
Torna la festa pagana més esperada
de l’any. El carnestoltes comença di-
jous gras amb l’arribada, l’”arribo”,
del rei Carnestoltes, el tret de sorti-
da d’una setmana que promou la
transgressió i la disbauxa i oblidar-
se, almenys per una setmana, de la
maleïda crisi. L’”arribo” se celebrarà
simultàniament als barris de la Ma-
rina, el Poble Sec i Badal, aquest úl-
tim amb l’eslògan “Apadrina un ban-
quer”. A la cruïlla dels carrers de
Sants i Badal, es muntarà un escena-
ri encarat cap al costat de mar, on el
Carnestoltes pronunciarà el seu ha-
bitual discurs políticament incorrec-
te i, ja passades les sis de la tarda, co-
mençarà la cercavila, la qual
s’acabarà a les cotxeres de Sants, on
es farà un ball per a la gent gran.

Els barris de Sants-Montjuïc
celebren el carnestoltes

Inaugurades millores
a carrers del Poble Sec 

FESTA

Una cercavila va
recórrer els principals
carrers del barri

MILLORA

Amb les noves
voreres, els vianants
guanyen molt d’espai 

TRANSFORMACIÓ

Les obres són part del
pla global que inclou
quasi tot el Poble Sec
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Tomàs Casals
President de la
Fundació Artesà

“Treballar fa que
les persones amb
discapacitat
intel·lectual se sentin
iguals que les altres”
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Pallassos sense
fronteres
16 anys exportant
somriures 

P O L I E S P O R T I U Pàg. 7

Biciarbres
i bicibarris
Itineraris per descobrir
el patrimoni històric i
ambiental amb bicicleta
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Barcelona tindrà
la seva pròpia
targeta de crèdit
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Celebració del Dia
internacional de la
dona treballadora
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Una imatge del carnaval d’anys anteriors.
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I N F O Ú T I Lt L ’A G E N D AW

FESTA DE CARNAVAL

Dijous 19 de febrer
“Arribo” del Carnestoltes a Sants
A les 18 h. Cruïlla Badal/Sants
Hi haurà un escenari encarat cap al costat mar per al
pregó de Sa Majestat Carnestoltes. Rua que desembo-
carà a les Cotxeres, on hi haurà ball per a la gent gran.

Dissabte 21 de febrer 
Carnaval infantil
A les 11 h. Plaça del Sortidor, 12
Rua, espectacle d’animació a càrrec de la companyía
Pentina el Gat i concurs de disfresses, per al qual cal
inscripció prèvia al centre cívic el Sortidor.

Diumenge 22 de febrer 
Per carnaval tot s’hi val
A les 12 h. Sala Pepita Casanellas (Foneria, 19)
Espectacle d’animació de carnestoltes a càrrec de la Cia.
Els Farsants, els quals han fet un recull de tradicions i
costums curioses i divertides de carnaval, com algunes
danses típiques. Per a tota la família.

Del 26 de febrer a l’1 de març
El final de este estado de cosas-Redux
A les 21 h (dg a les 19 h). Mercat de les Flors (Lleida, 59)
Aproximació flamenca al llibre de l’Apocalipsi, experi-
mentant també amb el butoh japonès i la tarantel·la
italiana.

Divendres 6 de març  
La locura que cura
A les 21h. Sala Pepita Casanellas (Foneria, 19)
L’Anna espera una trucada, està angoixada, desespera-
da, enamorada, atrapada. Monòleg tendre i surrealista,
a càrrec d’Alejandra Jiménez-Cascón. 

Del 3 al 21 de febrer
Impressions. La vida de les dones 
i els infants al Vietnam, l’Índia i el Nepal
Cotxeres de Sants (Sants, 79)
Exposició fotogràfica de Marta Ricart. “Vaig intentar
endur-me un trosset de cada sensació, de cada senti-
ment, de cada impressió.... a través del meu objectiu”.

Dissabte 14 de febrer 
En Ximpa va a la selva
A les 12 h. Plaça del Sortidor, 12
Espectacle de titelles de la Cia. Sinilos Produccions. 
Un mico molt simpàtic viu en un indret ple de colors i
amics on es diverteix jugant i gaudint de la llibertat.
Històries del Nord
A les 18 h. Biblioteca Vapor Vell (Vapor Vell, 1)
Contes dins el cicle Mots en joc.

14, 15, 21, 22 i 28 de febrer i 1 de març
Pinxo, el pica-soques enamorat
Ds les 17.30 h; dg, a les 11.30 i 13 h. Fundació Joan Miró
(parc de Montjuïc)
El Pinxo, un mussol i un esquirol esperen amb impa-
ciència l’arribada de la primavera al bosc. Titelles de la
Cia. La Closca.

