
Primer serà el torn del Poble Sec,
el qual entre el 12 i el 20 de juliol
acollirà nombroses activitats d’oci
i de germanor. El segon concert
jove al camp de futbol de la Sata-
lia, el circuit atlètic de Festa Ma-
jor, la trobada gastronòmica inter-
cultural “La cuina al món” o la
segona edició del festival de músi-
ca i dansa tradicional del Poble
Sec són només alguns exemples
de la varietat d’aquestes festes que
arriben pràcticament amb l’inici
de l’estiu. Al final d’agost, entre el
22 i el 30, serà el torn de la Festa
Major de Sants, amb un programa
ple de color pensat per a totes les
edats, que tindrà els carrers guar-
nits i les actuacions musicals com
a màxims reclams.

Tot a punt per a les festes 
majors del districte

Procés participatiu del
Pla d’usos de Montjuïc 

ÀMBITS

Cultura, esport,
natura, parc central,
barris i escoles

OBJECTIU

Renovar l’encaix
urbà de la muntanya
a la ciutat

APROVACIÓ

És previst que el pla
definitiu s’aprovi abans
de final d’any

Pàg. 3

E N T R E V I S TA Pàg. 8

Josep Xarles
Medalla d’Honor de la ciutat

“A la parròquia vaig
fer els primers amics,
fèiem excursions,
teatre, esport, etc.”

PLE DEL DISTRICTE Pàg. 4

El barri del Poble Sec
tindrà un nou parc 
de bombers

P O L I E S P O R T I U Pàg. 7

L’Estadi Olímpic
acull el nou
Campus d’atletisme
Cap al 2010 

S E R V E I  P Ú B L I C Pàg. 6

Com protegir-se
del mosquit tigre

E Q U I PA M E N T S Pàg. 6

Els patis de sis
escoles obren
aquest mes de juliol

Pàg. 5
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La festa de Sants se celebrarà del 22 al 30 d’agost.
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I N F O Ú T I Lt L ’A G E N D AW

FESTA MAJOR DEL POBLE SEC

Dissabte 12 de juliol
Correfoc
A les 20.15 h. Pl. del Sortidor 
Recorregut: pl. Sortidor, Blasco de Garay, Blai, Creu de
Molers, Magalhaes i plaça del Sortidor. 
Ball de Festa Major 
A les 23 h. Pl. del Sortidor 
Amb l'Orquestra de Mitjanit. 
Chimbote Rumba-Cabaret 
A les 21 h. Nou de la Rambla/passeig de Montjuïc

Diumenge 13 de juliol
Bicicletada de Festa Major
A les 11 h. Sortida del carrer Margarit, 44
Recorregut de 5 km pels carrers del barri.
Diada castellera
A les 12 h. Carrer Blai
Amb els Xerrics d'Olot, Castellers de Figueres i els
Castellers del Poble Sec.
Alboreà
A les 21 h. Nou de la Rambla/passeig de Montjuïc
Grup de ball flamenc.

Dissabte 19 de juliol
Cercavila Geganter de Festa Major 
A les 19 h. Sortida de plaça Sta Madrona
Amb la participació d’11 colles. Recorregut: plaça Sta. Ma-
drona, Olivera, pl. Navas, Elkano, Concòrdia, Blai i Blesa.
Concert Jove de Festa Major 
A les 22 h. Camp Municipal de La Satalia
Per aquest ordre, Catalonge, Jaleo Real i Doctor Calypso.
Les Nits del Só-Ló 
A les 20 h. Nou de la Rambla/passeig de Montjuïc
Hijos de Magdalena (Tarantella fusió) i Los Totarella (gai-
ters de Calàbria. 

FESTA MAJOR DE SANTS

Divendres 22 d’agost
Cercavila i Ball de Gegants
A les 18.30 h. Plaça de Sants, Joan Güell, pg. Sant Antoni
fins el Drac de l'Espanya Industrial i baixada al Parc.
Pregó
A les 20 h. Parc de l'Espanya Industrial 

Dilluns 25 d’agost
Lliurament dels premis dels carrers
A les 19.30 h. Parc de l'Espanya Industrial 
A l'acte assistiran la regidora del Districte, Imma Mora-
leda i el president de la Federació d'Associacions i Co-
missions de Carrers de la Festa Major, Francesc Mañé.

Dimecres 2, 16 i 30 de juliol
Nits al Pati Anglès
A les 20 i 22 h. CaixaFòrum (av. Marquès de Comillas, 6)
Els diferents escenaris de CaixaFòrum proposen un re-
corregut per països i èpoques diferents per viatjar sen-
se marxar de la muntanya màgica.

Dijous 3, 17, 24 i 31 de juliol
Nits a la Fundació Miró
A les 20.30 h. Fundació Joan Miró (Miramar, 1)
Concerts de música improvisada i clàssics del jazz con-
temporani radicalment innovadors.

Divendres 18 de juliol
Ball amb Caracola
A les 21 h. Centre Pepita Casanellas (pg. Zona Franca, 185)
Aquest grup ens presenta un repertori de rumba cata-
lana amanida amb altres influències mediterrànies. 

