
El mes de gener vinent, els
centres educatius de se-
cundària del districte que
ho sol·licitin podran dispo-
sar d’uns nous serveis d’in-
for mació i  dinamització
destinats a millorar els ca-
nals d’informació entre la
xarxa d’equipaments i els
estudiants de Sants-Mont-
juïc. Aquests nous punts
d’atenció formen part del
programa “Informaciójo-
vebcn”, impulsat per la Re-
gidoria de Dones i Joventut
de l’Ajuntament per apro-
par la informació als joves
mitjançant nous espais, ca-
nals i estratègies per arri-
bar a ser més efectius.

Nous canals d’informació per
als joves d’educació secundària

El Nadal arriba amb un munt
d’activitats per a tothom

FIRA

A la plaça
de Sants, del 3
al 24 de desembre

CAVALCADES

El Pare Noel, el Patge
Reial i els Reis Mags
són els protagonistes

SOLIDARITAT

Les Cotxeres i
el Casinet celebren
el cicle Pau sense Treva

Pàg. 3

E N T R E V I S TA Pàg. 8

Àlex Pola
Autor del llibre
“Història d’una il·lusió”

“Preparo una novel·la
tipus Codi da Vinci
ambientada 
a la Creu  Coberta”

E N T I TAT S Pàg. 4

Artixoc, l’art com a
eina per apropar les
diferents cultures

P O L I E S P O R T I U Pàg. 7

Cros popular de
Sants, Memorial
Eugeni Giralt
Arriba a la 30a edició

S E R V E I  P Ú B L I C Pàg. 6

El telèfon 010
amplia l’horari
Funciona de dilluns a
diumenge de les 8 del matí
a les 12 de la nit

E Q U I PA M E N T S Pàg. 6

Escola
Francesc Macià 
Arriba als 75 anys 

Pàg. 5
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Els instituts tindran nous punts d’informació per a joves.
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I N F O Ú T I Lt L ’A G E N D AW

Nadal i Reis

Del 3 al 24 de desembre 
Fira de Nadal a Sants
De 10 a 22 h. Plaça de Sants/Joan Güell
Paradetes d’ornaments i arbres de Nadal. Organitzada
per l’Associació de Venedors de Fira de Nadal de Sants.

12, 13 i 14 de desembre 
Advent Coral
A les 19 h. Dg. a les 12 h. Sala de Plens de la seu del Dis-
tricte (Creu Coberta, 104)
Les tradicions porten tradicions, i per 12è any les corals
del Districte de Sants-Montjuic organitzen l’Advent Co-
ral amb l’arribada del Nadal. 

Del 13 de desembre al 2 de febrer
Pessebre monumental
Consulteu horaris. Parròquia de Sant Joan Maria 
de Vianney (Melcior de Palau, 56)

Diumenge 21 de desembre 
Cavalcada Pare Noel
A les 18 h. Sants i Creu Coberta 
El Pare Noel també serà els dies 19, 20, 22, 23 i 24 de
desembre a la plaça de Sants amb Joan Güell.

Dimecres 31 de desembre
Cap d’any al Casinet
A les 23 h. Casinet d’Hostafrancs (Rector Triadó, 53)
Orquestra D’altrabanda i discomòbil Xauxa.

Diumenge 4 de gener 
Cavalcada del Patge Reial al Poble Sec
A les 18.30 h. Sortida: parc de les Tres Xemeneies
Organitza: Coordinadora d’entitats del Poble Sec i
Ajuntament de Barcelona.

Dilluns 5 de gener 
Cavalcada de Reis a la Marina
De les 18.30 h a 20.45 h. Sortida: pl. Matemàtiques
Itinerari: pl. de les Matemàtiques, Mare de Déu de Port,
Alts Forns, pg. de la Zona Franca i plaça de la Marina.
Abans de començar la cavalcada, hi haurà apagada de
llums i espectacle pirotècnic a la plaça de les Matemàti-
ques. Organitza: Unió d’entitats de la Marina.

Dilluns 5 de gener 
Cavalcada de Reis a Sants-Les Corts
A les 17 h. Sortida: plaça Comas
Itinerari: Joan Güell, travessera de les Corts, Vallespir,
passeig de Sant Antoni, Galileu, avinguda de Madrid,
Joan Güell i jardins de Can Mantega.

20, 21 i 22 de desembre
Caga Tió
Dia 20 a les 18.30 h. plaça Santa Madrona. Dia 21 al
mati, carrer Jocs Florals. Dia 22 a les 18.30 h, centre  cívic
El Sortidor.
Organitzen les respectives comissions de festes.

