
Rita Granada, presidenta de l’As-
sociació de Disminuïts de Sants-
Montjuïc, i la Societat Coral la
Floresta -fundada l’any 1878- van
ser guardonats al final de l’any
passat amb el Premi Sants-Mont-
juïc. El lliurament dels premis va
tenir lloc el 18 de desembre en un
acte presidit per l’alcalde de Bar-
celona, Jordi Hereu, el qual va ser
acompanyat pel president del
Consell del Districte, Eduard Frei-
xedes, la regidora del Districte,
Imma Moraleda, i nombroses per-
sones vinculades al camp social i
cultural. Els Premis Sants-Mont-
juïc reconeixen les accions relle-
vants de persones,  entitats o
col·lectius del districte. Fins avui
se n’han celebrat disset edicions.

Els Premis Sants-Montjuïc
arriben a la 17a edició 

Nova escola bressol i casal
de gent gran a la Marina

INFANTS

L’escola bressol
municipal oferirà
81 places

GENT GRAN 

Els usuaris ajudaran
a programar les
activitats del casal 

SEUS SOCIALS

De l’Associació de
Veïns Sant Cristòfol i de
l’associació Toxos e Xestas

Pàg. 3

E N T R E V I S TA Pàg. 8

Meritxell Ané
Actriu i veïna de Sants 

“Sóc una veïna més
que pot comptar
amb els seus veïns
per a tot”

PLE DEL DISTRICTE Pàg. 4

Un pressupost
marcat per la crisi
que manté la
despesa social
i les inversions

P O L I E S P O R T I U Pàg. 7

XV edició de la
Caminada a Montjuïc
Més de 1.700 participants 

S E R V E I  P Ú B L I C Pàg. 6

Eleccions als consells
escolars dels centres
públics i concertats

E Q U I PA M E N T S Pàg. 6

Centre cívic
Cotxeres de Sants
Festa per celebrar 
les reformes 

Pàg. 5
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Un moment del lliurament dels premis.
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I N F O Ú T I Lt L ’A G E N D AW

Divendres 16 de gener
Xazzar
A les 21 h. Casinet d’Hostafrancs (Rector Triadó, 53)
Dins el cicle Divendres Faràndula a Sants, un projecte
de l’Assemblea de Barri de Sants.

Dissabte 17 de gener
Les veus de la Casa del Mar
A les 18 h. Casinet d’Hostafrancs (Rector Triadó, 53)
Veu i música en directe per interpretar temes que van
de la sarsuela als tangos, passant per les havaneres,
pasdobles, sardanes i cançons populars d’aquí i d’allà

Del 21 al 25 de gener
“La diferència” d'Albert Pla
A les 20.30 h (dg,18 h). Teatre Lliure (pl. Margarida Xirgu, 1)
Albert Pla presenta en solitari el seu últim disc: mentre
canta, toca la guitarra, controla el so i encén i apaga els
focus d'un espai fet de llum.

Divendres 30 de gener
Alba Guerrero (flamenc)
A les 21 h. Sala Pepita Casanellas (pg. Zona Franca, 185)
Tarantas, bulerías,cantiñas i tango interpretats per l’Alba
Guerrero, acompanyada per la guitarra de Juan Manuel i
la bailaora Sara Barrero.

Dimarts 20 de gener
Cap misteri amb el correu electrònic
A les18 h. P. Multimèdia (Casa del Mig-Parc Espanya Ind.)
Aprèn a arxivar els correus, classificar la informació que
t’arriba, adjuntar un arxiu per enviar-lo...

Dissabte 31 de gener
Sortida al Gran Teatre del Liceu
A les 8.45 h. Sortida: Casa del Rellotge (jardins Can Farrero)
Passeig  pels espais del teatre, el Saló dels Miralls, 
el vestíbul històric i el Cercle del Liceu. Inscripcions
prèvies a la Casa del Rellotge.

Diumenge 8 de febrer
Xina-Fest
Consulteu horari. Cotxeres de Sants (Sants, 79)
Organitza: Associació Cultural Orígens.

Dilluns 9 de febrer
Pensar en temps d’incertessa
A les 19 h. Bibl. Poble Sec (Blai, 34)
Xerrada sobre els orígens de la comunitat democràtica.

Dissabte 17 de gener
Mosques, mosquits i mosqueters
A les 18 h. Bibl. Vapor Vell (Vapor Vell, 1)
Cicle Mots en Joc.

Diumenge 25 de gener
Sóc un pallasso
A les 12 h. Sala Pepita Casanellas (pg. Zona Franca, 185)
Espectacle de pallassos a càrrec de Claret Clown.

Dimecres 28 de gener 
El nen gris 
A les 18.15 h. B. F. Candel (Amnistia Internacional, 10)
Contes de petit format sobre un nen que no tenia
emocions.

