
Un grup de 16 alumnes d’entre
13 i 15 anys de l’IES Joan Coro-
mines (carretera de la Bordeta,
39-41) ha participat a la cinque-
na edició del Camp de la Pau, ce-
lebrada a Nàpols l’octubre pas-
sat.  Els joves han fet una estada
de deu dies a la ciutat italiana,
on s’han trobat amb nois i noies
de ciutats dels cinc continents
per parlar de pobresa, d’emigra-
ció, d’igualtat i desigualtat, d’e-
ducació, del medi ambient o de
com combatre la Sida i altres
malalties, temes inclosos als Ob-
jectius del Mil·lenni establerts
per les Nacions Unides. Afirmen
haver-hi après moltes coses. Les
principals, el respecte i saber
conviure.

Alumnes de l’IES J. Coromines 
participen al Camp de la Pau

Cases sense ascensor poden
optar a un ajut per instal·lar-ne

SUBVENCIÓ

L’ajut màxim que es
dóna és del 60 %, sense
passar dels 45.000 euros

ASSESSORAMENT

Cal  adreçar-se
a l’Oficina
d’Habitatge

INICIATIVA

Millora la qualitat
de vida dels
habitants de Sants

Pàg. 3

E N T R E V I S TA Pàg. 8

Enric Ricart i García
Medalla d’Honor
de Barcelona 

“He treballat per
portar Barcelona
i el seu comerç
arreu del món”

PLE DEL DISTRICTE Pàg. 4

El Consell Plenari
aprova inicialment
el Pla d’Actuació
Municipal 

P O L I E S P O R T I U Pàg. 7

Caminada
de Sants-Montjuïc 
Aplega més de
1.600 participants 

S E R V E I  P Ú B L I C Pàg. 6

Blog Millor que nou
Mercats de segona mà 
i tallers de reparació

E Q U I PA M E N T S Pàg. 6

Comencen els treballs
del nou centre 
de salut mental

Pàg. 5

S A N T S - M O N T J U Ï C
B A R R I S  D E www.bcn.cat  |  Novembre 2008

EL POBLE-SEC  · LA MARINA DEL PRAT VERMELL  · LA MARINA DE PORT  · LA FONT DE LA GUATLLA

HOSTAFRANCS  · LA BORDETA  · SANTS - BADAL  · SANTS  · PARC DE MONTJUÏC  · ZONA FRANCA - PORTS
U

P
L

E
M

E
N

T

Una de les activitats dels joves participants al Camp de la Pau.
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I N F O Ú T I Lt L ’A G E N D AW

Del 17 al 28 de novembre 
Mira’m i no em toquis
Casa del Rellotge (pg. de la Zona Franca, 116-jardins Can
Farrero)
Els tallers d’arts plàstiques del centre cívic ens mostren
els seus treballs de ceràmica, pintura, esmalts, joieria,
manualitats, dibuix..

Fins al 18 de gener
Alphonse Mucha (1860 - 1939).
Seducció, modernitat i utopia
CaixaFòrum (av. Marquès de Comillas, 6-8)
Un dels creadors i difusors de l'estil Art Nouveau, que
va establir una iconografia eficaç vinculada a la moder-
nitat publictària.

Divendres 14 de novembre
Fuenteovejuna
A les 21 h. Sala Pepita Casanellas (pg. Zona Franca, 185)
Adaptació de l’obra de Lope de Vega per part del Teatre
del Repartidor.

Divendres 28 de novembre 
Espectacle de dansa africana
A les 22.15 h. Centre cívic El Sortidor (pl. del Sortidor, 12)
Amb motiu del Dia mundial de lluita contra la sida.

De l’11 al 14 de desembre  
Uprising/In Your Rooms 
A les 21 h (dg a les 19 h). Mercat de les Flors (Lleida, 59)
La nova promesa de la dansa contemporània, Hofesh
Shechter, presenta els seus dos últims treballs. 

Dissabte 15 i diumenge 16 de novembre
Música dels Balcans dins d'una maleta
A les 17.30 (ds) i 12 h (dg). CaixaFòrum (av. Marquès de
Comillas, 6-8)
Concert familiar a càrrec de Los Moussakis, que han re-
cuperat la vella tradició d'acompanyar amb la seva mú-
sica els grans esdeveniments de la vida.

Divendres 28 de novembre 
Concert de Nadal
A les 21 h. Sala Pepita Casanellas (pg. Zona Franca, 185)
A càrrec de l’Orquestra de Cambra Catalana.

Dimarts 11 i 25 de novembre
Ball de la gent gran
A les 17 h. Casinet d’Hostafrancs (Rector Triadó, 53)

Dissabte 15 de novembre 
La truita amb química
D’11 a 13 h. Centre cívic El Sortidor (pl. del Sortidor, 12)
Experiments amb productes habituals de cuina.