Dissabte 27 de desembre
Ambulants
A les 18 h. Casinet d’Hostafrancs (Rector Triadó, 53)
A càrrec de ClownxTeatre.

Dilluns 29 de desembre
Solista
A les 18 h. Casinet d’Hostafrancs (Rector Triadó, 53)
De la companyia Rocamora.

Dimarts 30 de desembre
Contes del cel
A les 18 h. Casinet d’Hostafrancs (Rector Triadó, 53)
De la companyia Xiquirriteulateatre.

Diumenge 4 de gener 
La bella dorment 
A les 17.30 h. Casinet d’Hostafrancs (Rector Triadó, 53)
De la Companyia Juvenil de Ballet Clàssic de Catalunya. 

Dates a confirmar
Els Pastorets
Consulteu horaris i dates. Parròquia de Sant Medir 
(Constitució, 17)
De Folch i Torres. Quadre Escènic de la parròquia.

Diumenges 21 i 28 de desembre i 4 i 11 de gener
L’Estel de Natzaret
Consulteu horaris. Centre catòlic de Sants (Antoni de 
Capmany, 72-76)
Els tradicionals Pastorets. Grup de teatre del Centre.

Diumenge 14 de desembre
Concert coral
A les 12 h. Centre Catòlic de Sants (Antoni de 
Capmany, 72-76)
130è aniversari Societat Coral La Floresta. Amb la
col·laboració de la Coral Estel del Centre Catòlic.
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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

Un any més, el Pare Noel i
els tres Reis Mags fan un

forat en les seves ocupades
agendes per visitar els barris
de Sants-Montjuïc i repartir
il·lusions i regals entre grans i
petits. El primer d’arribar serà,
com sempre, el mític personat-
ge procedent del Cercle Polar
Àrtic, el qual diumenge 21 re-
correrà en cavalcada els carrers
de Sants i Creu Coberta. El
Patge Reial s’avançarà un dia
als Reis d’Orient i visitarà el
Poble Sec en una rua que co-
mençarà al parc de les Tres Xi-

meneies. Dilluns 5 de gener,
Melcior, Gaspar i Baltasar uti-
litzaran la seva màgia per ser
alhora a la Cavalcada de la Ma-
rina –que començarà a dos
quarts de set a la plaça de les
Matemàtiques– i a la de Sants-
les Corts, que sortirà de la plaça
Comas a les cinc de la tarda.
A la plaça de Sants, com ja és
habitual, s’instal·laran les tra-
dicionals fires de Nadal i d’ar-
tesans. La primera se celebrarà
del 3 al 24 de desembre de 10
a 22 h i s’hi podrà comprar
aquella figureta que ens manca
encara per completar el pesse-

bre, l’avet, la tradicional ponsè-
tia o tot tipus d’elements deco-
ratius nadalencs. La fira d’arte-
sans ocuparà el seu lloc del 27
de desembre al 5 de gener,
com una alternativa per buscar

els regals més originals per als
nostres éssers estimats.
Deixant de banda els costums
més consumistes, el Nadal al
districte també reserva un
temps a les tradicions i la soli-
daritat. Per dotzè any consecu-
tiu, les corals dels barris de
Sants protagonitzen l’Advent
Coral, el qual en aquesta ocasió
tindrà lloc els dies 12, 13 i 14
de desembre a la Sala de Plens
de la seu del Districte. Al Poble
Sec, la Coordinadora d’Entitats
s’ha recordat un cop més dels
qui tenen menys i ha organit-
zat una recollida de menjar i
joguines per a les persones
més necessitades del barri. No-

més queda acomiadar aquest
2008 tan marcat per la crisi
amb l’optimisme d’un futur
millor, i una bona manera de

fer-ho és compartir el raïm de
la sort amb els veïns i veïnes al
Casinet d’Hostafrancs. L’any
començarà amb una recollida
de material escolar per als in-
fants de Senegal el dia 4 de ge-
ner a la plaça de la Marina.
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Els Reis tornaran puntuals a la seva cita a menuts i grans.