Dissabte 28 de febrer a les 12 h
Per sucar-hi pa!
A les 12 h. Plaça del Sortidor, 12
Música i contes al voltant de l’alimentació amb Roger
Canals i l’acompanyament musical d’un pianista.

Dimarts 10 i 24 de febrer 
Ball per a la gent gran al Casinet
De 17 a 20 h. Casinet d’Hostafrancs (Rector Triadó, 53)

Del 17 al 20 de febrer
BCN Visualsound 2009
P. Multimèdia. Muntadas, 5 (parc de l’Espanya Industrial)
Festival audiovisual de creació jove, amb premis de cate-
gories com l’animació, banda sonora original, disseny de
web, documental de contingut social, etc.

Dimecres 18 de febrer 
El guateque
A les 19 h. Sala Pepita Casanellas (Foneria, 19)
La cèlebre pel·lícula de Blake Edwards (1968), dins el
cicle de cinema americà dels anys 60 organitzat pel
Col·lectiu cinèfil Manderlay.

Diumenge 1 de març 
4ª Trobada de col·leccionisme
A les 10 h. Plaça del Sortidor, 12
Quatre hores per buscar i intercanviar: rodals, adhe-
sius, bosses de sucre, punts de llibre, pins, taps de
cava, taps de corona, bolígrafs, etc. Organitza: El
TROC (www.eltroc.entitatsbcn.net).
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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.



Dolors Roset

Com a beneficiari de la
Llei de millora de barris

de la Generalitat de Catalu-
nya, el Poble Sec està expe-
r imentant una profunda

transformació. Els carrers
Roser, Salvà, Poeta Cabany-
es i Tapioles s’han reurba-
nitzat. S ’hi han eixamplat
les voreres d’un a dos me-
tres i mig cadascuna per do-

nar prioritat als vianants.
Amb aquesta i altres actua-
cions que es van realitzant,
es facilita la mobilitat dels
veïns en un barri històrica-
ment de voreres estretes.
També hi ha quedat habili-
tat un carril per aparcar-hi,
s’hi ha millorat l’accés a les
voreres i  el  clavegueram,
com també s’hi han col·locat
arbres i fanals nous.
El pla de millora global del
Poble Sec té per objectiu be-
neficiar la qualitat de vida
dels ciutadans i ciutadanes.
Aquesta actuació s ’ha fet
amb el consens de la Comis-

sió de Seguiment de la Llei
de barris formada per l’A-
juntament de Barcelona, la
Generalitat de Catalunya, la
Coordinadora d’Entitats del
Poble Sec, l’Associació de Co-
merciants i Serveis del Poble
Sec, la Unió de Veïns del Po-
ble Sec i la Fundació Hospital
Sant Pere Claver. Aquesta
fase inclou els carrers esmen-
tats, entre Paral·lel i passeig
de l’Exposició, més Elkano i
Magalhães, entre Margarit i
Nou de la Rambla. Són un to-
tal de 20.500 metres qua-
drats, i es preveu una inver-
sió de prop de 4.500.000
euros.
Per celebrar la finalització
del  pr imer tram de les
obres, el dissabte 17 de ge-
ner es va fer una cercavila
pels principals carrers del
barri, on van participar mol-
tes entitats. També hi va
haver una xocolatada, genti-
lesa de l’Associació de Co-

merciants del Poble Sec, i ta-
llers infantils. 
Les intervencions de la Llei
de barris es fan per solucio-
nar processos urbanístics
que engloben dèficits ur-
bans, econòmics, socials i
ambientals; entre d’altres,
l’envelliment de la població i

el creixement demogràfic ac-
celerat. Una part important
del Poble Sec es va començar
a parcel·lar al 1858, segons
les conveniències dels pro-
pietaris, i s’hi van construir
cases senzilles per a obrers.
Ara ja és urgent una actuació
en l’espai públic, el manteni-
ment dels edificis i la trama
urbana per millorar la quali-
tat de vida dels habitants
d’aquest barri.
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L’alcalde, Jordi Hereu, va participar activament a la festa d’inauguracions d’obres.

El 17 de gener es van inaugurar

els trams remodelats dels carrers

Tapioles, Poeta Cabanyes,

Salvà i Roser, entre Paral·lel i

Elkano. La millora d’aquests

carrers arribarà fins al passeig de

l’Exposició

El Poble Sec celebra la millora
d’alguns dels seus carrers

L’objectiu és millorar
la qualitat de vida
de la ciutadania

C IU TA DA N S OPINE N

Freek Schotte
Arquitecte

La reforma està bé,
n’han tret cotxes, hi
han fet les voreres més
amples i hi han posat
arbrat. És positiu. 

