de la ciutat, Jordi Hereu, es
tracta de “construir el Paral·lel

del segle XXI: un projecte il·lu-
sionant que enllaça amb l’àni-
ma de la Barcelona popular”.
En el mateix sentit, segons El-
vira Vázquez, presidenta de la
Fundació El Molino, el que
busca el projecte és “donar al
Paral·lel el valor que té com a
eix estratègic i motor de la cul-
tura del carrer”.
La idea és elaborar un pla de
millora que, amb una visió
multidisciplinària, concreti les
actuacions urbanístiques i les
propostes sobre mobilitat i els
usos de l’avinguda, en especial
els relatius a les activitats cul-
turals, d’oci, comerç i habitat-
ge. Per garantir la vitalitat del
projecte es crearà una comis-
sió de seguiment del pla, inte-
grada per representants dels
districtes –com ara els de
Sants-Montjuïc, Eixample i
Ciutat Vella– i àrees implica-
des de l’Ajuntament i de la
Fundació. A més, a proposta
dels districtes, també s’incor-
poraran a la comissió de se-
guiment dos representants
del seu teixit associatiu.

N O T Í C I E Sf
Torna el festival juvenil Artescape
El Festival Juvenil d’Arts de Carrer Artescape, que
organitza Artixoc, torna als carrers de Sants i el Po-
ble Sec fins al juny. Les properes activitats seran el
divendres 24 d’abril a la plaça Doctor Franquesa, on
es faran tallers de circ i percussió (18 h). I el dijous
30 d’abril hi haurà tallers de circ i de mural urbà, un
concert de hip hop i micro obert frestyle als jardins
de Can Mantega (18 h). 

Nou passatge Montserrat Andrés
El 28 de març es va inaugurar el passatge Montserrat
Andrés, que connecta els carrers Farell i Sant Pere d’A-
banto. Montserrat Andrés (1951-2001) era veïna de
Sants. Tenia una discapacitat física i va presidir l’Asso-
ciació de Disminuïts Sants–Montjuïc. En memòria
seva, al passatge, s’hi col·locarà un faristol amb els ar-
ticles de la Convenció Internacional de l’ONU sobre els
drets de les persones amb discapacitat. 

Presentació del II Congrés de Dones 
La sala Pepita Casanellas (Foneria, 19) va acollir l’acte
de presentació del II Congrés de Dones de Barcelona el
16 de març passat.  A més del congrés, l’acte va presen-
tar el procés participatiu que el precedirà i es va tancar
amb l’actuació del Cor Sarabanda. El II Congrés de Do-
nes de Barcelona se celebrarà l’octubre i estarà dedicat
a les dones com a agents de transformació de la ciutat
de Barcelona.

Arriba la targeta Barcelona Comerç 
La targeta Barcelona Comerç serà operativa als eixos
comercials del carrer de Sants i Creu Coberta aquest
mes. La targeta està promoguda per la Fundació Bar-
celona Comerç, de la qual formen part Sants Establi-
ments Units i l’Associació de Comerciants i Veïns de
Creu Coberta. Aquesta targeta està exempta de quotes
d’alta i permetrà gaudir de promocions, avantatges i
descomptes en benzineres, cinemes, aparcaments o
espectacles.

Àrea de jocs infantils que hi ha a la plaça.

Els veïns prefereixen una zona verda per a la plaça Herenni
Redacció

Els veïns prefereixen una
plaça verda, tova o mix-

ta, amb arbres, bancs, jocs in-
fantils i sense cotxes. Aques-
ta és la conclusió principal
del procés participatiu sobre
la reforma de la plaça Heren-
ni i voltants. 
El procés es va portar a terme
la tardor del 2008 i hi van par-
ticipar 463 persones, de les
quals 157 són adolescents que
estudien a l’escola Joan Pelegrí

(C. Consell de Cent, 14), i 34,
nens del CEIP Miquel Bleach
(C. Miquel Bleach, 24), dos
centres educatius molt pro-
pers a la plaça. Les conclu-
sions són que el 27,23% dels
adults demana que la plaça
tingui una zona verda. Un
11,38% més està a favor de
convertir la plaça i els vol-
tants en un espai exclusiu per
a vianants, i un 6,09% vol que
la plaça sigui de plataforma
única, opció empatada amb la

d’eixamplar voreres. La refor-
ma es farà a l’espai comprès
per la plaça Herenni, els ca-
rrers Ermengarda i Miquel
Bleach, la plaça Antoni Pérez
Moya i els carrers Torre d’en
Damians, Forn i Masnou. En
l’elaboració del projecte es tin-
dran en compte les idees pro-
posades pels veïns en el pro-
cés de consulta. Es preveu que
estigui llest el setembre i que
les obres comencin el gener
del 2010.