Dissabte 8 de febrer
The very hungry caterpillar
A les 12 h. Sala Pepita Casanellas (pg. Zona Franca, 185)
Conte en anglès sobre el cicle vital d’una papallona. A
càrrec d’English is fun when it’s sung!

Del 15 al 17 de gener
Objects in mirror are closer than they
appear
A les 21 h. Mercat de les Flors (Lleida, 59)
Un espectacle sobre la ubicació de la identitat servit
des de la perspectiva de la dansa contemporània.

Divendres 16 de gener
Mujeres al rojo vivo
A les 21 h. Sala Pepita Casanellas (pg. Zona Franca, 185)
Un espectacle de tres dones que a partir de l’humor fan
autocrítica de l’univers de les dones. Cia. Teatropello.

Fins a l’1 de febrer
L’altra Rodoreda. Pintures i collages 
Sala d’exposicions de La Pedrera (pg. de Gràcia, 92)
Un dels aspectes creatius menys coneguts de Mercè
Rodoreda (1908 – 1983) és la seva dedicació a les arts.

Del 20 de gener al 27 de febrer 
Flors
Casa del Rellotge (jardins Can Farrero)
Exposició de fotos del Club de Fotografia.  
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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.



Núria Mahamud

El mes de desembre ha es-
tat un mes d’estrena de

nous equipaments a la Mari-
na de Port. El barri ha incor-
porat una escola bressol mu-
nicipal,  El Cotxet,  amb
capacitat per a 81 places i
una superfície total al vol-
tant del miler de metres qua-
drats, com també un equipa-
ment municipal que acull el
nou casal de gent gran de
Sant Cristòfol i les seus so-
cials de l’Associació de Veïns
del mateix nom i de l’Associa-
ció Cultural Toxos e Xestas,
una important entitat d’ar-
rels gallegues amb una cone-
guda banda i escola de gai-
ters. 

Els nous centres municipals
van ser inaugurats per l’alcal-
de de Barcelona, Jordi Hereu,
i la regidora del Districte,
Imma Moraleda, el passat 12
de desembre, i permetran
desenvolupar més activitats
culturals, recreatives i lúdi-
ques al barri.
La llar d’infants El Cotxet

està situada dins el recinte
del CEIP Ramon Casas, cosa
que permetrà una relació
constant entre els dos cen-
tres educatius. Totes les au-
les tenen accés directe al pati
de jocs i hi ha una gran sala
per a usos múltiples projecta-
da, com tota l ’escola , per
desenvolupar les capacitats

físiques i intel·lectuals dels
infants. A més, el centre dis-
posa d’una zona de serveis
amb guardacotxes, despat-
xos, sales de reunions, cuina
amb rebost i bugaderia. 
L’escola ha estat construïda
pel Consorci d’Educació de
Barcelona i és la primera de
les sis previstes al Pla d’Esco-
les Bressol Municipals al dis-
tricte de Sants-Montjuïc per
ajudar les famílies a conciliar
la seva vida laboral i familiar.
La resta estaran situades als
carrers Nicaragua, Melcior de
Palau, Joan de Sada, Mare de
Déu de Port i Olzinelles. D’a-
questa manera, el districte
podria completar per al curs
escolar 2011-2012 un mapa
de tretze escoles bressol. L’al-
tre gran equipament inaugu-
rat a la Marina de Port és el
casal de gent gran Sant
Cristòfol, on els més vete-
rans i veteranes del barri es
podran relacionar i gaudir

d’una àmplia programació
cultural i de lleure. La direc-
ció del centre establirà, amb
la col·laboració dels usuaris,
el programa d’activitats pe-
riòdiques i puntuals. Donarà
preferència a les de caire cul-
tural tradicional i de foment
dels hàbits saludables, entre

d’altres. L’espai té una super-
fície de 550 m2 repartits en-
tre espais de relació i  joc
obert, sala de lectura, sala
polivalent, sala de mobilitat,
dos tallers i una futura aula
d’informàtica, la qual ajudarà
a evitar el desconeixement
d’alguns avenços tecnològics
per part de les persones
grans. 

S A N T S - M O N T J U Ï C 3Gener 2009

Instal·lacions de l’escola bressol El Cotxet.

L’escola bressol El Cotxet té

capacitat per a 81 places i està

situada dins el recinte del CEIP

Ramon Casas. L’edifici del casal

de gent gran Sant Cristòfol

acollirà també les seus de l’AVV

i de Toxos e Xestas

La Marina de Port estrena casal
de gent gran i escola bressol 

El Cotxet és la
primera de les sis
llars d’infants
planejades al
districte

C IU TA DA N S OPINE N

Carmen
Casasnovas
Jubilada

Em sembla molt bé,
perquè no teníem res a
la zona. Ara, tal com
diuen, tindrem moltes
activitats i em penso
que estarà molt bé.