El Pare Noel, el Patge Reial 

i els Reis Mags protagonitzen 

les cavalcades del 21 de

desembre i el 4 i 5 de gener,

respectivament, a Sants, el Poble

Sec i la Marina

El Pare Noel i els Reis Mags
tornen per repartir il·lusions

El 4 de gener es
recollirà material
escolar per al
Senegal a la plaça
Marina

C IU TA DA N S OPINE N

Elena Ferreiro
Tècnica de cooperació

Em semblen molt bé,
tot i que crec que s’hau-
ria d’aprofitar aquesta
època de l’any i l’esperit
que hi ha per fomentar
més els costums d’aquí,
implicar-hi les entitats
i potenciar el consum
responsable.

Claudio Pinza
Fotògraf 

M’agrada sobretot l’at-
mosfera que es crea a
les paradetes, però hi
trobo a faltar l’esperit
familiar d’aquesta festa.
Que aquest Nadal no es
torni, com sempre, la
festa del consumisme i
el malbaratament.

Cristina
Bartolomé
Traductora

L’únic que conec són les
paradetes i la cavalca-
da, i estan força bé.
M’agrada que es
fomenti la vida de
barri.

Carlos Canyelles
Estudiant

Em sembla bé que es
facin coses al barri i
sobretot s’ha de poten-
ciar la solidaritat entre
el veïnat.

Conxita Prat
Jubilada

És un ambient de barri
molt maco. S’organitza
la cavalcada del carrer
Vallespir, que ja fa 38
anys que es fa, i els
veïns hi participen
molt. També es fa el
pessebre.

Dani Esteva
Comerciant

Em sembla correcte.
Com més coses es facin
millor, perquè crec que
l’esbarjo en aquestes
dates és molt impor-
tant per a la gent.

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 e s  a c t i v i t a t s  q u e  s ’ o r g a n i t z e n  a l  d i s t r i c t e  p e r  c e l e b r a r  e l  N a d a l ?

PA U  S E N S E  T R E VAA
El Nadal infantil al Casinet d’Hostafrancs i les Cotxeres rep el nom de Pau sense Treva, una

iniciativa que va néixer ja fa 23 anys de les entitats dels barris de Sants, Hostafrancs i la

Bordeta per fomentar la solidaritat, l’amistat i la pau amb activitats que faciliten la comu-

nicació i les relacions intergeneracionals. Els infants podran participar en tot tipus d’acti-

vitats, espectacles i tallers solidaris, entre els quals destaca el ballet de “La bella dorment”

el 4 de gener al Casinet.
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E N T I T A T S

Pere S. Paredes

Des de fa 10 anys, Arti-
xoc vol capgirar l’ac-

tual proposta cultural, edu-
cativa i artística dels joves i
oferir una alternativa basa-
da en l’educació, l’aprenen-
tatge i l’enriquiment perso-
nal utilitzant l’art com la
seva eina principal.
Aquesta entitat de Sants-
Montjuïc té com a objectiu
demostrar que l’art és una
de les millors maneres d’a-
propar la gent al teixit so-
cial. Artixoc vol conscien-
ciar tothom que l’art és un
llenguatge universal que
ajuda a construir una socie-
tat més civilitzada i com-

promesa amb la lluita con-
tra les desigualtats en el
món. L’eina principal que

utilitza Artixoc per apropar
la gent de diferents cultures
i potenciar l’entesa, l’amis-
tat i la solidaritat és el tea-
tre, però també se serveix
d’altres mitjans artístics o
culturals com la pintura, la
música o la dansa. Artixoc
programa les seves activi-

tats en espais públics com
escoles, instituts, carrers o
places. Artixoc promou pro-
jectes locals relacionats
amb la realitat de la ciutat
com la Taula de Joves de
Sants, la col·laboració amb
el Casal d'Associacions Ju-
venils de Barcelona (CJB),
l’assessorament en projec-
tes europeus i la participa-
ció en fires d'entitats, festes
majors, exposicions, etc. En
l’àmbit internacional, es fan
trobades, seminaris, cursos
de formació, teatre, etc.,
sempre amb la vista posada
en el foment de l'entesa, l'a-
mistat i la solidaritat entre
els pobles.

Més informació:
Artixoc
C. Badal, 53, entresòl 2a 
Telèfon 93 296 41 00
www.artixoc.org

Una de les activitats organitzades per Aritxoc.