L’avinguda Paral·lel, amb el parc de les Tres Xemeneies a la dreta.

L’Ajuntament 

convocarà un 

concurs per definir

el pla de millora de

l’avinguda Paral·lel, a

fi d’enfortir la seva

riquesa social i

cultural i dinamitzar

la seva oferta

És una iniciativa de
la societat civil i
l’Ajuntament per
consolidar la seva
personalitat

Nou impuls a la dinamització
del Paral·lel del segle XXI 

L A  F U N D A C I Ó  M O L I N OA
La Fundació Molino-FEM és una entitat privada que té

com a objectiu impulsar el desenvolupament i dinamit-

zació del barri del Poble Sec i del Paral·lel, així com tot el

seu entorn,des de diferents punts de vista,que compren-

guin finalitats socials,culturals,musicals,esportives,d’ac-

cés a les noves tecnologies, comercials i lúdiques. Entre

els seus membres fundadors i adherits,s’hi compten enti-

tats veïnals, associacions culturals, empresaris de l’espec-

tacle, comerciants i artistes vinculats d’una manera o una

altra al barri.
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Ja al principi dels anys 50, el Plácido feia sas-
treria a mida en un pis del carrer Sugranyes

amb l’ajuda de la seva esposa, la M. Pilar. Al co-
mençament de la dècada de 1970, van obrir l’es-
tabliment del carrer de Sants, el qual de sempre
ha mantingut la tradició de vestir l’home amb
distinció, amb qualitat i a preus raonables. Con-
tinuen fent sastreria a mida i arranjaments de
les peces amb un equip de sastres professionals.
Estan especialitzats en vestits de cerimònia.
Molts homes del barri i d’altres zones s’han ca-

sat amb roba del Plácido. També tenen roba
d’esport, de carrer i, a l’estiu, de bany. Ara por-
ten l’establiment els fills dels fundadors, el Dani
i la M. Pilar, que continuen donant el mateix
tracte personalitzat i servei professional amb
què el pare va iniciar el negoci, i amb l’objectiu
de fer lluir al màxim l’elegància dels seus clients.

Plácido
C. Sants, 290-292
Telèfon: 93 449 85 51

E L  T A U L E L L

Tradició de vestir l’home amb distinció

Al Plácido, hi fan sastreria a mida i arranjaments.

Joan Anton Font

A C T I V I T A T S

Daniel Venteo

La Quinzena de la Salut
per a la Gent Gran és una

de les iniciatives pioneres
emanades  històricament des
dels barris del districte de
Sants-Montjuïc per contri-
buir a la millora de la salut
de la gent gran. Ara fa dinou
anys que la seva organització
treballa per mantenir el com-
promís de millorar la salut de
la gent gran amb el convenci-
ment que una bona salut és
bàsica per al benestar. I les
activitats de la Quinzena es
proposen, precisament, com-
partir en un mateix espai ex-
periències i iniciatives de
tota mena destinades a
aquest objectiu mitjançant
conferències, tallers i activi-
tats relacionades amb la sa-
lut, com també amb altres
assumptes d’actualitat que
poden ser útils per mantenir
i millorar la qualitat de vida.
Enguany, durant els dies de
celebració de la Quinzena, es
parlarà sobre temàtiques
com ara la malaltia d’Alzhei-

mer i com afecta la família i
l’entorn de la persona malal-
ta; sobre el diàleg entre la
medicina tradicional i les me-
dicines complementàries;

sobre el sistema endocrí i
l’envelliment, i sobre el testa-
ment vital i altres documents
de previsió de futur. Tot ple-
gat, anirà a càrrec d’especia-
listes en la matèria i tota
mena de professionals que hi
treballen habitualment. 
Hi haurà tallers sobre riso-
teràpia, mecanismes de rela-
xació i sobre la memòria. Un
apartat especialment desta-

cat de la celebració Quinze-
na, com és habitual, és la rea-
lització d’activitats físiques
en grup, com ara exercicis fí-
sics al Jardí Botànic i activi-
tats de ball. També es farà un
circuit pel barri, començant
per la plaça de Bonet i Muixí,
on es faran 10 minuts de
gimnàstica, i finalitzant al
parc de l’Espanya Industrial,
on es faran 10 minuts més
de tai-txi.
La inscripció a totes les acti-
vitats és gratuïta i als partici-
pants en la Quinzena se’ls
donarà un diploma d ’as-
sistència.