Del 17 al 22 de novembre 
XX Marató de cinema fantàstic
i de terror de Sants
Consultar horari. Cotxeres de Sants (Sants, 79)
Per a més informació: www.bcn.cat/sants-montjuic.
Dissabte 22, la nit més llarga.

Dimecres 19 de novembre
Fes-te el teu àlbum de fotos on-line
A les 17.30 h. Punt Multimèdia (Muntades, 5-35)
Taller gratuït per aprendre a fer un álbum digital.

Dimecres 19 de novembre
Diferències i semblances entre fibro-
miàlgia i síndrome de fatiga crònica
A les 19.30 h. Auditori ONCE (Gran Via, 400)
Conferència del Dr. Joaquim Fernández, coordinador
de la Unitat de síndrome de fatiga crònica de l’hospital
Clínic de Barcelona.

Dimarts 25 de novembre 
Cinema fòrum: “Caos”
A les 20.30 h. Centre cívic El Sortidor (pl. del Sortidor, 12)
Amb motiu del Dia internacional contra de la violència
envers les dones.  

Dissabte 15 de novembre 
Parrot is lost
A les 12 h. Centre cívic El Sortidor (pl. del Sortidor, 12)
Música i contes en anglès. Per a nens de 3 a 8 anys.

Diumenge 23 de novembre 
En clau de Bach
A les 12 h. Sala Pepita Casanellas (pg. Zona Franca, 185)
Una petita història de música amb la cia. Bitxicleta. 

Dissabte 29 de novembre 
Cuina de nassos
A les 12 h. Centre cívic El Sortidor (pl. del Sortidor, 12)
Teatre-circ, a càrrec de Fadunito.Com. 
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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

Dolors Roset

A Sants hi ha 686 edificis
sense ascensor. Des del

dia 1 de setembre, en què es
va iniciar el programa d’ajuts
de fins al 60 % del cost per a
la instal·lació d’ascensors,
quatre escales han presentat
la sol·licitud. A més a més, hi
ha els edificis que estan dins
d’una zona AERI, ARI o in-
closa en la llei de Barris i que
també han demanat la ins-
tal·lació d’un ascensor. Són
aproximadament uns qua-
ranta. El programa s’ha ini-

ciat simultàniament en tots
els barris de Barcelona. Per
poder obtenir l’ajut cal que la
comunitat de veïns es posi
d’acord i que tècnicament si-

gui possible instal·lar un as-
censor a l’edifici. Per als edifi-
cis en què hi hagi dubtes
raonables sobre la possibilitat

de posar-ne , l’Institut del
Paisatge Urbà facilitarà un in-
forme d’ubicació de l’ascen-
sor. El propietari de l’edifici o
el president de la comunitat
ha de presentar la sol·licitud
a l’Oficina de l’Habitatge de
Sants o a l’Institut del Paisat-
ge Urbà. La subvenció és
d’un màxim de 45.000 euros.
Però per a obres en què es
faci simultàniament la ins-
tal·lació de l’ascensor i un iti-
nerari practicable per a per-
sones amb mobilitat reduïda,
l’ajut màxim serà allò que si-
gui més favorable entre el lí-

mit de 45.000 per ascensor o
6.000 per pis. Per a les perso-
nes de famílies amb ingres-
sos inferiors a dues vegades
l’IPREM (Indicador Públic
d’Ingressos) i que no dispo-
sin de cap altre habitatge a
Barcelona, l’Ajuntament faci-
litarà un ajut complementari,
que pot arribar a cobrir el
cent per cent del cost que els
correspongui aportar. L’Ofici-
na de l’Habitatge procura que
les comunitats de propietaris
puguin arribar a un acord fa-
cilitant que els veïns es reu-

neixin i posant a disposició
de les comunitats una sèrie
de professionals perquè ex-
pliquin el projecte i donin
idees pràctiques dels benefi-
cis de la instal·lació o de com
superar dificultats tècniques.

Informació:
Oficina de l’Habitatge de
Sants
C. Creu Coberta, 104
De dilluns a divendres, 
de 9 a 14 h i de 15 a 17.30 h
Telèfon: 010
(0,45 euros establiment de trucada (IVA inclòs) i

0,06 euros minut (IVA inclòs) tarifat per segons
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L’alcalde, Jordi Hereu, i la regidora del Districte, Imma Moraleda, visiten les obres d’instal·lació d’un ascensor.

A Barcelona encara hi ha molts

edificis que no disposen d’ascensor.