Jordi Perea
Estibador portuari 

De cara al veí està molt
bé, perquè pot passejar i
la contaminació del
barri ho notarà, però cal
buscar una solució real a
l’aparcament que s'ha
suprimit. La gent apar-
ca on no ha de fer-ho i es
complica la convivència.

Mireia
Espallargues
Recerca mèdica 

Em sembla molt bé la
reforma. Realment sem-
bla un altre barri, però
han tret molts llocs d'a-
parcament i, tot i que a
mi no m'afecta, penso
que s'hauria d’haver
previst una solució. 

Jordi Boluda
Guàrdia urbà 

És positiva, hi ha
arbres, voreres més
amples i més il·lumina-
ció. L'única pega que hi
trobo és que els cotxes
només aparquen a un
costat del carrer, i això
farà que la neteja sigui
més complicada.

Anna Andreu
Tècnica de normalit-
zació lingüística 

Em sembla molt bé,
perquè està donant lloc
als vianants, que és el
que li mancava al barri,
encara que això origini
polèmica, perquè els
cotxes també han de
poder-hi conviure.

Manuela Jiménez
Jubilada

Pienso que el arreglo de
las calles ya hacían,
falta al barrio, pero
han quitado muchos
sitios de aparcamiento
y no han previsto nin-
guna solución.

Q u i n a  é s  l a  s e v a  o p i n i ó  s o b r e  l a  r e f o r m a  d ' a q u e s t s  q u a t r e  c a r r e r s  d e l  P o b l e  S e c ?
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E N T I T A T S

David Sabaté

Són molts els barcelonins
que han sentit a parlar

alguna vegada de Pallassos
sense fronteres (PSF), asso-
ciació sense ànim de lucre
creada fa 16 anys per un
col·lectiu d’artistes proce-
dents del món de les arts
escèniques. El seus objectius
passen per millorar la situa-
ció psicològica de les pobla-
cions dels camps de refu-
giats i de les zones de
conflicte, a través de la rialla,
com també  sensibilitzar la
nostra societat i promoure
les actituds solidàries. “Hi ha
associats, simpatitzants,
gent que s’estima l’organit-
zació perquè creu en el pro-
jecte. Aquí hi cap tothom,
però l’ànima de l’associació
som bàsicament els pallas-
sos i les pallasses professio-
nals”, explica Merche Ochoa,
de la Junta Directiva de l’en-
titat. El seu és un llenguatge
universal –“no podem anar a
fer un Shakespeare”– basat
en l’alegria –“els joves dels
indrets on anem necessiten
recuperar el riure, que és la
respiració de l’ànima”. Tot va
començar l’any 1993, quan,

en plena guerra a l’antiga Iu-
goslàvia, es va fer un inter-
canvi de cartes per la pau
entre dues escoles de Bòsnia
i Barcelona. “En una d’elles,
un nen bosnià explicava que
al seu poble ningú reia i de-
manava un pallasso per a l’a-
niversari d’un amic seu”. El

popular pallasso Tortell Pol-
trona (Jaume Mateu) la va
llegir i se’n va anar cap allà.
La resta és història. “Suposo
que aquestes coses es fan
així, amb el cor, sense pen-
sar-hi massa. Va tornar ca-

rregat d’emocions i d’histò-
ries i ens va engrescar a
tots”. Des d’aleshores, PSF
ha estat a indrets com el Lí-
ban, l’antiga Iugoslàvia, a
Bòsnia o, els darrers anys, a
Palestina i la franja de Gaza,
on ha dut a terme la cam-
panya “Nassos contra el
mur”. “Donem prioritat a les
zones com aquesta, sempre
que garantim al màxim pos-
sible la seguretat de la nos-
tra gent. Som pallassos, no
soldats, i no hi anem a jugar-
nos la vida”, conclou Ochoa.
Pallassos sense fronteres té
la seu al districte i disposa
de dues oficines més a Ma-
drid i Saragossa.

Més informació:
Pallassos sense fronteres
www.clowns.org
C. Roser, 74, baixos 
Telèfon: 93 324 84 20

Voluntaris en una de les missions de Pallassos sense fronteres.