Més informació:
XIX Quinzena de la
Salut per a Gent Gran
Del 18 de maig al 2 de juny
del 2009
Telèfon 93 291 87 31

La Quinzena és
organitzada pel
Programa de Gent
Gran del Districte 

El CaixaFòrum

acollirà, entre els

dies 18 de maig i 2

de juny, la 19a edició

de la Quinzena de

la Salut per a Gent

Gran, una iniciativa

pionera nascuda al

districte

Sessió de tai-txi a l’Espanya Industrial durant una edició passada.

La Quinzena de la Salut per a
Gent Gran arriba a la 19a edició

S E R V E I  P Ú B L I C

Beatriu Sanchís

La campanya de vacances d'estiu és un programa
municipal que proposa cada any, als infants i als
adolescents d'entre 1 i 17 anys de Barcelona, una
oferta amplíssima i variada d'activitats educatives
i engrescadores per gaudir més plenament del pe-
ríode de vacances. Un gran  ventall de jocs per triar
per a diferents edats i en diferents entorns. La
data d'inici de les inscripcions serà a partir del dis-
sabte 9 de maig. S'ha de consultar, però, els hora-
ris, els dies i el procés d’inscripció que ha establert
cada entitat organitzadora, perquè no totes tenen
obert aquest dia i, a més, en alguns casos, es pot
realitzar un sorteig per a l’assignació de places. En
el cas dels Campus Olímpia, s'ha de prestar espe-
cial atenció al seu calendari i procediment específic
d'inscripció. La campanya la coordina l'Ajunta-
ment de Barcelona, que fa arribar les iniciatives de
les associacions i les organitzacions que treballen
en el sector del lleure educatiu, ja sigui des del ves-
sant  lúdic o esportiu, a la ciutat. Les entitats orga-
nitzadores són responsables del desenvolupament
de les activitats que s'ofereixen. 
Arran de la bona acollida que va tenir en l'edició de
l'any passat la modalitat de “bressols d'estiu”, en-
guany es consolida, s'amplia i es fa una aposta per
l'estimulació educativa des dels primers anys de
vida, a la vegada que s'avança en el suport a la con-
ciliació familiar en la mesura del possible. 
La campanya d'activitats de vacances d'estiu, a
més, facilita l'accés a tots els infants i adolescents
de la ciutat gràcies al suport econòmic i de recur-
sos humans de l'Ajuntament a aquelles famílies i
infants que necessiten especial atenció per accedir
a les activitats per motius econòmics o personals
(discapacitat física/psíquica/sensorial). El catàleg
d'activitats, el qual estarà disponible a partir de la
segona quinzena d'abril, es pot demanar a les Ofi-
cines d'Atenció als Ciutadans. 

Més informació:
Telèfon 010 (Preu: 0,39 euros + IVA per establiment de trucada més 0,05

euros + IVA per minut, tarifat per segons)

www.bcn.cat/vacances

Període d'inscripcions per 
a les activitats d'estiu
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M U LT I M È D I A

TELEVISIÓ

Barcelona Televisió
“Hola Barcelona”
De dilluns a divendres, de 12 a 14 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

Moure's amb bicicleta 

Paral·lelament a la inauguració de la
nova Oficina de la Bicicleta, oberta a la
plaça Carles Pi i Sunyer 8, el web de la
bicicleta s'ha renovat amb nous con-
tinguts i seccions. S’hi poden trobar
notícies i agendes i obtenir informació
sobre la normativa de la bicicleta, les
activitats a l'entorn de la bici i fer trà-
mits relacionats amb aquest mitjà de
transport. 
www.bcn.cat/bicicleta