L’Ajuntament, amb el suport de la

Generalitat de Catalunya, ha posat

en marxa un programa d’ajuts per 

a la seva instal·lació

Ajuts per a la instal·lació
d’ascensors a Sants

El programa
d’ajuts pot arribar a
subvencionar el
60% del cost de
l’ascensor

C IU TA DA N S OPINE N

M. José Luna
Mestressa de casa

Sí que ho sabia. Tot i
que fa molt de temps
que ho esperàvem,
penso que és una pro-
posta molt bona, sobre-
tot per a la gent gran i
la gent que no es pot
moure amb facilitat.

Cristina Casado
Venedora

Estic informada i penso
que és molt lent, per-
què ja fa gairebé un
any que ho esperem.
Penso que fa molta
falta, perquè al barri hi
ha molta gent gran i
amb problemes de
salut.

Alejandro
González
Electricista

Ho he llegit al diari i
penso que és una inicia-
tiva molt necessària,
sobretot en aquest
barri, en què viu molta
gent gran.

Francesc Soler
Autònom

No ho sabia, tot i que
penso que és una bona
idea. Hi ha, però, un
problema, i és que en
molts edificis no hi cap
un ascensor. Pero vaja,
és bo que es facin coses
al barri, perquè en fal-
ten moltes.

Raül Asla
Instal·lador

Sí que ho sé i ho trobo
molt bé, tot i que penso
que els propietaris són
poc donats a gastar-se
els diners. Penso que
fins que una llei no hi
obligui i se’n penalitzi
l’incompliment, no es
resoldrà el problema.

Ana Sánchez
Jubilada

Sí que ho sabia i penso
que està molt bé, per-
què tenim una certa
edat i ens és necessari.
Ara, cal tenir en comp-
te que hi ha molts edifi-
cis on no hi cap un
ascensor.

S a p  q u e  l ' A j u n t a m e n t  d ó n a  a j u t s  p e r  i n s t a l · l a r  a s c e n s o r s  a l s  e d i f i c i s  q u e  n o  e n  t e n e n ?

Q U I  P O T  O P TA R - H I ?A
Poden optar als ajuts els edificis que estiguin destinats a

l’habitatge, que no disposin d’ascensor, ni hagin iniciat

les obres d’instal·lació, que disposin de la llicència d’o-

bres corresponent, que no tinguin patologies estructu-

rals i que no siguin una promoció immobiliària. Si l’edifi-

ci es destina majoritàriament a altres usos, la subvenció

s’aplicarà proporcionalment de manera exclusiva al

nombre d’habitatges habituals que hi hagi.
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P L E  D E L  D I S T R I C T E

Daniel Romaní

El Consell Plenari del Dis-
tricte de Sants-Mont-

juïc, celebrat el 30 de setem-
bre, va aprovar inicialment el
PAM (Pla d’Actuació Munici-
pal), en el qual s’estableixen
les actuacions que es faran a
la ciutat fins a l’any 2011. El
PAM va rebre els vots favo-
rables del PSC, ICV i ERC, i
els vots en contra del PP i de
CiU. “És un PAM realista,
que dóna resposta als reptes
que té Barcelona i posa l’ac-
cent en les polítiques so-
cials”, va afirmar la regidora
del Districte, Imma Morale-
da, que va agrair el suport
d’ERC, “un suport crític i exi-
gent”, va subratllar. “El PAM
millora notablement els ser-
veis, en compliment de les

noves lleis que tenen a veure
amb els drets fonamentals
dels ciutadans”, va afirmar la
regidora. Cristòfol Ortolà
(ICV) va subratllar que el
PAM “és un full de ruta de

l’Ajuntament; això no vol dir
que fins ara no s’hagi fet
molta feina”. Albert Deuse-
des (PSC) va destacar “el pro-
cés de participació, de més
de 28.000 persones, a l’hora
d’elaborar el PAM”. Albert
Martínez (CiU) va afirmar
que “és un document de bo-
nes intencions, però li falten

moltes concrecions”. José
Antonio Calleja (PP) va la-
mentar que l’aprovació del
PAM “arribi molt tard, quan
només falten dos anys i mig
per al final del mandat”. Jo-
sep Chalmeta (ERC) va po-
sar de manifest que “no té
en compte l’actual situació
de crisi econòmica”, però tot
i així el seu grup li dóna su-
port “per responsabilitat
amb la ciutat”.  D’altra ban-
da, al mateix Consell Plenari
es va aprovar una proposició
de CiU i ERC que preveu un
procés participatiu en la re-
forma del parc de l’Espanya
Industrial. La regidora  va
mostrar l’acord de l'equip de
govern amb aquesta propo-
sició, i va explicar  que el Dis-
tricte ja havia mostrat la
seva voluntat de fer un pro-
cés de participació, com a
resposta a les peticions fetes
per dues entitats del distric-
te que han estat trameses a
Parcs i Jardins.