Fidel Castro
President de
Toxos e Xestas

Pienso que lo han
entregado muy tarde,
aunque el resultado es
muy bueno. 

Fernando Abad
President AVV Sant
Cristòfol

Me parecen muy apro-
piadas, muy logradas,
sobre todo la guardería,
que nos ha costado
mucho conseguirla. El
casal y la asociación
también están muy bien
acondicionados. 

Felipe González
Membre de la Junta
del casal d'avis 

Llevamos muchos años
luchando por esto.
Pienso que está muy
bien, nos hacía mucha
falta. Antes estábamos
en barracones.

Elvira Cortada
Jubilada

M'agraden molt les ins-
tal·lacions, són perfec-
tes. Ara només falta
veure com funcionen.
Jo he de venir a cantar-
hi i ja tinc ganes de ser-
hi. Hi estarem còmo-
des.

Maria Pepa
Parraquero
Mestressa de casa

Buenísima, primero
porque llevamos mucho
tiempo esperándolo, y
después porque no se
puede comparar con los
barracones que tenía-
mos aquí al lado, será
mucho mejor.

Q u i n a  é s  l a  s e v a  o p i n i ó  s o b r e  e l s  n o u s  l o c a l s  d e  l e s  e n t i t a t s  q u e  t e n e n  l a  s e u  a  l ' e d i f i c i  d e l  c a r r e r  B r o n z e , 5 ?
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P L E  D E L  D I S T R I C T E

Núria Mahamud

Més pressupost en in-
versions reals, despe-

ses de personal, a causa de
l'increment de la plantilla de
la Guàrdia Urbana i de l'àrea
de Serveis Socials per l'apli-
cació de la llei de la de-
pendència, i subvencions.
Aquests són els tres trets ca-
racterístics del pressupost
municipal del Districte per al
2009, aprovat a l’últim Ple-
nari d’un any que serà recor-
dat per la crisi econòmica a
escala planetària. Amb els
vots en contra dels partits
en l’oposició -CiU, ERC i PP-,
el Districte de Sants-Mont-
juïc tirarà endavant un pres-
supost de més de 36 milions
d’euros, un 5,38% superior
al de 2008, però marcat per
un important descens dels
ingressos corrents (12,55%)
arran de la disminució de la
recaptació d’impostos indi-
rectes per construccions i
obres i altres taxes com les
llicències urbanístiques. En
canvi, les transferències cor-
rents i els ingressos patrimo-
nials es mantenen. El pres-
supost de 2009 augmenta
lleugerament les despeses

corrents, al voltant del 3%,
en especial en capítols com
la promoció i la reinserció
social (229%), els serveis co-
munitaris i la gestió de cen-
tres cívics (30%) i l’atenció
social (9%). També el Pla
d’Inversions del Districte,
que permetrà desenvolupar

el Pla d’Actuació del Districte
(PAD) aprovat fa uns quants
mesos, comptarà amb 11
milions d’euros, quantitat
que representa més d’un mi-
lió d’euros més que el 2008
(5,38%).
Els grups de l’oposició van
votar en contra d’aquest
pressupost amb el pretext
que no s’hi sentien impli-

cats, perquè no hi havia ha-
gut al darrere un procés de
negociació. El PP va dir que
“no atén la crisi”; CiU va ad-
duir que “transfereix recur-
sos a la Casa Gran” i ERC va
reconèixer l’esforç de l’equip
de govern en informació,
però no en negociació. Per la
seva banda, el PSC va la-
mentar que tant CiU com
ERC donessin el seu suport
al PAD i ara votessin en con-
tra del pressupost que per-
metria posar-lo en marxa; i
ICV va al·legar que enfortirà
les polítiques socials i de
promoció econòmica. En
aquest sentit, la regidora
Imma Moraleda va destacar
que el pressupost de 2009
permetrà al Districte
“avançar en totes les fites
que ens havien marcat al
2008” i va assegurar als
grups de l’oposició que tin-
dran ocasió de discutir-ho
per fer “un repàs a fons”.

Un moment del Ple del dia 2 de desembre.

Els serveis
comunitaris i la
gestió de centres
cívics  augmenten
en un 30%

Malgrat el descens

dels ingressos

corrents per la crisi

immobiliària, el

pressupost de 2009

augmenta en un

milió d’euros les

inversions

Un pressupost marcat per la crisi que
manté la despesa social i les inversions

Imatge de la plaça en el primer quart del segle XX,
mirant cap a l’Eixample. Al fons, la presó Model.
(Foto: AHCB-AF)