Blog Barcelona

Un espai perquè parlis de la teva
Barcelona. Sobre com la vius, com la
sents i què n'opines. Es tracta d'un
espai compartit on pots veure l'opinió
de l'alcalde, Jordi Hereu, i acostar-te 
a la seva acció de govern en aquells
assumptes on participa la gent. 
www.blogbarcelona.cat

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

Pere S.Paredes

El fondista kenyà Johnstone Che-
bii, amb un registre de 2 h 14

min 01 s, i la jove etíop Tadelech
Biru, amb un crono de 2 h 39 min 43
s, es van imposar el passat 1 de març
a la Marató de Barcelona, de 42,195
km, que es va disputar pels principals
carrers i avingudes de Barcelona i que
ha batut un nou rècord històric de
participació, amb 9.702 inscrits.
Johnstone Chebii, de 39 anys i que
repeteix el títol que va guanyar l’any
2007, va superar en un esprint final
impressionant el seu compatriota
Hosea Kosgei (2 h 14 min 06 s),
guanyador de la passada edició. El
primer català classificat, igual que en
les últimes tres edicions, ha estat el
corredor Roger Roca, el qual va ser en
cinquena posició (2 h 17 min 41 s).

Amb aquesta posició, Roca aconse-
guia el títol de campió de Catalunya
de Marató, ja que la cita barcelonina
era també campionat català de
distància. Roger Roca manifestava a
la conclusió de la seva participació:
“estic molt content amb aquesta posi-
ció i agraeixo molt l’ajuda de Nacho
Càceres, que ha actuat com una lle-
bre”. En categoria femenina, la jove
corredora etíop de 22 anys Tadelesh
Biru no va tenir rival en tot el recor-
regut, i el seu registre final de 2h h 39
min 43 s és la millor de les cinc últi-
mes edicions de la prova i, a més a
més, millor marca personal de la cor-

redora africana en la que era la seva
tercera marató. La gironina Anna
Rosa Romero va ser la primera catala-
na classificada, amb un crono de 2 h
57 min 60 s, que li ha donat el títol
de campiona de Catalunya absoluta.

Entre els participants, l’Ona Jovè, de
Sants Montjuïc, que hi era per prime-
ra vegada, ens va dir: “estic molt ner-
viosa! No crec que m’hagi entrenat
prou bé per a una prova com aquesta.
És molt llarga i no sé si l’acabaré, però
el millor, a priori, és poder recórrer
Barcelona envoltada per altres corre-
dors i companys i ser animada per tot
el públic que hi haurà”.
La nota trista de l'esdeveniment va
ser la mort del corredor irlandès Co-
lin Dunne, de 27 anys, mentre dispu-
tava la prova. L'atleta va patir una
aturada cardíaca al quilòmetre 34,5 i,
tot i l'atenció immediata de la Creu
Roja i el servei 061, no s’hi va poder
fer res per salvar-li la vida.

Els atletes africans

tornen a copar les

primeres posicions en

una prova que, tot i

la pluja, va omplir

carrers i avingudes

La ciutat va acompanyar
en tot moment els
maratonians

Participants al seu pas per l’avinguda Maria Cristina.

Rècord històric a la Marató de
Barcelona amb 9.702 participants

Pere S. Paredes

Els passats 27 i 28 de febrer,
l ’ INEFC de Barcelona va

acollir les jornades Educació i
esport, organitzades per l’Insti-
tut Barcelona Esports de l’Ajun-
tament i l’Institut de Ciències
de l’Educació de la Universitat
de Barcelona. El seu objectiu
era facilitar als professionals
d’educació física i d’esports de
Barcelona noves propostes de
millora de les eines per a la

pràctica i l’ensenyament de l’es-
port i nous instruments de re-
f lexió. Enguany es va a posar
l’èmfasi sobretot en dos temes
relacionats amb els reptes i els
canvis de les societats del segle
XXI: el rol de l’educació física en
la nova política de l’esports na-
cional, i la societat actual i els
nous reptes de l’educació física.
Alhora es van realitzar diversos
tallers d’habilitats socials i se-
minaris pràctics.