Un moment de la celebració del Ple del dia 30 de setembre.

La reforma del
parc de l’Espanya
Industrial tindrà un
procés participatiu

Al darrer Consell Plenari del Districte es va

aprovar inicialment el Pla d’Actuació

Municipal, que defineix les actuacions a la

ciutat fins al 2011

El Ple aprova inicialment
el Pla d’Actuació Municipal 

Escultura de bronze del timbaler del Bruc en el castell de
Montjuïc. (Foto: JMC)

El timbaler del Bruc
Immersos en els actes de celebració del bicentenari de la
Guerra del Francès, que va tenir lloc entre el 1808 i el
1814, trobem que un dels primers esdeveniments fou la
batalla del Bruc, el 6 de juny de 1808. Una derrota france-
sa i l’inici de la llegenda del timbaler del Bruc. Cent anys
després, el 1908, la commemoració de l’efemèride al Bruc
fou important i aplegà moltíssima gent que s’hi traslladà
en carruatges i un gran nombre de cotxes per a l’època,
així com unitats de l’exèrcit i del sometent.
Després de la Guerra Civil, al començament dels anys cin-
quanta, el governador civil Acedo Colunga tingué la idea
de col·locar al Bruc una escultura gegantina en record del
timbaler i l’encarregà a Frederic Marès, que va fer l’escul-
tura en una grandària més petita. L’abril de 1952, es va
posar la primera pedra del nou monument, però la cons-
trucció no va quedar enllestida completament fins al
1954. Per construir el monunent, Fedreric Marès va fer-
ne un original més petit del qual es van fer tres còpies
més. La primera se la va quedar el mateix Acedo Colunga,
que la va instal·lar al Govern Civil de Barcelona el 7 de
juny de 1953 i que el 1982 fou traslladada a la caserna de
la Guàrdia Civil de Manresa. La segona, inaugurada el dia
de la Mercè de 1956 i que és de pedra, es troba en els jar-
dins del carrer Corint, a tocar dels carrer de Balmes amb
Pàdua. La tercera, feta en bronze, es va posar a l’escola del
timbaler del Bruc, de Vilapicina, el setembre de 1960. Poc
temps després es va traslladar al castell de Montjuïc, on
es troba en l’actualitat. Pel que fa a l’original, aquesta es-
cultura se la va quedar Frederic Marès al seu estudi.

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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Felicia Esquinas

Carlos Angulo,  Marina
Mas i Nelson Martínez,

tots tres de catorze anys, la
recordaran sempre com una
experiència irrepetible. Car-
los, Marina i Nelson formen
part del grup de setze estu-
diants de l’IES Joan Coromi-
nes (carretera de la Bordeta,
39-41) que han representat
Barcelona a la cinquena edi-
ció del Camp de la Pau, cele-
brada a Nàpols l’octubre. 
Els alumnes han passat deu
dies a la ciutat italiana, on
s ’ han trobat  amb nois  i
noies de ciutats dels cinc
continents, com ara Casa-
blanca (Marroc),  Maputo
(Moçambic) ,  Uralsk (K a-
zakhstan), Monterrey (Mè-
xic), Gdanz (Polònia), Brítal
(Líban), Zhengzhou (Xina),
Valparaíso (Xile)... I junts
han parlat de pobresa, d’e-
migració, d’igualtat i desi-
gualtat, d’educació, del medi
ambient o de com combatre
la Sida i altres malalties, te-
mes inclosos als Objectius
del Mil·lenni establerts per
les Nacions Unides.  Han
tornat a casa amb la maleta
plena de vivències. 
“Què he après? Respecte”,
afirma Nelson Martínez ,
que recorda especialment “la

convivència entre tantes
cultures, com són de dife-
rents i com és de difícil co-
municar-se, per aquest mo-
tiu”. A Carlos Angulo també
li han cridat l’atenció aques-
tes diferències. “Quan veus
la gent de Mèxic o la de Xile,

t ’adones que ells són més
oberts i que la cultura de
Barcelona és més tancada”,
explica. El que més ha agra-
dat a Marina Mas és “com-
partir vida amb persones
d’altres països. N’he après
molt. Saber conviure, més
que res”.