La plaça del Centre
La plaça del Centre, a cavall de Sants i les Corts, va néi-
xer el 1873 arran de la urbanització de la finca de Can
Novell, impulsada per Joaquim de Mercader i de Bell-
lloc. En ser urbanitzades aquestes terres es va deixar
una illa de terreny al mig per a una futura plaça, la qual
finalment prengué el nom “del Centre”. Inicialment, al
costat de la plaça s’obriren dos carrers, la carretera de
les Corts de Sarrià a Sants, avui Vallespir, i simultània-
ment el de Comtes de Bell-lloc, que travessava tota la
finca. Pràcticament fins a la Guerra Civil, la plaça va mos-
trar una sòbria urbanització, voltada d’edificis i només
amb les obertures que oferien els carrers Vallespir i Com-
tes de Bell-lloc. La seva superfície era de terra i a la part
central hi havia una font amb dos dolls d’aigua, quatre fa-
nals i un grapat d’arbres. El 1933, l’Ajuntament va decidir
canviar el seu nom pel d’Ernest Ventós, polític català. Du-
rant la Guerra Civil i per tal de protegir els veïns del vol-
tant dels bombardejos indiscriminats de l’aviació fran-
quista, l’Ajuntament hi construí un refugi subterrani. El
1939, recuperà el nom “del Centre”.
Amb l’obertura de carrer Berlín, els anys quaranta, el 17
d’octubre de 1944 l’alcalde de Barcelona Miguel Mateu
inaugurava, amb tota solemnitat, la línia de tramvia 54
amb origen i final a la plaça. Malgrat la pompa de la inau-
guració, la plaça continuava sent de terra i només pavi-
mentaren l’entrevia de les vies que envoltaven la font. Fi-
nalment, la línia fou suprimida el 21 de juliol de 1970.
Desaparegut el tramvia, el 20 de gener de 1975, entrava
en servei un nou tram de la línia 3 de metro i s’obria al
públic l’estació que duu el nom de la plaça.    
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

Revista  d’informació
i pensament urbans.

www.barcelonametropolis.cat
La informació i el
pensament urbà ja tenen
el seu lloc a la xarxa.
Et presentem el nou web i
el nou blog de la revista
Metròpolis. Benvingut al
debat obert i plural.
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Daniel Romaní

Rita Granada, presidenta de
l’Associació de Disminuïts

de Sants-Montjuïc, i la històri-
ca Societat Coral la Floresta
van ser guardonats a finals de
l’any passat amb el Premi
Sants-Montjuïc. El lliurament
dels premis va tenir lloc el 18
de desembre a l’Hotel Fira Pa-
lace. L’acte va estar presidit per
l’alcalde de Barcelona, Jordi
Hereu. Va assistir-hi el presi-
dent del Consell del Districte,
Eduard Freixedes, i la regidora
del Districte, Imma Moraleda,
a més de nombroses persones
vinculades al teixit social i cul-
tural del Districte. L’actriu Me-
ritxell Ané, coneguda pel seu
personatge de Remei a la po-
pular sèrie de TV3 “El cor de la
ciutat” i veïna del barri de
Sants, va fer-se càrrec de la

presentació de l’acte. Els Pre-
mis Sants-Montjuïc reconei-
xen les accions rellevants de
persones, entitats o col·lectius
del Districte. S’atorguen dues
modalitats. Una, al reconeixe-
ment personal, es concedeix a
persones físiques que han con-
tribuït a millorar la vida col·lec-
tiva o que hagin aportat un im-
puls comunitari a la vida
ciutadana del Districte. Aquest
és el guardó que ha estat con-
cedit a Rita Granada, lluitadora
constant pels drets de les per-
sones amb disminució i impul-
sora dels grups de base de per-
sones amb discapacitat. L’altre,
al reconeixement col·lectiu, es
concedeix a una entitat o un
grup cívic que hagi aportat un
impuls comunitari, o bé que
hagi fet una aportació innova-
dora a la vida ciutadana del

Districte. Aquest és el guardó
que s’ha endut la Societat Co-
ral la Floresta. Fundada l’any
1878, la Societat Coral la Flo-
resta va ser un dels motors cul-
turals de l’antiga vila de Sants.
Va ser la primera associació
cultural de Sants sorgida dels
obrers d’una fàbrica, dedicada
al cànem, que hi havia a la car-
retera de la Bordeta. La Socie-
tat Coral la Floresta va partici-
par en actes solidaris a la
dècada dels vuitanta del segle
XIX i va contribuir a la Renai-
xença de Catalunya amb nom-
brosos concerts i festivitats. Va
ser prohibida durant el fran-
quisme, com tantes entitats
del país, per catalanista. El seu
president actual, Albert Torras,
va demanar a l’acte de lliura-
ment dels Premis Sants-Mont-
juïc que l’entitat coral compti
amb un nou local als nous
equipaments que hi haurà a
l’antiga fàbrica tèxtil de Can
Batlló. Fins avui s’han celebrat
disset edicions dels Premis
Sants-Montjuïc.