El teatre, una de
les millors eines
per potenciar
l’entesa, l’amistat
i la solidaritat

Va néixer el 1998 amb la intenció d'enfor-

tir les relacions culturals entre els joves

europeus a partir de l'art com a mitjà de

comunicació més enllà de l’idioma

Artixoc, l’art com a eina per
apropar les diferents cultures

La font del “Ninyu”, l’any 1954. (Foto: Arxiu Districte de
Sants Montjuic)

La font del Ninyu
Al voltant de 1880, gairebé vint anys abans que el poble de
Sants perdés la seva independència amb l’annexió a Barce-
lona, l’alcalde del moment, Josep Escuder, va encarregar a
l’escultor Agapit Vallmitjana i Barbany la construcció d’una
font coronada per la figura d’un nen. Inicialment, la font,
realitzada tota en pedra i de quatre brolladors, es va
instal·lar a la plaça del mercat, llavors la d’Osca. Diferents
informacions apunten que la font va ser inaugurada du-
rant el mes de d’agost de 1880. Els posteriors canvis urba-
nístics de Sants comportaren el trasllat del mercat a una al-
tra banda, al temps que la font va ser reinstal·lada a la plaça
de Víctor Balaguer, en la qual es trobava també l’antic edifi-
ci de l’Ajuntament de Sants. En desaparèixer la plaça el
1969, quan s’obrí la ronda del Mig, la font es traslladà a la
plaça de Sants, on unes altres obres la conduïren a un ma-
gatzem municipal. Reclamada pel veïnat de Sants, es va
instal·lar de nou, aquesta vegada en els jardins de Can
Mantega, on es troba actualment. La presència de l’estàtua
del nen a la font va donar lloc al nom popular del ”Ninyu”,
nom que inclou també  la plaça de Víctor Balaguer, la qual
també va ser coneguda per aquest sobrenom.
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

Els nous serveis d’infor-
mació i dinamització que

s’ubicaran als centres d’edu-
cació secundària públics que
ho sol·licitin són espais d’a-
tenció permanent per posar
a l’abast dels alumnes tota
mena de recursos informa-
tius que puguin ser del seu
interès. A més, des d’aquests
centres es durà a terme tot
un seguit d’accions i estratè-
gies per promoure experièn-
cies de participació per part
dels joves entre 12 i 16 anys
que estudien l’ESO. Darrere
la creació d’aquests nous ser-
veis hi ha la voluntat d’apro-
par al  màxim possible la
informació als joves, la realit-
zació de noves activitats, així
com contribuir a facilitar en-
cara més la relació entre els
centres educatius i la xarxa
d’equipaments, especialment
en tot allò que té a veure
amb l’oferta de programació
adreçada a joves i entitats ju-
venils. Al districte de Sants-
Montjuïc, hi ha actualment
nou instituts d’educació se-
cundària. La previsió és que

els primers serveis comencin
a funcionar a partir del mes
de gener.
A cada servei d’informació i
dinamització hi haurà un ani-
mador sociocultural que s’en-
carregarà d’atendre els joves

durant cinc hores diàries, a
l’entorn de les hores del pati.
Entre les seves responsabili-
tats hi haurà les d’informar
els joves que ho demanin a
més de garantir una bona co-
ordinació amb els responsa-
bles del centre, la resta de

serveis d’informació del dis-
tricte i la xarxa juvenil del
conjunt de barris de Sants-
Montjuïc.
El nou servei que ara entra
en funcionament és una de
les mesures previstes en el
Pla director de la política de
joventut de l ’Ajuntament
aprovat l’octubre del 2006,
pla que té per objectiu fo-
mentar la participació dels
joves i impulsar el desenvo-
lupament d’una xarxa terri-
torial de punts d’informació
juvenil a la ciutat. La preocu-
pació per aquesta iniciativa,
a més, ha quedat recollida en
el Programa d’Actuació Mu-
nicipal per als propers anys
dins de les mesures destina-
des a enfortir la participació
ciutadana i l’associacionisme
juvenil.

N O T Í C I E Sf
Finalitza la reforma del carrer Rei Martí
A mitjan novembre s’ha acabat la remodelació del
carrer Rei Martí al tram comprès entre els carrers
Cros i Guadiana. La intervenció ha consistit en l’am-
pliació de les dues voreres fins a 1,40 metres. La
calçada té ara 3 metres d’amplada. També s’ha pavi-
mentat de nou tot el carrer. Les obres han durat un
mes i han tingut un pressupost de 80.000 euros.

La Marina ajuda Senegal
La campanya solidària de la Unió d’Entitats La Mari-
na per a aquest Nadal és “Ajudem Senegal”. Enguany
es recollirà material escolar (llibretes, llapis...), el
qual es podrà lliurar el dia 4 de gener, a partir de les
18 h, a una furgoneta instal·lada a la plaça de La Ma-
rina. Hi haurà una paradeta amb artesania del Sene-
gal i tots els guanys obtinguts amb aquests produc-
tes aniran a parar al país africà.