Ells i la resta de nois i noies
que han anat al Camp de la
Pau van ser rebuts per l’al-
calde abans de la seva esta-
da. Ara podran compartir la
seva experiència amb la res-
ta de companys de l’institut,
on al llarg d’aquest curs de-
senvoluparan el projecte de
reciclatge integral de residus
amb el qual s’han presentat
al Camp. 
El Camp de la Pau és una
iniciativa de la Fundació Fò-
rum, nascuda en el marc del
Fòrum Universal de les Cul-
tures, el 2004. Des de lla-
vors s’ha celebrat a Barcelo-
na (2005),  Montevideo
(2006), Monterrey (2007).
Fins ara hi han participat 25
instituts i 500 joves d’entre
13 i 15 anys de Barcelona.
En total, han estat 1.900 jo-
ves de 59 ciutats d’arreu el
món.

N O T Í C I E Sf
“Grans artistes, grans espectacles”
És un cicle d’espectacles de música, teatre i dansa pro-
tagonitzats per gent gran. El cicle, que s’ha endegat
aquest any el setembre, i que té vocació de continuïtat,
està organitzat pel centre cultural Tomàs Tortajada
(carrer Elkano, 24-26, www.centretortajada.org) i té
el suport del Districte. El proper dia 29 actuarà La
il·lusió no té edat, un grup de Parets del Vallès que ofe-
reix balls i cançons. 

Convocats els Premis Sants-Montjuïc 
Fins al dia 14 encara es poden presentar candidatu-
res per als premis Sants-Montjuïc, en les categories
de reconeixement personal i de reconeixement
col·lectiu. Les entitats han de presentar les propos-
tes, juntament amb un currículum amb els mèrits
de l’entitat o la persona proposada, al registre de la
seu del Districte.

Ampliació del termini de participació  
El procés participatiu convocat pel Districte a fi que
els veïns i les veïnes puguin col·laborar amb les seves
propostes en el disseny de la nova plaça Herenni i vol-
tants s’ha ampliat fins al 28 de novembre. Els suggeri-
ments es poden fer a través de l’adreça electrònica
sants-montjuic@bcn.cat, de les butlletes que hi ha al
costat de les bústies on s’han de dipositar i que són a:
mercat d’Hostafrancs, seu del Districte, poliesportiu
de l’Espanya Industrial, centre cívic Casinet d’Hosta-
francs, escola Miquel Bleach, AV d’Hostafrancs, AC
Creu Coberta i Escola Joan Pelegrí.   

XX Marató de cinema fantàstic i de terror
Un any més el terror torna a les Cotxeres de Sants. Del
17 al 22 de novembre se celebra la XX Marató de cine-
ma fantàstic i de terror de Sants, que també inclou la
10a edició del Concurs de curts fantàstics i de terror.
La Nit més llarga tindrà lloc dissabte 22, a partir de les
19 hores. Aquesta nit també es podrà participar al joc
de rol “La nit del diable”. Es pot consultar la progra-
mació del festival al web www.bcn.cat/sants-montjuic. 

Nous tallers de cuina.

Millora de les instal·lacions del Centre Cívic Cotxeres-Casinet
Daniel Venteo

L’edifici C del complex d’e-
quipaments del centre

civíc Cotxeres-Casinet ha estat
reformat no fa gaire. La millo-
ra de les instal·lacions ha sig-
nificat una modernització del
conjunt i nou impuls a les acti-
vitats de tot el centre cívic.
Es tracta d’un edifici les tres
últimes plantes del qual estan
destinades al centre cívic,
mentre que la planta baixa i
la primera formen part del

casal de gent gran. El espais
són utilitzats per a reunions i
realització de tota mena d’ac-
tivitats, com ara tallers.
Aquests són, precisament, un
dels atractius de la seva ofer-
ta, i ara disposen de sales i in-
fraestructures adequades per
fer-hi un gran nombre d’acti-
vitats, com ara pintura, arts
plàstiques, corporals, cuina,
etc. A més, l'edifici compta, a
la quarta planta, amb una
sala d'actes completament

equipada per celebrar-hi tota
mena d’actes públics. 
Les reformes han permès re-
cuperar l'antiga sala d'exposi-
cions de l'edifici A de Cotxe-
res, el que dóna a carretera de
Sants, que ara compta amb
un espai específic, que a més
d'exposar artistes del barri i
de fora, ha convocat el primer
concurs d'art jove Cotxeres-
Casinet, organitzat conjunta-
ment amb el col·lectiu d'artis-
tes de Sants.

Els alumnes han conviscut deu dies amb joves dels cinc continents.