N O T Í C I E Sf
Espectacle del mag Lari al Poble dels Nens
Aquest mes, el Poble Espanyol presenta l’espectacle
de màgia “Màgiacadabra” del Mag Lari. Les properes
funcions seran els diumenges 18 i 25 de gener (12,30
h). Abans d’aquest espectacle, apte per a tots els pú-
blics, hi ha un taller de construcció i aprenentatge
d’un truc de màgia (11 h). Al desembre es van fer ta-
llers per construir un instrument musical. Més infor-
mació: T. 93 508 63 00 / www.poble-espanyol.com

Llibre sobre el barri de Port
Una mirada al pasado. Historias del barri vell de
Port, de Ramon Anglés, és el primer llibre que publi-
ca el Centre d’Estudis de Montjuïc (CEM) dins de la
seva col·lecció Camí de l’Esparver. L’obra es va pre-
sentar l’11 de desembre passat a la Biblioteca Fran-
cesc Candel i recupera la història del barri de Port
mitjançant els esdeveniments, les tradicions, els pai-
satges i les persones que hi van viure. 

Obres al poliesportiu de l’Espanya Indus-
trial
El primer trimestre del 2009 començaran les obres
d’arranjament de la passarel·la del parc de l’Espanya
Industrial, a sota de la qual hi ha el poliesportiu. La
intervenció rehabilitarà la passarel·la per tal d’evitar
filtracions d’aigua dins d’aquest equipament i refor-
marà la part afectada per les filtracions al seu inte-
rior. Les obres duraran quatre mesos i tenen un pres-
supost de 650.000 euros.

Nova sala d’art d’avantguarda al MNAC
El MNAC ha inaugurat una sala monogràfica dedica-
da a l'art català d'avantguarda, on exposa 29 obres
(pintures, collages, cartells, dibuix, escultures i foto-
grafies), adquirides recentment i que reflecteixen la
notable activitat avantguardista que es va viure a Ca-
talunya als anys trenta. Entre els artistes represen-
tats, hi figuren Antoni Clavé, Artur Carbonell, Lean-
dre Cristòfol, Ángel Ferrant o Josep Masana.

La nova fase deixarà 16.142 noves places d’Àrea Verda a tota la ciutat.

Sants-Montjuïc guanya 2.450 places d’Àrea Verda 
Redacció

El 2 de febrer entraran en
funcionament les 2.451

places noves d’Àrea Verda i les
76 d’Àrea Blava que s’han creat
al districte de Sants-Montjuïc.
De les places d’Àrea Verda de
nova creació, 1.508 són mixtes,
668 per a motos i 275 per a
càrrega i descàrrega.
L’operació forma part de nova
fase d’implantació de l’Àrea
Verda que s’està portant a ter-
me a Barcelona. En aquesta

tercera fase es creen les anome-
nades zones d’influència, és a
dir, els carrers adjacents a les
Àrees Verdes. Aquesta iniciati-
va permetrà que els ciutadans
residents en aquests espais
fronterers puguin rebre el dis-
tintiu i utilitzar també l’estacio-
nament regulat.
També a partir d’ara els con-
ductors residents que tinguin
una denúncia per manca de
comprovant la podran anul·lar
(té un cost de 6 euros) al ma-

teix parquímetre sempre que
no hagi transcorregut un dia
regulat de pagament. 
El novembre es va fer una cam-
panya informativa per als veïns
afectats per l’ampliació a tot
Barcelona amb la tramesa de
72.000 distintius nous. Ara
s’està portant a terme el procés
de renovació de distintius per
al 2009, dels quals se n’envia-
ran 143.000.
Més informació:
www.bcn.cat/areaverda

L’alcalde, Jordi Hereu, va lliurar els premis a Rita Granada i Albert Torras, president de la coral la Floresta.

Rita Granada, presidenta de l’Associació

de Disminuïts del Districte, i la històrica

Societat Coral la Floresta han estat guardo-

nats amb els Premis Sants-Montjuïc 2008

Rita Granada i la Societat Coral
La Floresta, Premis Sants-Montjuïc
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A Central de Pintures, hi trobarem tot el que
ens cal per decorar la llar al nostre gust i

seguint les darreres tendències. Tant els aficio-
nats com els professionals hi troben tota mena
de pintures, tints, esmalts, vernissos i altres
materials per a decoració. En papers pintats, els
quals tornen a ser moda, tenen una àmplia va-
rietat, com també de parquets. Pel que fa a les
pintures, podem triar el color que més s’adapti
al nostre gust entre una gamma de dos milers,
perquè disposen de màquines que aconseguei-

xen el to exacte. L’Elena Miró porta aquest esta-
bliment des de fa més de 25 anys i per a ella el
més important és donar l’assessorament expert
que la gent no trobarà en les grans superfícies.
Aquest consell pot passar per explicar pas a pas
què cal fer si tenim humitats, quin és el produc-
te més escaient en cada cas o orientar sobre les
últimes tendències en colors.
Central de Pintures
Passeig de la Zona Franca, 152
Telèfon: 93 421 21 23

E L  T A U L E L L

Colors, materials i bons consells per decorar la llar

L’assessorament és molt important per a Central de Pintures.