Els voluntaris
de PSF han anat
a escenaris 
de conflicte com
el Líban, Bòsnia
o Gaza

Creada per Tortell

Poltrona el 1993,

l’entitat, amb seu al

districte, lluita per

millorar la situació

psicològica de

milers de refugiats 

Pallassos sense fronteres,
16 anys exportant somriures 

Imatge de l’avinguda de Madrid el 20 de març de 1966.
(Foto: Jordi Ibàñez)

L’avinguda de Madrid
L’alineació de l’avinguda de Madrid, límit administratiu en-
tre els districtes de les Corts i de Sants-Montjuïc, va ser
aprovada el 25 d’octubre de 1917. En el plànol de Barcelo-
na, aquest carrer havia d’enllaçar amb el d’Indústria, però
l’exvila de Gràcia li barrà el pas. Davant la impossibilitat
d’aquesta unió, el 1922 s’aprovà el nom de París per al
tram comprès entre els carrers de Balmes i de Sants. Però
vint anys després, el 7 de juliol de 1942, l’Ajuntament el va
canviar amb la fragmentació del carrer amb els noms de
Madrid, Berlín i París.
Pel que fa a la seva urbanització, aquesta operació no va ser
fàcil i es va produir molt lentament. El 1928, només hi ha-
via poc més cent metres entre els carrers de Portbou i d’A-
rizala, i un centenar més a l’alçada del de Comandante Be-
nítez. El conglomerat d’indústries establertes per on
s’havia d’obrir el carrer hi va complicar molt els treballs
d’obertura. Un d’aquests entrebancs fou el camp de futbol
de la Unió Esportiva de Sants, club fundat el 1922 i que es-
tava a l’alçada del carrer Galileu, al bell mig d’on s’havia d’o-
brir el nou carrer. Finalment, el 23 de febrer de 1964 el
“Sants” tancava les portes del seu històric camp, i la urba-
nització de l’avinguda continuava endavant.
Amb una avinguda encara en obres, el 19 de març de 1966,
coincidint amb el sant de l’alcalde José M de Porcioles, es
va inaugurar amb tota pompa l’ampliació de la línia de
tramvia núm. 54, que anava des de la plaça del Centre fins
a Collblanc per aquesta avinguda. Tres anys després, amb
motiu de les obres de construcció de la ronda del Mig, el 24
de maig de 1969, era suprimit aquest tram, el qual s’havia
de fer amb un autobús des de la plaça del Centre.
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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Núria Mahamud

El rei de la gresca i la dis-
bauxa, Sa Majestat Car-

nestoltes, ens convida a tren-
car les normes i gaudir de la
festa abans que arribi la se-
nyora de l’abstinència i el re-
colliment, la molt avorrida
Quaresma. El carnaval és una
festa d’arrels paganes que au-
toritzava a deixar de banda les
normes i lliurar-se a la gola i
altres pecats capitals abans
dels 40 dies previs a la Pasqua
cristiana. Comença amb el di-
jous gras, dia en què toca afar-
tar-se de carn, ous i tota mena
de menjar, i acaba amb l’en-
terrament de la sardina i del
mateix rei Carnestoltes, de
vida efímera, però molt plo-
rada.
El tret de sortida de les festes
és la celebració del dijous gras
(19 de febrer) al barri de la
Marina, on el rei Carnestoltes
pronunciarà el seu tradicional
pregó de carnaval i convidarà
personalment tots els veïns
del districte a gaudir de les
alegres festes. Després de
l’”arribo” i del pregó, als jar-
dins de Can Farrero, hi haurà

espectacles de circ, malabars i
acrobàcies a càrrec de la Cia.
La Gralla. I la setmana se-
güent, el dimecres de cendra,
es farà l’enterrament de la sar-
dina i es declararà el dol ofi-
cial, no abans que Sa Majestat
Carnestoltes faci un discurs
de comiat que precedirà una
sessió de ball i animació infan-
til. Serà l’aperitiu d’un mes
festiu amb activitats a tots els

barris. La Marina també cele-
brarà el tradicional Ranxo
d’entitats a la carpa dels jar-
dins de Can Farrero amb un
espectacle d’animació, el 21 de
febrer, i al dia següent es farà
la rua del carnestotes, amb co-
mençament a la plaça de les
Matemàtiques, i un gran ball i
concurs de disfresses.

Al Poble Sec, l’anomenat rei
dels poca-soltes arribarà a la
plaça del Sortidor acompanyat
de la seva cort el dijous 19 de
febrer i, després del seu dis-
curs transgressor, convidarà
tothom a botifarra d’ou i trui-
ta. Dissabte se celebrarà la rua
i el concurs de disfresses in-
fantil i, a la nit, el ball de dis-
fresses per a adults al centre
cívic El Sortidor. La cerimònia
de l’enterrament de la sardina
es farà el dimecres següent a
la Satalia i, per ofegar les pe-
nes, els veïns estan convidats
a una sardinada popular a la
plaça del Sortidor. És una oca-
sió “trista”, així que es prega
assistir-hi vestits de dol.
A Sants, dissabte de carnaval
es faran dues rues. Una al
matí per als infants –amb fes-
ta al parc de l’Espanya Indus-
trial– i una rua central a la tar-
da, la qual desfilarà pel carrer
de Sants. Dimecres es farà
l’enterrament del rei Carnes-
toltes i una sardinada a l’Audi-
tori de les Cotxeres.