Premis Confederació Catalana de Comerç
Els comerços Hivernacle, centre de jardineria de Bar-
celona, i Cansaladeria Galinsoga, del mercat de
Sants, han rebut el Premi Confederació Catalana de
Comerç (CCC) a la millor iniciativa lingüística del
sector comercial (categoria establiments) per les se-
ves polítiques comunicatives en català. El premi l’a-
torguen la CCC, la Secretaria de Política Lingüística i
el Departament d’Innovació, Universitats i Empresa.

Santa Cecília, a la Festa Major de Sants
La Festa Major de Sants s’ha ampliat amb un carrer
més. L’any vinent hi participarà el carrer de Santa
Cecília, de manera que es passarà de dotze a tretze
carrers amb decoració i activitats. Això ha estat pos-
sible gràcies a la iniciativa d’un grup de veïns deci-
dits a “donar vida a la festa, perquè si no s’acabarà
perdent”, explica Eva Torres, presidenta de l’Associa-
ció Comissió de Festes Santa Cecília.

Els jardins tornaran a obrir les portes un cop acabades les obres.

En rehabilitació l’amfiteatre i els jardins del Teatre Grec
Redacció

L’amfiteatre i els jardins
que formen part del Tea-

tre Grec estan immersos en
un procés de rehabilitació que
es perllongarà fins a final de
maig de l’any vinent. Entre al-
tres actuacions, als jardins
Amargós s’instal·larà una nova
xarxa de boques de reg, que
inclou una boca cada 50 me-
tres de radi i una nova xarxa
de reg automàtic per degoteig
en tots els parterres tancats. A

les zones de talussos i parter-
res de gran extensió amb plan-
ta i arbrat, s’hi muntaran as-
persors rotacionals amb
boques amb control de cabal i
arc de reg. Les obres també
preveuen un circuit hídric de
recirculació de les fonts orna-
mentals i de planta aquàtica.
En l’apartat vegetal, es regu-
laritzarà la geometria dels
parterres –d’acord amb el dis-
seny original–, que es limita-
ran amb vorades d’acer que in-

troduiran un element separa-
dor entre les zones verdes i el
paviment de sauló. Es faran
tasques de neteja i trasplanta-
ment i es podaran arbres, ar-
bustos i enfiladisses. 
Es restauraran les grades del
teatre, com també les pèrgoles.
S’hi col·locaran bancs, papere-
res i nova senyalització, així
com punts de llum de poca
alçada i de baixa potència que
no produeixen contaminació
lumínica.

Alumnes de l’institut Joan Coromines a la porta del centre.

Comença a

funcionar un nou

servei d’informació i

dinamització als

centres d’educació

secundària amb

l’objectiu d’apropar

la informació sobre

equipaments i

activitats als joves

del districte

La previsió és que
els primers nous
serveis d’informació
funcionin el mes 
de gener

Nou servei d’informació i 
dinamització als IES del districte
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Des del 1991, la Maria Lluïsa Roca porta
l’antiga peixateria del Poble Sec que abans

havia dut durant molt de temps la senyora Vi-
centa. Amb la Maria Lluïsa, hi treballen el seu
fill, el Manel Tort, i la jove, la Maria Redrado. És
una família que de sempre ha estat molt arrela-
da al barri i, en concret, al mateix carrer de l’Oli-
vera, on tenen aquesta peixateria tan petita i
tan acollidora, però on es troba el bo i millor de
la mar. A la peixateria Maria Lluïsa, els clients
s’hi senten com a casa, ja que molts són veïns

del barri i hi van de fa molt temps. Mentre fan
la compra aprofiten per fer petar la xerrada i mi-
ren de posar fi a la crisi. La millor manera de
fer-ho és alegrar el paladar i no privar-se d’un
bon plat de bacallà, lluç o marisc. La Maria Lluï-
sa, el Manel i la Maria estan contents amb l’ofi-
ci, tot i que saben que és molt sacrificat i que
avui dia és difícil trobar joves que s’hi vulguin
dedicar.
Peixateria M. Lluïsa
C. Olivera, 33 / Telèfon: 93 424 53 79

E L  T A U L E L L

El peix més fresc, de la mar al Poble Sec

La Maria Lluïsa Roca porta la botiga amb el seu fill i la seva jove.