Joan Anton Font

E Q U I P A M E N T S

Dolors Roset

El dia 19 de desembre al
centre cívic Cotxeres de

Sants va fer una jornada de
portes obertes per celebrar
les obres que s’han fet re-
centment a l’edifici que por-
ta el nom de Francesc Mas-
clans, que és on es fan la
major part de les activitats
d’aquest centre. L’edifici té
moltes sales i espais per a la
realització de cursos, tallers,
reunions de grups i entitats,
entre d’altres. 
S’ha fet una distribució més
racional  de  l ’espai  i  s ’ ha
“rentat la cara” de l’edifici,
que s ’havia desgastat pel
pas del temps i per un ús in-
tensiu. El canvi més signifi-
catiu és la millora en ampli-
tud gràcies a la completa
reestructuració de tot l’espai
interior.
Ha guanyat superfície el ca-
sa l  de  Gent  Gran que,  a
més, disposa de l’ús exclu-
siu de l’espai de terrassa que
dóna al passatge Fructuós
Gelabert i d’una segona en-
trada independent al casal
per la terrassa. S’hi han ins-
tal·lat dos ascensors nous,

d ’acord amb la  nova l le i
d’accessibilitat. També s’ha
cobert el terrat, el qual s’ha
convertit en una gran sala
d’actes, fins ara situada en

un petit espai del primer
pis. S’ha obert una nova en-
trada de l’edifici per la plaça
de Bonet i Muixí i s’ha su-
primit la que hi havia al car-
rer d’Olzinelles. S’ha cons-
tr uït  un vestíbul  ampli  i
còmode per a l’entrada i re-
cepció de la gent, com tam-
bé s’ha instal·lat un sistema
de reixes mòbils, al passatge

Fructuós Gelabert, perquè
es pugui tancar a les nits o
per a activitats especials.
Les Cotxeres de Sants tenen
dos altres edificis: el Jacint
Laporta, on hi ha els serveis
de gestió, algunes de les sa-
les i els serveis de gestió del
Secretar iat  d ’Entitats de
Sants, Hostafrancs i la Bor-
deta ;  i  l ’auditor i  Pérez
Moya, un espai de 2.100 m2

per a la realització d’activi-
tats de gran format.

Més informació:
Centre cívic
Cotxeres de Sants
C. Sants, 79-83
Telèfon: 93 291 87 01
cotxeres-casinet@secreta-
riat.cat
www.cotxeres.org

La distribució és
més racional i s’ha
fet un “rentat de la
cara” de l’edifici

L’edifici Francesc

Masclans ha estat

totalment renovat i

ha guanyat espai

interior per a la

realització de

diferents activitats

Un moment de la jornada de portes obertes.

Jornada de portes obertes al
centre cívic Cotxeres de Sants

S E R V E I  P Ú B L I C

Eleccions als consells
escolars dels centres
públics i concertats
En el procés electoral han participat
representants del professorat, PAS,
famílies i l'Administració a 500 centres
docents de Barcelona

Núria Mahamud

Més de 500 escoles públiques i concertades de Barcelo-
na han renovat aquest passat mes de desembre el seus
consells escolars de centre després d'un  procés electo-
ral en què han participat tots els sectors de la comuni-
tat educativa [professorat, personal administratiu
(PAS), alumnat, representants dels pares o tutors i de
l'Administració].  D'aquests consells que renoven el
50% de la seva composició cada dos anys, n'hauran de
sortir els representants dels consells escolars de distric-
te, que, enguany, permetran renovar parcialment el
Consell Escolar Municipal de Barcelona (CEMB).
El procés electoral per escollir els nous consells escolars
de Districte ha començat aquest mes de gener i finalit-
zarà al març. Aquests consells són part important de
l'organització territorial educativa de Barcelona, ja que
els deu presidents dels consells escolars municipals de
Districte són membres del CEMB, l'òrgan que represen-
ta la comunitat educativa de la ciutat de Barcelona i que
funciona com a entitat assessora en matèria educativa
de la Generalitat de Catalunya, el Consorci d'Educació i
l'Ajuntament de Barcelona.
Els consells escolars dels centres educatius, de la seva
banda, són l'òrgan de govern de cada centre docent i
s'encarreguen d'aprovar el projecte educatiu de centre,
els recursos, els pressupostos i el reglament de règim
intern, entre altres qüestions. La seva funció, per tant,
és molt important. Per aquest motiu, el CEMB ha dedi-
cat el seu últim butlletí a explicar a la comunitat educa-
tiva el reglament i les atribucions d'aquesta peça vital
en el funcionament dels centres docents.