N O T Í C I E Sf
L’home dels nassos visita l’abeurador 
L’home dels nassos va visitar l’antic abeurador del
carrer Vila i Vilà, 77, el 31 de desembre passat.
Aquest abeurador originari de final del segle XIX ha
estat restaurat per Paisatge Urbà. L’abeurador es tro-
bava davant d’una fonda, lloc que avui ocupa un res-
taurant, i era on bevien els cavalls dels carruatges.
És fet de pedra i revestit de ceràmica al seu interior.

Certamen Literari Francesc Candel
Es convoca una nova edició del Certamen Literari
Francesc Candel, que aquest any presenta novetats:
la unificació de les dues categories de Relat curt i la
creació d’una nova modalitat, la de Reportatge sobre
Immigració, inspirada en l’obra de Candel i que s’ha
de basar en fets reals. Els textos es podran presentar
entre el 16 de març i el 17 d’abril a qualsevol de les
tres biblioteques de Sants-Montjuïc.

Galícia a través de la gastronomia
El cicle de cultura i gastronomia “A taula!”, que orga-
nitza el centre cívic El Sortidor (pl. del Sortidor, 12),
proposa un viatge gastronòmic a Galícia. Les prope-
res sessions es fan els divendres 20 de febrer
(19.30h), amb un recorregut per les denominacions
d’origen dels vins gallecs; i el 6 de març (19.30h), jor-
nada dedicada a l’elaboració i tast dels plats més tí-
pics. El preu per sessió és de 2 euros.

Festa de Sant Medir a la Bordeta
El barri de la Bordeta celebra Sant Medir el diumen-
ge 8 de març. A les 10.30 h hi haurà una cercavila de
les colles amb la Banda de la Guàrdia Urbana a cavall,
la qual sortirà del carrer Mossèn Amadeu Oller i fina-
litzarà al carrer Corral. A continuació (12 h) se cele-
brarà una missa solemne a la parròquia de Sant Me-
dir (C. Constitució, 17), amb l’actuació de la Coral
Sant Medir.

Representants de les entitats amb la regidora del Districte.

Signats convenis de cessió de locals per a entitats del districte 
P.F.

Sis entitats del districte ja
utilitzen nous locals socials

gràcies als convenis de cessió
signats amb l’Ajuntament de
Barcelona el passat mes de de-
sembre. 
La regidora del Districte de
Sants-Montjuïc, Imma Morale-
da, per part de l’Ajuntament, i
els representants de l’Agrupa-
ció d’artistes la Marina-Mont-
juïc, l’Associació de comer-
ciants de la Marina-Zona

Franca, la Fundació Paco Can-
del, Unió d’entitats de la Mari-
na, l’Associació de veïns  Sant
Cristòfol i l’Associación cultural
amigos de gaitas, Toxos e Xes-
tas, van signar els convenis en
els quals s’establien les condi-
cions de cessió d’ús el 15 de de-
sembre, a la Biblioteca Fran-
cesc Candel. 
L’Agrupació d’artistes la Mari-
na-Montjuïc tenen la seva seu
al carrer del Marbre, 8, al barri
de Can Clos. L’Associació de co-

merciants de la Marina-Zona
Franca és al carrer de Mare de
Déu de Port, 389-395. La Unió
d’entitats de la Marina i la Fun-
dació Paco Candel disposen de
locals diferenciats a un mateix
edifici situat a Mare de Déu de
Port, 363, a l’antiga Biblioteca
Francesc Candel. Per la seva
part, tant l’Associació de veïns
Sant Cristòfol com l’Associació
cultural amigos de gaitas, To-
xos e Xestas tenen les seves
seus al carrer Bronze, 5-7.

La rua d’una edició anterior, al seu pas pel Mercat d’Hostafrancs.