Un grup de setze

alumnes d’aquest

centre educatiu s’ha

trobat a Nàpols amb

joves d’altres ciutats

del món per debatre

com construir un

món més just

Junts han parlat
de pobresa, d’immi-
gració, d’igualtat i
desigualtat, de
medi ambient  

L’IES J. Coromines participa
al Camp de la Pau de Nàpols
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Des que l’any 1955 en Jordi Estival va obrir
la cansaladeria, Sants ha viscut una gran

transformació. Ara hi és el fill, també anomenat
Jordi, que recorda que Sants era una zona amb
molta indústria i que la gent aprofitava per
comprar quan tenia una estona lliure. Amb les
grans superfícies, els hàbits han canviat i la gent
va expressament a comprar, no d’escapada. La
cansaladeria s’ha hagut d’adaptar als canvis del
barri i als nous temps. Per al Jordi, el tracte
humà i la qualitat és el que dóna valor a la petita

botiga davant dels supermercats. De ben jove el
Jordi va aprendre del pare l’elaboració d’embo-
tits, com les botifarres i el bull, els quals encara
elabora artesanament. Amb els anys, però, han
variat la seva oferta; abans era estrictament
cansaladeria i el porc era el producte estrella,
mentre que ara s’hi ha incorporat la carn de po-
llastre, de xai, de vedella i altres productes. 

Cansaladeria Estival
C. Riego, 17 / Tel. 93 431 55 90

E L  T A U L E L L

Cansaladers de Sants des de 1955

Encara elaboren els embotits artesanament.

Joan Anton Font

E Q U I P A M E N T S

David Sabaté

E l Sant Joan de Déu-Nu-
mància, Serveis de Salut

Mental serà una realitat en poc
més de dos anys. El 10 d’octu-
bre es va col·locar la primera
pedra d’aquest equipament,
que vol ser un referent en
l’atenció integral de la salut
mental i les addiccions a Barce-
lona. Així, s’adequarà l’oferta a
les necessitats del territori, es
millorarà l’accessibilitat i l’efi-
ciència i s’afavorirà el treball
compartit i la coordinació dels
diferents serveis de la zona. 
L’edifici, que compta amb un
pressupost de 35 milions d’eu-
ros, constarà de set plantes en
superfície més cinc de soterra-
des, i donarà servei a una po-

blació potencial de 497.050
habitants més grans de disset
anys, procedents també de les
Corts, de Sarrià-Sant Gervasi i
de l‘Eixample Esquerra. El cen-
tre tindrà una superfície total
de 22.917 m2,  disposarà de
178 llits i 17 places d'hospital

de dia i hi treballaran prop de
140 professionals de les espe-
cialitats de psiquiatria, infer-
meria, psicologia, teràpia ocu-
pacional o treball social –el nou
equipament acollirà també un

centre de serveis socials. 
L’acte de col·locació de la pri-
mera pedra, que es va celebrar
coincidint amb el Dia Mundial
de la Salut Mental, va ser presi-
dit per la consellera de Salut,
Marina Geli, i l'alcalde de Bar-
celona, Jordi Hereu, el qual va
destacar la importància de dis-
posar d'aquest nou equipa-
ment en un moment en què
les malalties mentals, va dir,
"afecten un 2,4% dels adults i
un 2,3% dels joves i nens" de la
ciutat de Barcelona. Els acom-
panyava la regidora de Sants-
Montjuïc, Imma Moraleda, per
a qui el centre serà una "instal-
lació de primer nivell al nostre
país”. El 2007 es van atendre a
la capital catalana 44.758 pa-
cients als centres de salut men-
tal d’adults –10.535 més que al
2006– i 6.269 als centres de
salut mental infantil i juvenil.

El centre disposarà
de 178 llits i hi
treballaran 140
professionals  

L’equipament, que començarà a funcionar

l’any 2011, constarà de 12 plantes i donarà

servei potencial a 497.000 persones 

Col·locació de la primera pedra del nou centre de salut mental. 

Comencen els treballs del 
nou centre de salut mental

S E R V E I  P Ú B L I C

“Millor que nou”,
de segona mà

Felicia Esquinas

S’ha espatllat i serà més car reparar-lo que comprar-
ne un de nou? Ja no és útil? S’ha fet vell? Ens fa
nosa? Ja no està de moda? Però, i si abans de llençar
aquest objecte li donem una altra oportunitat? 
Potser la reparació no és tan cara, o el podem ven-
dre, o intercanviar. Reutilitzar vol dir un residu
menys al nostre planeta. La campanya “Millor que
nou, 100% vell” continua convidant-nos a buscar al-
ternatives al perniciós “usar i llençar” i ens recorda
que la millor manera de prevenir els residus és no
produir-los. La xarxa creada per la campanya aplega
ja 1.372 reparadors i 278 botigues de segona mà. 
“Millor que nou” ha estrenat un nou accés a la seva
adreça web, la qual ara és  www.millorquenou.cat.
Aquí s’ofereix informació sobre el mercat de segona
mà i els tallers de reparació, i se’n pot descarregar els
fulls sectorials de reparadors del municipi. 
La segona novetat és el nou blog www.millorque-
nou.blogspot.com, obert a la participació de tothom. 
El blog és un espai de difusió, on trobareu informa-
ció sobre les activitats que porta a terme la campa-
nya, notícies i vídeos, enllaços amb els establiments
col·laboradors, informació sobre mercats d’inter-
canvi i de segona mà de tot l’àrea metropolitana o
dades d’interès relacionades, com ara adreces de
Bancs del Temps, webs d’intercanvi o cursos de res-
tauració. També s’hi pot trobar els tallers de repara-
ció i botigues de segona mà que tenim prop de casa.