Més informació: 
Consell Escolar Municipal de Barcelona (CEMB)
Passeig de Gràcia, 2, 2a planta. 08007 Barcelona
Telèfon: 93 342 97 50
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M U LT I M È D I A

TELEVISIÓ

Barcelona Televisió
“Hola Barcelona”
De dilluns a divendres, d’12.30 a 15.30 h
Dissabte i diumenge, de 14 a 15.30 h
Canal 39 UHF i Canal 26 TDT

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

Disseny Hub Barcelona

El Disseny Hub Barcelona és un nou
centre de l’Institut de Cultura de
Barcelona dedicat a promoure el conei-
xement, la comprensió i el bon ús del
disseny. Al seu espai web, hi trobareu
informació sobre les exposicions del
centre, els museus que componen
Disseny Hub Barcelona i una agenda
d'activitats.
www.dhub-bcn.cat/

Mobilitat i transport

Com moure's amb transport públic per
Barcelona? En aquest web, hi trobareu
tota la informació sobre el transport
públic de la ciutat: la xarxa de metro i
autobús, el tren, el tramvia, els taxis,
el Bicing... També podreu saber l'estat
del trànsit per si us moveu amb cotxe i
llegir notícies relacionades amb les
principals afectacions en la mobilitat
de la ciutat.
www.bcn.cat/mobilitat

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

Pere S.Paredes

El passat 16 de novembre va tenir
lloc l’edició número quinze de la

Caminada a Montjuïc, amb una parti-
cipació rècord de 1.771 participants,
els quals van gaudir dels bells paisat-
ges d’aquest pulmó de Barcelona.
Les entitats que formen l’Associació
d’Entitats Excursionistes del Barce-
lonès (AEEB), amb el suport de l’Ins-
titut Barcelona Esports de l’Ajunta-
ment de Barcelona, han vist com
aquest 2008 totes les caminades han
augmentat el nombre de partici-
pants. L’any passat, van prendre part
en la XIV edició un total de 1.283
participants, mentre que aquest any
s’ha pujat a 1.771, gràcies “al boca
orella dels senderistes, que és la mi-
llor publicitat possible”, afirma l’orga-
nització. Aquest any, des de la prime-

ra, anomenada De Barcelona i feta el
27 de gener, els organitzadors han
vist augmentar entre 400 i 500 els
participants  a cada caminada que
s’organitzava, tots amb l’objectiu de
voler caminar, fer salut i conèixer més
a fons la ciutat de Barcelona.
La Caminada de Montjuïc, entre al-
tres coses, es caracteritza també pel
fet de ser la pionera i la que té més
història del circuit, ja que fa 15 anys
que es practica, mentre que el projec-
te Barnatresc farà 10 anys el gener vi-
nent. Com a anècdota, aquesta cami-
nada, de 12 quilòmetres, és coneguda
entre els senderistes com “la de la
Coca”, pel fet que, a diferència de les
altres, en els punts d’avituallament es
reparteix coca, xocolata i vi bo. Els or-
ganitzadors de les caminades barcelo-
nines sempre volen donar nous itine-
raris als seus participants i així “en
aquesta de Montjuïc, en cada edició,
volem recórrer nous espais, fer visitar

nous parcs o aquelles zones que han
estat remodelades, cosa que els parti-
cipants agrairan”.
Des de fa uns anys, tant l’arribada
com la sortida de la Caminada de
Montjuïc es fa des del parc de les Tres

Xemeneies, ja que és un lloc molt cò-
mode per als participants, amb para-
des de metro a prop i a sota mateix de
la muntanya. El 15 de gener, a les
Cotxeres de Sants (c. Sants,79), es fa
l’acte de lliurament dels pins de parti-
cipació de les Caminades de Barna-
tresc 2008, a la vegada que es podrà
veure una gran exposició de fotogra-
fies que han fet els participants de to-
tes les caminades.

Aquest any, les

caminades del projecte

Barnatresc de senderisme

urbà, que es fan a

Barcelona, han augmen-

tat considerablement el

nombre dels participants

La Caminada es va
incloure al circuit de
Barnatresc que ja té
cinc anys d’història

Un moment de la sortida de la Caminada del 16 de novembre.

Més de 1.700 participants a la XV
edició de la Caminada a Montjuïc

Pere S. Paredes

La Jean Bouin, la clàssica po-
pular que el passat 30 de

novembre va recórrer els princi-
pals carrers de Sants-Montjuïc i
Eixample, va arribar a la seva
85a edició amb un nou rècord
d’inscrits: deixa el llistó en més
de 8.000 corredors, amb 5.049
participants en la prova anome-

nada Open de 10.000 metres.
Guillem Adell, amb 31 min 17
s, i Carmen Auñón (37 min 23
s) van ser els guanyadors de la
cursa oberta a tots els corre-
dors, palmarès al qual s’han d’a-
fegir els noms de José Ríos (27
min 46 s) i Eunice Jepkorir (21
min 07 s) en l’apartat d’atletes
federats.