La Marina, el Poble

Sec i Sants han

preparat festes

especials per donar

la benvinguda al rei

dels poca-soltes i

acomiadar com es

mereix la pobra

sardina per donar

pas als tristos dies

de Quaresma

La Marina celebrarà
el tradicional Ranxo
de les entitats en
una carpa a Can
Farrero

Sa Majestat Carnestoltes
ens porta disbauxa i alegria
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A final del passat gener va tenir lloc la inau-
guració del restaurant-braseria La Foixar-

da. Situat dins del recinte de l’escola municipal
d’Hípica. Aquest establiment permet gaudir
d’uns bons àpats en un entorn immillorable, la
muntanya de Montjuïc, el pulmó de Barcelona.
Joan Galimany, propietari de la coneguda pas-
tisseria Kessler-Galimany, del carrer de Sants, i
del forn del carrer Cros, ha decidit fer un altre
pas endavant i endinsar-se també en el negoci
de la restauració. Per això, ha obert aquest res-

taurant juntament amb el seu soci Rodolfo
Brandi. Hi podem gaudir d’un ampli ventall de
menjars casolans, cuina de temporada, tastar
unes bones torrades, com la d’escalivada, o ade-
litar-nos amb les carns a la brasa, entre altres
plats. Obren cada dia de la setmana i fan menú
al migdia. Disposen de terrassa i d’un entorn
que permet gaudir del menjar, alhora que pre-
nem un respir dins de la ciutat.
Restaurant La Foixarda
Avinguda Montanyans, 1 / Tel.: 93 425 47 89

E L  T A U L E L L

Neix un restaurant en el pulmó de la ciutat

Al Restaurant La Foixarda es pot dinar a bon preu.

Joan Anton Font

C O M M E M O R A C I O N S

Redacció

Obrirà el foc l’exposició
“Art i dona: homenatge

a Frida Kahlo”, que del 24 de
febrer al 14 de març es podrà
visitar a les Cotxeres de Sants
i en  què participen un bon
planter d’artistes. 
Les exposicions seran les pro-
tagonistes. Del 2 al 14 de
març n’hi haurà una altra a la
Biblioteca Vapor Vell sobre
Maria Teresa Vernet i Real,
compromís de gènere i de
modernitat i a les mateixes
dates, a la Bibliteca Francesc
Candel, una altra sobre “Els
feminismes de feminal”. 
Una instal·lació interactiva,
“Recordatorio para mujeres”,
la seguiran del 2 al 31 a la
Casa del Rellotge, centre cívic

que, a més, obrirà una expo-
sició fotogràfica d’homenatge
a la dona treballadora de la
Barcelona d’avui a partir del
dia 3. La Casa del Rellotge or-
ganitza també una obra de

teatre, La locura que cura, que
es representarà a la Sala Pepi-
ta Casanellas el dia 6. A partir
d’un text a propòsit de què
vol dir ser dona, la instal·la-
ció interactiva convida a fer-
hi una ref lexió. Les dones
que vagin a la Casa del Rellot-

ge i La Cadena podran escriu-
re què pensen en deixar-ho
penjat a la paret per a les per-
sones que hi vagin després.
Els actes continuen el dia 10,
amb un taller audivisual so-
bre “La construcció de la fe-
minitat al cinema: el melo-
drama”, que se celebrarà a la
Biblioteca Francesc Candel.
Un dia després, s’inaugurarà
a la Biblioteca Francesc Boix
l’exposició “Federica Montsey
1905-1994”, que romadrà
oberta fins al 25 de març.
El col·lectiu d ’Artistes de
Sants organitza un acte poè-
tic a la Biblioteca del Vapor
Vell el dia 19 i una projecció
de la pel·lícula Frida Kahlo, a
la seu de l’Associació de Veïns
Badal, Brasil i la Bordeta (ca-
rrer Daoiz i Velarde, 30) el
dia 24. 

Més informació:
www.bcn.cat/sants-mont-
juic.

Una instalació
interactiva convida a
fer una reflexió sobre
què vol dir ser dona

El 8 de març és el Dia internacional

de la dona treballadora.

A Sants-Montjuïc hi ha previstos un

seguit d’actes per commemorar-ho

Foto de les treballadores de la fàbrica Serra i Balet del llibre “Dónes de Sants-Montjuïc. Itineraris històrics”.