Jornades d’educació i esport



S A N T S - M O N T J U Ï C8 Abril 2009

Com se’t va acudir d’escriure
un conte?
Me regalaron una libreta y empecé a es-
cribir sobre el mar. Y cuando ya tenía
un texto hecho, me gustó y decidí hacer
un cuento. Me salió divertido, porque
puse bromas. 
Quina edat tenies?
Nueve años.
I per què sobre el mar?
Es lo que más me gusta. Me gusta más
la fauna marina que la terrestre. 
Què t’agrada del mar?
Todo.
I des de quan t’interessen els
temes marins?
Desde que tenía tres años o así. 
Has dit que escrivies en una lli-
breta, a mà. 
Sí. La letra está un poco mal, porque te-
nía nueve años y escribía deprisa.
Quan escrivies?
En todas partes. A veces me llevaba la
libreta de excursión y cuando me abu-
rría la sacaba y me pasaba media hora

escribiendo. Después ya no seguía por-
que se me cansaba la mano.
Sempre duies aquesta llibreta
amb tu? 
Sí.
I quan et venia una idea, l’agafa-
ves i a escriure?
Sí.
Què volies explicar amb aquests
dos contes?
Quería que la gente aprendiese las ca-
racterísticas de la fauna marina y que se
divirtiera al leerlos.
Parla’ns del primer d’ells, Brandi y
Brenda: aventura en el mar.
Explica la historia de un tiburón que no
conoce a nadie. Va a una playa, donde
se encuentra con una delfín hembra y
se enamora de ella. Y poco a poco se ha-
cen amigos. Con este cuento se aprende
cómo es la vida del tiburón y la del del-
fín. Y enseña las diferencias entre un
pez y un mamífero. 
I Brandi y Brenda: Reencuentro
con sus padres, també t’ha sortit
divertit?
Sí (riu), más que el primero. Aquí hablo
del lenguado, del pulpo y del salmón.
Com et vas documentar?
Con libros,  con documentales, en In-

ternet... También he hecho excursiones
para documentarme: fui a L’Aquàrium,
por ejemplo. Y con mis asignaturas. Se
nota que escucho en clase, ¿eh? 
Repetiries l’experiència de fer
un conte?
Creo que sí. Cuando tenga más tiempo
libre, a lo mejor en verano, me animo
otra vez. Pero si escribo algo ahora no
será un cuento. Será de nuevo una his-
toria del mar, pero los protagonistas se-
rán  personas, y los peces no hablarán.

La teva mare és autora de dos
llibres. Això ha inf luït en la
teva afició?
Me gustaría aclarar que si he escrito es-
tos dos cuentos es porque yo he queri-
do. Hay personas que piensan que mi
madre me ha obligado a escribir y no es
así. Lo he hecho porque me gusta. 
Quins plans tens per al futur? 
Quiero ser biólogo marino. Me gustaría

trabajar en las profundidades, como ha-
cen en L’Aquàrium o en el zoo. 
Quines aficions tens?
Las principales son leer, escribir y estu-
diar. De momento. Cuando llegue el ve-
rano ya no sé qué será lo principal. 
Com veus el món?
Fatal. 
I els adults, com ens veus?
Hay algunos que tienen cabeza, pero
otros no.
Podries posar-ne algun exemple?
Hay personas que no educan bien a sus
hijos. O que sólo piensan en el dinero.
Son codiciosos.
En quina mena de societat vol-
dries viure?
En una sociedad sin guerras, donde no
haya racismo y en la que todos nos lle-
vásemos bien en la vida.
Què et sembla el Poble Sec?
Un pueblo.
T’agrada?
Más o menos.
Milloraries alguna cosa a Bar-
celona?
Sí, todo lo que he dicho antes: que no
hubiese racismo, que nos llevásemos
bien y que la gente no se pusiese a ha-
cer ruido a las tantas de la noche.

E N T R E V I S T A Kevin Martín, autor de dos contes sobre el mar 

Kevin, amb els dos contes que ha escrit, davant del centre cívic El Sortidor.

Les dues passions de Kevin Martín (Barcelona,

1996) són el mar i l’escriptura. Les ha unides en

dos contes, l’un publicat el 2007 i l’altre que es va

presentar el 13 de febrer passat al centre cívic El

Sortidor. És veí del Poble Sec i acaba de fer 13 anys 

“He escrito estos dos
cuentos porque yo he

querido, porque me gusta”

“Me gustaría vivir
en una sociedad sin
guerras y donde
no haya racismo”

Felicia 
Esquinas