La Jean Bouin
arriba a la 85a edició 
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Qui és la Meritxell?
Una veïna de Sants normal i corrent,
mare de dues filles, que es dedica al
món de l’espectacle.
D’on surt la Remei?
De moltes dones de Sants.
Com va arribar a aquest paper?
Un dia em van trucar per fer un càsting
per a aquest personatge. El càsting te-
nia dos requisits: que parlés molt ràpi-
dament i que fos “grasseta”.
Jo no la veig tant “grasseta”.
La televisió sempre t’engreixa i, a més,
en aquells moments havia estat mare
de la meva filla gran.
Què representa sortir a la televi-
sió?
Primer em va fer il·lusió. Era una feina
que m’agradava, del que havia estudiat,
que seria un bon aval per a futurs tre-
balls. Després, tot això també fa que si-
guis una persona coneguda i, per tant,
pots perdre una part de la teva vida pri-
vada.
I això com ho porta?

Depèn del dia i de l’estat d’ànim. Per
sort, la gent és molt educada i agrada-
ble i sovint té paraules d’encoratjament
i gratitud per l’estona agradable que, se-
gons ells, els fas passar.
I el veïnatge...?
Em coneixen com la Meritxell i col·lo-
quialment moltes vegades em diuen
“l’artista”. Sóc una veïna més que pot
comptar amb els seus veïns per a tot.
Molt implicada en el barri?
Amb la família participem en tot el que
s’organitza al carrer, el caga tió, Sant
Joan, la Festa Major, etc. Amb altres
veïnes, preparem la xocolatada per a la
mainada i també participo en l’especta-
cle del carrer Finlàndia.
Què té l’espectacle que fa tant
anys que el fan?
Que quan assagem ens ho passem molt
bé i ens riem de nosaltres mateixos.
Després, que la representació també és
molt divertida per als veïns. A més, l’es-
pectacle serveix per potenciar la partici-
pació dels més petits, què són el futur
de la comissió i de la Festa Major.
I les seves filles què en diuen?
Nosaltres podem anar de vacances on
vulguem, però per la Festa Major, les
meves filles em diuen que volen estar al

carrer. Estan molt integrades i ara no fa
gaire han entrat en la coral Sant Medir.
Parlant de nens, l’any passat
van aconseguir el tancament
del carrer, oi?
Durant la Festa Major, els nens es pas-
sen tot el dia jugant al carrer. Un dia
van decidir escriure una carta per de-
manar que el tanquessin els diumenges.
Quan la van donar al president de la
Comissió de festes, els va contestar que

aquell dia la regidora del Districte, la
Imma Moraleda, aniria al carrer i que la
hi donessin.
Com va anar?
Van entregar la carta i al cap de poc
temps van dir que era possible. Van ci-
tar nens i pares a la seu del Districte i
allí vam arribar a l’acord de tancar el
carrer cada diumenge d’11 a 20 o 21
hores, segons l’època de l’any.
N’estan satisfets?

Prou. Els pares som els encarregats de
posar les tanques al carrer cada diu-
menge. Tenim un calendari i cada cap
de setmana toca a uns pares diferents.
L’escola de circ i dansa La Sala, que té la
seu al carrer, hi col·labora els últims diu-
menges de mes ensenyant malabars, a
saltar amb dues cordes i altres habili-
tats, etc.
El carrer tancat cohesiona més els
veïns?
Sí, molts cops hem acabat fent el ver-
mut al carrer. Aquest any, amb el bon
temps, trèiem unes taules amb la deco-
ració de la Festa Major, i la canalla els
pintava. Això uneix molt el veïnat. És
molt bonic veure els nens amb patinet,
saltant a corda, jugant a la xarranca o
fent collarets i posant una paradeta
com es feia abans en els pobles.
Com veu el futur?
Jo animaria tothom que viu a Sants a
participar en les Comissions de festes,
perquè això és el que dóna vida a un  ba-
rri. I dic que si mai ho perdem ho troba-
rem a faltar. Pot semblar que és molta
feina, però com més gent hi ha, menys
feina pertoca a cada persona, perquè  es
pot repartir més. Penso que molta gent
no s’hi implica perquè té por.

E N T R E V I S T A Meritxell Ané, actriu i veïna de Sants 

Meritxell Ané al centre cívic Cotxeres de Sants amb els gegants al darrere.

Des de fa vuit anys, Meritxell Ané dóna vida a la

Remei del “Cor de la ciutat” un contrapunt amb

toc d’actriu còmica, que alleugereix el drama

que es viu a la sèrie i que avui ens mostra la seva

vessant de veïna del barri de Sants

“Amb la família
participem en tot el que

s’organitza al carrer”

“Sóc una veïna més
que pot comptar amb
els seus veïns per a tot”

Josep Maria
Contel