Celebració del Dia internacional
de la dona treballadora

S E R V E I  P Ú B L I C

Daniel Venteo

La Fundació Barcelona Comerç, la Caixa i l’Ajunta-
ment de Barcelona donen llum verd a l’emissió de la
targeta financera anomenada “Barcelona Comerç”
La nova targeta representa una acció destacada de
promoció i suport al comerç urbà de Barcelona. Es
tracta d’una targeta de crèdit o de dèbit de caràcter
personal i de nova creació, pròpia i exclusiva per als
clients, els comerciants i els empleats associats als
eixos comercials de la capital catalana. Aquests són
els tres beneficiaris bàsics de la targeta. Els consumi-
dors podran accedir-hi de manera gratuïta i, gràcies
a ella, podran gaudir d’avantatges i descomptes sig-
nificatius en gasolineres, cinemes, aparcaments i es-
pectacles, entre d’altres. I els segons beneficiaris són
els mateixos comerços associats a la Fundació Barce-
lona Comerç. La comissió d’utilització per als comer-
ciants per les compres fetes amb aquesta targeta no-
més serà del 0,50%. També és previst que la nova
targeta tingui caràcter de targeta ciutadana, amb la
possibilitat d’utilitzar-la en el futur en els serveis
municipals, com ara biblioteques, piscines, especta-
cles, museus, aparcaments, el zoo, el Tibidabo, etc.
La nova targeta és una de les accions contingudes en
el document “El comerç de Barcelona davant l’actual
situació de crisi”, signat entre l’Ajuntament i repre-
sentants del sector comercial de la ciutat el passat
mes d’octubre, que té per objectiu l’adopció de mesu-
res concretes de reforç, promoció, incentivació, di-
vulgació i millora del teixit comercial de Barcelona.

Més informació: 
www.eixosbcn.org

Barcelona tindrà la seva
pròpia targeta de crèdit
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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

Barcelona Metròpolis

El web de Barcelona Metròpolis, a l’a-
bast de tothom en català, castellà i
anglès, té un bloc que aspira a conver-
tir-se en una eina per generar debat
ciutadà i estendre’l més enllà del marc
estatal. A més, es poden consultar els
continguts de la revista, centrada en el
pensament urbà, l'arquitectura, la geo-
grafia i la sociologia.
www.barcelonametropolis.cat

Web de l'Àrea Verda

En aquest web, s’hi pot trobar tota la
informació sobre la nova fase d’im-
plantació de l’Àrea Verda amb l’amplia-
ció de la segona nova corona i, per
tant, de les zones en què també hi
haurà estacionament regulat amb pre-
ferència o exclusivitat per als veïns. 
www.bcn.es/areaverda

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

Bea Sanchis

El passat 20 de desembre va te-
nir lloc una nova trobada amb

les bicicletes com a protagonistes.
El BACC, Bicicleta Club de Catalu-
nya, és el responsable de l’organit-
zació d’aquests itineraris culturals i
mediambientals per conèixer mi-
llor la ciutat i, alhora, fer una bona
passejada amb bicicleta. Les sorti-
des estan pensades per a grups de
vint persones. Les activitats comp-
ten amb el suport de l’Ajuntament
i la Generalitat de Catalunya. La

propera trobada, que tancarà
aquest cicle, tindrà lloc el 15 de fe-
brer. Per participar-hi, no cal estar
acostumat a anar amb bicicleta per
la ciutat. Són activitats aptes per a
tota la família, ja que compten amb
un acompanyament de monitors
especialitzats. No cal estar entre-
nat, perquè es fan parades fre-
qüents al llarg del recorregut, i les
distàncies són curtes i fàcils. Tam-
poc no cal tenir bici, ja que es pot
llogar al punt de sortida. A més, un
dels avantatges és l’acompanya-

ment d’un guia històric i naturalis-
ta. Durant la darrera sortida, es va
organitzar el biciarbres per la mun-
tanya de Montjuïc. El recorregut va
incloure els punts més destacats i
més peculiars de la muntanya, que
compta amb uns indrets de gran
bellesa i riquesa forestal excepcio-
nals. “De fet, es poden veure els ar-
bres més alts de la ciutat, amb 40
metres d’alçada a l’antic Jardí Botà-
nic, arbres com la noguera de Reh-
ner o els freixes americans desco-
berts pel  gran botànic Font i

Quer”, afirmava el guia Andreu
González. Paral·lelament, el coordi-
nador del BACC, Haritz Ferrando,
va assenyalar la importància d’a-
questes sortides “per tal de fomen-
tar l’ús de la bicicleta i l’ús racional
dels cotxes”. Les activitats de bici-
barris fa sis anys que s’organitzen i
les de biciarbres, dos anys. Entre
els objectius, descobrir a la ciuta-
dania nous espais naturals i gaudir
del verd i del patrimoni històric de
Barcelona. Cal destacar que el Go-
vern de la Generalitat ha aprovat
no fa gaire el Pla Estratègic de la
Bicicleta de Catalunya 2008-2012,
el qual preveu diferents eixos es-
tratègics per al foment de la cultu-
ra de la bicicleta.

Les sortides tenen
un nivell molt fàcil i
estan pensades per a
grups de 20 persones

Les sortides en bicicleta son aptes per a tota la família.