Més informació: 
Tel. 93 506 95 66 (de 8 a 15 hores)
www.millorquenou.cat
www.millorquenou.blogspot.com



S A N T S - M O N T J U Ï C 7Novembre 2008

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

L’Informatiu
Sants-Hostafrancs-La Bordeta
Gran Via Corts Catalanes, 259-261
Tel. 93 331 98 86

Línia Sants
Fèlix Ferran, 30. Mollet del Vallès.
Tel. 93 570 29 20
liniabarcelona@comunicacio21.com

Revista La Marina
Foc, 128. 1a planta. Tel. 93 296 50 07

Zona Sec
Publicació del Poblesec
Roser, 17, pl. baixa. Tel. 93 329 99 52

INTERNET

Web de l’Àrea Verda

Hi trobareu tota la informació sobre la
nova fase d’implantació de l’Àrea Verda,
que ha ampliat les zones d’estaciona-
ment regulat, amb preferència per als
veïns. També han augmentat el nombre
de places reservades a motos.
www.bcn.es/areaverda

Campionats d'Europa d'Atletisme
Barcelona 2010

Els campionats d'Europa se celebraran
entre el 26 de juliol i l'1 d'agost de 2010
a l'Estadi Olímpic Lluís Companys de
Montjuïc. En aquest web, hi podeu tro-
bar notícies, vídeos, informació sobre la
competició i sobre com fer-se voluntari
d'aquest esdeveniment esportiu. 
www.bcn2010.org

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

Pere S. Paredes

Novament la  caminada per
Sants-Montjuïc ha estat un

èxit ,  tant de participants com
d’organització, en haver pogut
congregar, el passat 28 de setem-
bre, 1.642 participants pels dife-
rents  car rers  del  d istr icte  de
Sants-Montjuïc. Organitzada en-
tre la Unió Excursionista de Cata-

lunya de Sants i l’Associació d’En-
titats Excursionistes del Barce-
lonès (AEEB), aquesta caminada
del cicle Barnatresc va fer un re-
corregut d’uns dotze quilòmetres
a peu, amb sortida i arribada al
parc de l’Espanya Industrial, que
va arribar als districtes veïns de
les Corts, Sarrià-Sant Gervasi i
Eixample.

El recorregut de la popular cami-
nada, molt fàcil i molt planer, va
reunir, com va explicar Josep Ma-
ria Jerez de l’organització, “grans i
petits. Caminar va molt bé a tot-
hom i per això a la Caminada de
Sants-Montjuïc podies trobar des
de pares amb els seus fills petits,
fins a gent que sobrepassava amb
escreix els 60 anys”. 
Per a Jerez, hi ha una màxima que
promou aquest esport del cami-
nar: “tothom que va al metge rep
la consigna que caminar és molt
bo per a la salut dels pacients”.
Sota el nom de senderisme urbà es
promocionen activitats com: cami-
nar, que és una activitat física es-

portiva, amb els beneficis per a la
salut que comporta; el civisme, po-
tenciant tant el respecte com sa-
ber compartir l'àmbit urbà (parcs,
places, carrers, etc.) d'una una ciu-
tat, en aquest cas Barcelona, i, fi-
nalment, la cultura, ja que es dóna
a conèixer la ciutat en general i,
més concretament, conèixer i valo-
rar les seves zones verdes, els mo-
numents, l'arquitectura, la història
i l'urbanisme.

La Caminada de Sants-Montjuïc sobrepassa

les seves fronteres i arriba als districtes de les Corts,

Sarrià–Sant Gervasi i Eixample

El recorregut tenia
uns dotze quilòmetres,
amb sortida i arribada
al parc de l’Espanya
Industrial

Imatge guanyadora del segon premi Barnatresc 2007 de la qual és autor Jesús Griera Martí.