Joan Anton Font

E Q U I P A M E N T S

Dolors Roset

L’escola va començar a
funcionar l’any 1933. Al

llarg de tots aquests anys ha
tingut diferents noms, se-
gons les circumstàncies polí-
tiques de cada moment. De
Francesc Macià i després Es-
panya, va passar a dir-se Víc-
tor Pradera-Calvo Sotelo, per
tornar al primer nom amb la
recuperació de la democràcia.
Ara ha celebrat el seu 75è
aniversari amb una festa
d’homenatge a totes les per-
sones que han format part de
la comunitat educativa de
l’escola en el transcurs de tots
aquests anys.
El CEIP Francesc Macià es
troba a la plaça d’Espanya, 2
i 3, i, des del seu inici, està
format per dos edificis. Si
l’estructura de les edifica-
cions no ha canviat mai, sí
que ho ha fet  e l  seu ús i
funcionament. La construc-
ció té lloc el 1929 com a ho-
tel per a l’Exposició Univer-
sal  de Barcelona d ’aquell
any. El 1933 es canvia la
distribució interna dels dos

edificis i es converteixen en
escoles:  l’Agrupació Fran-
cesc Macià número 1 i  la
número 2.

El 1939 funcionen de forma
separada, amb dos equips di-
rectius diferents. El número
1 s’anomena Colegio Nacio-
nal de Niños Víctor Pradera, i
el número 2, Grupo Escolar
Calvo Sotelo. L’any 1976 s’a-

grupen sota una sola direcció
i adopten el nom combinat
de Colegio Nacional de Niños
Víctor Pradera-Calvo Sotelo.
No és fins a l’any 1985 que es
converteix en una escola mix-
ta i, a l’abril, recupera el nom
originari i  es passa a dir
Col·legi Públic Francesc Ma-
cià. Amb la transformació
olímpica de Barcelona, l’any
1992, les velles parets, prèvia
una rehabilitació interior,
acullen els alumnes i profes-
sors del CP Espanya, que ha-
via desaparegut per poder ai-
xecar-hi un hotel.

Més informació
www.xtec.net/centres/a80
02009/ 

L’escola es va
crear l’any 1933 i
va ocupar dos
edificis que havien
estat un hotel

L’escola Francesc

Macià, situada a la

plaça Espanya, ha

tingut diferents

noms al llarg dels

seus 75 anys

d’història

Alumnes de l’escola a l’hora d’entrar a classe.

L’escola Francesc Macià
arriba als 75 anys de vida

S E R V E I  P Ú B L I C

Ara, funciona de dilluns a diumenge,

de les 8 del matí a les 12 de la nit

Daniel Romaní

El popular telèfon d'informació 010 amplia l'horari.
Des del principi del passat mes de novembre funciona
els set dies de la setmana de dilluns a diumenge des de
les vuit del matí fins a les dotze de la nit (abans era
obert de les vuit del matí a les deu de la nit, a excepció
dels diumenges, que estava inactiu).
El telèfon 010 (807 117 700  si es truca des de fora de
l'àrea metropolitana de Barcelona i 93 486 00 98 per a
persones amb discapacitat auditiva) és un servei d'in-
formació municipal i general sobre equipaments, agen-
da d'actes, serveis, etc., dins l'àmbit metropolità. Els
qui l'atenen resolen pacientment dubtes d'allò més di-
versos. Mitjançant el telèfon 010 també es pot fer un
munt de tràmits de l'Ajuntament de Barcelona relacio-
nats amb el padró —com per exemple, alta o canvi de
domicili al padró municipal—, indagacions sobre ob-
jectes perduts —que guarda l'Oficina de Troballes—,
sol·licitar el distintiu de resident de l'Àrea Verda,
llicències, comunicats o assabentats d'obres, informa-
ció d'ajuts per a la rehabilitació d'edificis, habitatges i
locals comercials, aspectes relacionats amb Hisenda —
pagament i domiciliació de tributs i multes, canvi de ti-
tular de l'IBI, canvi d'adreça fiscal, duplicats de rebuts,
notificació de deute pendent...— alta del cens d'ani-
mals de companyia i molts més.   
El preu de la trucada del telèfon 010 és de 0,45 euros
(IVA inclòs), establiment de trucada, i 0,06 euros el mi-
nut (IVA inclòs), tarifat per segons. És un telèfon que
no et fa esperar: el 2007, el 78% de les trucades es van
atendre en menys de 14 segons.