Itineraris per descobrir el patrimoni
històric i ambiental amb bicicleta

Continuen, amb excel·lents resultats,

les sortides amb bicicleta per conèixer la història

de la ciutat i la seva vegetació
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Amb quines dificultats es troben
les persones amb discapacitat in-
tel·lectual?
La situació més greu es produeix quan
els pares es moren i es queden total-
ment soles. I llavors qui se’n cuida, d’a-
questes persones, què se’n fa? És el
drama. Ara gestionem uns habitatges
on viuen deu de les persones que ate-
nem. I d’aquestes deu, n’hi ha dues
que no tenen ningú i nosaltres ens
n’encarreguem. A la Fundació hi ha
persones que van entrar-hi fa trenta
anys, i s’hi estaran amb nosaltres fins
al final. Som una família.
Crearan més habitatges d’aquest
tipus?
Segurament aquest any es posarà en
marxa un altre pis per a 23 persones.
A mesura que els pares vagin faltant,
les anirem col·locant.
Quins altres serveis ofereix la
Fundació?
Tenim un centre ocupacional on les
persones amb més d’un 65% de dis-

capacitat laboral fan tallers d’artesa-
nia, jardineria, teatre, informàtica o
gimnàstica..., i on es treballen àrees
cognitives, d’autonomia social i per-
sonal. 
Aquest centre també prepara persones
amb una discapacitat del 33 al 65%
perquè en un futur puguin a anar a un
Centre Especial de Treball. Juntament
amb l’Associació Aspasim, hem obert
una botiga al Poble Espanyol. Cada dia
hi van quatre o cinc persones discapa-
citades intel·lectualment i hi venen els
objectes d’artesania que fan. 
Han treballat per a la inserció la-
boral?
No, de moment hem creat el nostre
propi Centre Especial de Treball. Aquí
tenim les persones amb un coeficient
intel·lectual més elevat. Fan neteja de
pàrquings, oficines i comunitats de
veïns, i també es dediquen a la mani-
pulació en el sector de l’ensobrat i el
material elèctric. Són quinze persones,
entre les quals hi ha la meva filla. To-
tes cobren un salari mínim.
Com els afecta la crisi? 
Amb la neteja tenim molta feina. Però
amb el material elèctric, no. Amb la crisi
ha baixat d’una manera espectacular. 

El novembre van signar un conve-
ni de col·laboració amb el Distric-
te de Sants-Montjuïc. Pot expli-
car en què consisteix?
Gràcies al conveni i mitjançant unes
brigades ambientals, retirem la propa-
ganda que està fora de normativa als
carrers Blesa, Blai i a les places del Sor-
tidor i dels Ocellets. 

També fan tasques d’enjardina-
ment com a treball terapèutic. 
Sí. L’Ajuntament ens ha cedit una
zona enjardinada al passeig de l’Expo-
sició. Nosaltres en farem el manteni-
ment.
Què suposa un lloc de treball per
a una persona amb discapacitat
intel·lectual?
Tant de bo tots tinguessin un treball!
El fet de treballar, de sentir-se útil i

cobrar un sou a final de mes els fa
una alegria enorme. És el que els
dóna més sensació de ser exactament
com les altres persones, de sentir que
no estan marginats, que és el fona-
mental en aquests casos. 
Les empreses estan obertes a la
contractació?
Les empreses amb més de cinquanta
treballadors tenen l’obligació de tenir
un 2% de persones amb discapacitat.
Però això no es compleix. I d’ara en-
davant, amb quatre milions de atu-
rats que es preveu per a aquest any,
imagina’t quin panorama. 
I la societat? Estem oberts a la
convivència amb persones dis-
capacitades intel·lectualment?
Jo he de dir que sí. La gent respon,
és comprensiva i sempre que hem
demanat un ajut l’hem trobat. Des
d’aquí vull destacar que tot el que
hem fet ha estat possible gràcies a
l’ajut de tot el col·lectiu afectat, de
les administracions i de les perso-
nes col · laboradores.  Entre tots,
aconseguirem que els somnis i les
esperances dels nostres fundadors
es compleixin per al bé dels nostres
fills i familiars.

E N T R E V I S T A Tomàs Casals, president de la Fundació Artesà

Tomàs Casals, al centre ocupacional de la Fundació que presideix.

La història de la Fundació Artesà arrenca el 1977,

quan un grup de pares del Poble Sec que tenien

fills amb discapacitat intel·lectual es van associar.

Un d’aquells pares era Tomàs Casals (Barcelona,

1930). Presideix la Fundació des de fa deu anys

Han signat un 
conveni amb el 
Districte per fer 

tasques de neteja

“Treballar fa que les
persones amb discapacitat
intel·lectual se sentin
iguals que les altres”

Felicia 
Esquinas