La Caminada de Sants-Montjuïc
atrau més de 1.600 participants 
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Què significa aquest guardó?
Evidentment, rebre un premi, i a més a
més, de l’Ajuntament de la teva ciutat,
sempre és un motiu d’orgull i satisfac-
ció. Al llarg de la meva vida he rebut
molts premis, però com a barceloní que
sóc i com a persona enamorada de la
meva ciutat aquest és especial. També
he rebut el premi que es fa a la millor
botiga del món per la meva tasca de
promoció de la ciutat. He fet una vida
pública molt intensa i molt llarga. He
treballat per portar Barcelona i el seu
comerç arreu del món. Quan es treballa
amb il·lusió les coses surten bé,  i quan
surten bé i t’ho reconeixen, doncs mi-
llor. Alguns dels reconeixements que he
rebut els he de compartir amb el meu
equip, perquè sempre hem treballat en
col·laboració. 
Quina és la seva relació amb els
barris?
He de dir que el territori va agafant,
com més va, més força i més força des
de fa uns quants anys. Jo vaig ser fun-

dador de la societat d’establiments co-
mercials de Sants i promotor de l’apar-
cament públic al districte, que era molt
necessari. Després de molts anys de tre-
ball, al final dels vuitanta vam aconse-
guir convèncer tothom que era necessa-
ri fer aquest aparcament per al comerç i
per al barri. Vam començar a treballar
abans de les Olimpíades. La nostra en-
titat va aconseguir la primera concessió
administrativa municipal feta a una as-
sociació de comerciants per fer les obres
i encarregar-se de l’explotació comercial
de l’aparcament. L’associació va ser la
promotora directa d’aquest aparcament
amb una inversió d’uns 600 milions de
pessetes. Ara és un servei no només per
al comerç, sinó per a tots els veïns. 
Quin balanç fa de la creació de l’a-
parcament?
Insisteixo que des del punt de vista del
comerç l’aparcament era una necessitat,
i el balanç és, doncs, clarament positiu:
un eix comercial sense aparcament és
impensable. En l’aspecte del servei al
barri, quan els negocis tanquen, no hi
ha dubte que l’aparcament continua
sent útil per a tothom. 
Quins són els projectes de futur de
l’associació?

Continuar dinamitzant el sector comer-
cial del barri. L’eix de la carrer de Sants
és un dels històrics de la ciutat. Nosal-
tres hem fet grans campanyes de publi-
citat i per això se’ns coneix arreu de la
ciutat i més enllà, gràcies als mitjans de
comunicació que tenen cobertura fora

de Barcelona. Per això he estat convidat
a participar en molts seminaris i en
congressos arreu de Catalunya i de tot
Espanya. La nostra experiència és molt
singular. Quan et criden d’altres ciutats
perquè expliquis el teu programa d’ac-
tuació, és perquè això funciona.
I els reptes de futur?
Actualment el comerç passa per un mal
moment, és evident; això passa a tot el
conjunt de la societat i també al co-
merç, és clar. Això no obstant, al marge
de la situació econòmica actual, ha de
tenir una gran transformació. Quan jo

vaig començar en aquest negoci ara fa
mig segle, tot era molt diferent, i també
tot era molt diferent fa només deu
anys. Cada dia hi ha canvis. Avui el co-
merç és molt diferent en les formes de
desenvolupar la seva activitat. I he de
dir que no sempre tenim tota la com-
prensió que voldríem de les administra-
cions. A vegades lamentem les abun-
dants facilitats que es donen als grans
centres comercials i les dificultats que-
den per al petit comerç, segons com. La
nostra tasca és dialogar i dialogar amb
les administracions.
Aquesta és la importància de la
participació ciutadana, oi?
Sí, posar en comú la visió compartida
entre els veïns, els comerciants i l’admi-
nistració. S’han de sumar els esforços. A
vegades, les obres públiques són molt
complexes. Està clar que són un bé
molt important per a tots, i per això és
estratègic que hi hagi una participació
ciutadana que sigui decisòria. Des dels
despatxos les coses es veuen d’una ma-
nera, i des del carrer d’una altra. Totes
soles, ni les unes ni les altres, són efica-
ces, l’important és consensuar deci-
sions. Tenim l’obligació d’entendre’ns
per aconseguir un millor resultat.

E N T R E V I S T A Enric Ricart i García, Medalla d’Honor de Barcelona 

Enric Ricart a l’entrada de l’aparcament de la plaça de Sants.

Enric Ricart ha estat proposat per rebre la

Medalla d’Honor de la Ciutat a proposta del

Districte en reconeixement a la seva llarga

trajectòria a favor del comerç i els barris de

Sants-Montjuïc

“Des dels despatxos
les coses es veuen

d’una manera, i des
del carrer d’una altra”

“He treballat per portar
Barcelona i el seu
comerç arreu del món”

Daniel 
Venteo