El telèfon 010 amplia 
l'horari d’atenció
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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

Serveis d'atenció al ciutadà

Els serveis d'atenció al ciutadà tenen
l'objectiu de satisfer les demandes
d'informació sobre la ciutat, solucionar
els tràmits municipals i atendre les
queixes i els suggeriments sobre els
serveis municipals. 
www.bcn.cat/sac/

Medi Ambient

L'aigua, els espais públics, el servei de
neteja i residus i la qualitat ambiental
tenen un espai en aquest web, on
també s'expliquen les bases de
l'Agenda 21. Barcelona, amb la seva
Agenda 21 Local, disposa d’un punt de
referència que cohesiona la gestió de la
ciutat segons l’objectiu de la sostenibi-
litat.
www.bcn.cat/mediambient/

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

Pere S. Paredes

El xàfec impressionant que els
corredors del cros van patir el

passat 2 de novembre no va impe-
dir que més de mil persones es
congregruessin en el punt de sorti-
da, entre la rambla del Brasil i el
carrer de Sants, per recórrer els 3 i
10 quilòmetres de via, segons la
categoria per edats dels atletes.
Tots els participants van rebre un
xip per comptabilitzar el minutat-
ge exacte de cadascun d’ells. La
cursa estava organitzada pel Club
de Camins Esportius de Sants amb
el suport de l’Ajuntament i dife-
rents entitats del districte. 
L’itinerari va incloure alguns dels
principals carrers del barri, com la
rambla Brasil, carrer de Sants, Ari-
zala, avinguda de Madrid i Valles-
pir, entre d’altres, en una cursa
que s’està consolidant com una de
les grans proves atlètiques popu-
lars, per darrere de les curses bar-
celonines ja consagrades d'El Cor-
te Inglés, la Mercè i Bombers.
Sobre el tradicional recorregut de
10 quilòmetres, aquesta cursa po-
pular va tornar a reunir no només
atletes de Sants-Montjuïc, sinó
també de la resta de Barcelona i de
Catalunya.
Com ja és tradicional, a la cursa hi
ha diverses categories, entre les
quals destaca la que corren els nois

i les noies fins a 14 anys, amb una
distància de tres quilòmetres. 
El guanyador en la categoria mas-
culina d’adults va ser Sergi Enrí-
quez i en la categoria de dones, Su-
sanna Armengol. Enríquez, que
vol dedicar-se de manera profes-
sional a l’esport, va recordar que
era la segona vegada que participa-
va en el cros i que “la pluja havia
dificultat amb una relliscada im-
portant el seu temps de 32 minuts
amb 06 segons”. De la seva banda,
Armengol, amb un temps de 42
minuts amb 13 segons, va desta-
car la seva gran satisfacció, ja que

era la primera vegada que partici-
pava en una prova d’aquest tipus i
la guanyava. “Per a una dentista de
Sants aficionada a l’esport com jo
és una gran recompensa haver

guanyat aquesta cursa”, va dir. En
la categoria infantil, els guanya-
dors van ser Anna Garcia i Rafel
Capilla. Al mateix temps, el coordi-
nador del Club de Camins Espor-
tius de Sants, Carles Manzano, va
subratllar com a una de les nove-
tats més importants de la cursa
2008 la categoria dedicada a atle-
tes amb discapacitat intel·lectual,
tot i que a causa de la forta pluja
que va caure tot el matí es va ha-
ver de reduir el recorregut per a
aquests atletes. Manzano va veure
aquesta nova categoria “com una
de les apostes fortes de l’organitza-
ció, perquè aquest tipus de proves
ara per ara no són freqüents”.
També va recordar que al llarg d’a-
quest mes de desembre es farà un
acte d’entrega de premis i diplo-
mes a tots els participants en totes
les seves categories”.

Tot i el temps no gaire

bo, més d’un miler de

persones van participar

en la cursa d’enguany

Un de les novetats
va ser la categoria
dedicada a atletes
amb discapacitat
intel·lectual

Sortida de la 30a edició del cros popular de Sants, el passat 2 de novembre.

El cros popular de Sants, Memorial
Eugeni Giralt arriba a la 30a edició
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Què porta un oceanògraf a es-
criure un llibre sobre la història
de l’Associació de Comerciants i
Veïns de la Creu Coberta?
Col·laboro habitualment amb l’associa-
ció i ja havia escrit un conte, La Creu
Coberta. Història d’un carrer, per encàr-
rec seu. I en Lluís Llanas, que n’és el
president, em va demanar si podia fer
un escrit sobre els quaranta anys de
l’entitat. 
Per explicar aquesta història va
crear un personatge fictici, Joan
Creus. Ell, els seus records, són
els protagonistes d’aquesta peti-
ta novel·la.
Creus és el testimoni de tot aquest pe-
ríode. La seva vida es desenvolupa 
paral·lelament amb la de l’associació.
Ell no en forma part i no pren les deci-
sions, però sempre és present en els
moments clau. A cada capítol té lloc
un esdeveniment organitzat pels co-
merciants i emmarcat dins de la histò-
ria de l’entitat. Són esdeveniments que

marcaran la vida de Creus. El primer
capítol és l’encesa dels llums de Nadal,
on coneix la noia. El segon parla d’un
creuer que es va organitzar els anys
vuitanta. 
L’associació va néixer l’any 1968
per posar la il·luminació de Nadal
al carrer de la Creu Coberta.
Així és. L’associació (que era agrupació,
perquè no podies associar-te en aque-
lla època) neix només per poder il·lu-
minar els carrers. Abans ja es feia, hi
havia una persona que s’encarregava
de recaptar els diners cada any, però
era un embolic. Un any, aquesta perso-
na ho va deixar. Els comerciants van
pensar si es podia fer d’una altra ma-
nera i van decidir crear l’associació.
Durant quinze anys gairebé només
van fer això: posar els llums de Nadal. 
I després?
Després va canviar la junta, hi va en-
trar gent nova i van dir: “Podem fer
més coses”. A partir d’aquí és la boge-
ria. Ara ja no actuen exclusivament pel
fet comercial, sinó per ajudar el barri
en altres àmbits. La política de l’asso-
ciació és tornar al barri allò que el barri
li dóna.
Vostè ara prepara una novel·la

sobre una intriga ambientada de
nou a la Creu Coberta i Hosta-
francs. 
És una novel·la tipus Codi da Vinci,
però en barat. Tracta sobre un detectiu
que investiga la desaparició d’un noi,
relacionada amb uns llibres antics so-
bre el mite de la Creu Coberta. La idea
de situar la història a Hostafrancs me
la va suggerir en Lluís. 

En què l’inspira, aquest barri?
Hi he viscut tota la vida. Els meus avis,
que tenien una botiga a la plaça Espan-
ya, sempre hi han estat associats. He
passat moltes temporades a fora i ara
fa poc que visc a Malgrat de Mar, però
sempre hi he tornat. I quan torno,
noto que sóc a casa. És la sensació que
la teva gent que viu per aquí, encara
que ara estem tots escampats pel món.

Quin era el negoci de la seva fa-
mília?
Era una papereria–llibreria. 
El comerç ha format part de la
seva infància, doncs. 
Déu n’hi do les hores extres que he
fet a la botiga. Et toca ajudar des de
petitet, sobretot al Nadal, quan cal
embolicar regals o cobrar... Això ho
tinc molt viscut des que era un nen. 
Li agradava que els avis tingues-
sin una botiga?
M’hauria agradat més si la botiga ha-
gués estat d’una altra cosa; a mi les
llibretes i els bolígrafs... Els llibres sí
que m’agradaven molt. De vegades, el
meu avi se’ls llegia a la botiga i utilit-
zava el DNI com a punt de llibre. Un
dia se’l va deixar a dins i la meva
mare o la meva àvia van vendre
aquell llibre amb el DNI a dins. El
client va tornar i va dir: “El llibre està
molt bé, però hi ha un DNI. És de
vostè?”. Mira, aquestes coses passen. 
Vostè també robava caramels al
quiosquer, com el Joan Creus
d’Història d’una il·lusió?
No, no. Sí que vaig tenir una història
d’amor i odi amb un quiosquer, però
era de les Corts. 

E N T R E V I S T A Àlex Pola, autor del llibre Història d’una il·lusió

Àlex Pola amb el seu llibre.

L’Associació de Comerciants i Veïns de la Creu

Coberta es va constituir el 1968 per il·luminar el

Nadal d’aquesta artèria vital  d’Hostafrancs.

Quaranta Nadals després, l’oceanògraf Àlex Pola

ha recollit la història de l’entitat en un llibre

“Ara visc fora,
però quan torno a
Hostafrancs noto

que sóc a casa”

“Preparo una novel·la
tipus Codi da Vinci
ambientada 
a la Creu Coberta”

Felicia 
Esquinas