Del 15 al 20 de juliol
II Festival Internacional de Música
i Dansa Tradicional 
Nits. Plaça del Sortidor
Danses i concerts de música tradicional de diferents
països de tot el món. Inauguració amb una cercavila.

Divendres 25 de juliol 
Viaje a Darjeeling
A les 22.30 h. Plaça del Sortidor
Tres germans americans que no s'han parlat en un any
s'embarquen en un viatge amb tren per l’Índia. 

Del 9 al 25 de juliol
Pixel, luego existo
Punt Multimèdia-Casa del Mig (;untades, 5-35)
Exposició fotogràfica, imatges, retocs, etc., fet amb pí-
xels. Peces creades als tallers de fotografia digital del 
Punt Multimèdia la Marina.

Fins al 28 de setembre
El Renaixement a Prato
CaixaFòrum (av. Marquès de Comillas, 6)
Prop d'una seixantena d'obres, entre les quals hi ha
obres de Bernaldo Daddi, Filippo Lippi, Gianni Maria
Butteri, Luca Signorelli o Giovanni Battista Caracciolo.
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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 de barri 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 93 426 20 69
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.
Sala de lectura Martí i Pol 93 331 90 54
Constitució, 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 69
Sants, 79-81.
Casal de Gent Gran La Capa 93 421 69 76
Alts Forns, 82-86.
Espai de Gent Gran Casinet 93 423 04 40
Rector Triadó, 53.

ALTRES SERVEIS

Oficina de rehabilitació 93 441 36 79
Blai, 34.
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

Des dels anys vuitanta
fins avui dia Montjuïc ha

experimentat algunes varia-
cions notables en la seva
constitució i el seu ús. Però
com serà el parc del futur?
Per ajudar a establir-lo, unes
75 entitats i equipaments de
la ciutat i dels barris que en-
volten l’emblemàtica muntan-
ya han participat, des de mit-
jan maig fins a final de juny,
en una sèrie de reunions sec-
torials per aportar les seves
propostes al que serà el Pla
d’Usos del parc de Montjuïc.
Amb les aportacions efectua-

des s’elaborarà un document
que recollirà les propostes
més interessants o que hagin
obtingut una majoria sufi-
cient per debatre’l al Plenari
de l’Ajuntament. Un docu-
ment que tindrà com a base
les premisses següents: confi-
gurar Montjuïc com un parc
d’abast metropolità, renovar
l’encaix urbà de la muntanya
amb la ciutat, millorar l’acces-
sibilitat entre les cotes baixes
i els barris confrontants, in-
crementar la capacitat d’atrac-
ció de la muntanya a les cotes
mitjanes i potenciar les singu-
laritats de les cotes altes.

“Aquest procés participatiu
vol escoltar tots els agents
del territori i les expectati-
ves que té la ciutat sobre
Montjuïc. Volem que sigui
un gran parc verd i també

un gran contenidor cultural
amb una bona concentració
d’equipaments esportius i
d’escoles”, ha subratllat la
regidora de Sants-Montjuïc,
Imma Moraleda. En aquest
context, el recuperat castell
de Montjuïc serà la “cirereta
del pastís”, segons la regi-
dora.
El procés participatiu del Pla
d’Usos de Montjuïc està co-
ordinat pel regidor Ricard
Martínez i el projecte pas-

sarà a aprovació inicial al
Plenari de l’Ajuntament de
Barcelona aquest estiu. A
partir d’aleshores començarà

un altre procés de participa-
ció perquè abans que s’acabi
l’any pugui ser aprovat de
manera definitiva.
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Imatge aèria del Parc de Montjuïc en primer pla.

Associacions de veïns,

equipaments esportius, museus,

escoles, organitzacions

ecologistes i la federació

d’autoescoles, entre d’altres,

han participat en un procés per

definir el futur Pla d’Usos del 

parc de Montjuïc

Les entitats debaten com volen
que sigui el Montjuïc del futur

Tots els agents del
territori  participen
en el  procés

C IU TA DA N S OPINE N

Marta Blinchon
Secretària

S’hauria d’adequar
amb zones per a nens
petits, més equipa-
ments esportius asse-
quibles i accessibilitat
per a la gent gran i els
cotxets. Però penso que
no hi sobra res.

Anna Jiménez
Administrativa

Falta que hi facin més
verd, que és molt
important mantenir-lo,
i el que m’hi sobra és
l’hotel Miramar i el
Museu Olímpic.

Carlos Cardero
Dibuixant

No sé si hi falta res.
Estaria bé que ho dei-
xessin com a espai natu-
ral. El que m’hi sobra és
el restaurant del parc
Joan Brossa, que no va
amb el personatge. Em
sap greu que s’aposti
tant pels diners.

Isabel Díaz 
Arts gràfiques

Faltarían bancos en la
zona alta, para poder
sentarse, así como más
vigilancia y equipa-
mientos deportivos. No
sobra nada; soy una
enamorada del parque.

Paz Vázquez
Jubilada

Penso que hi falten
espais per a nens i
també més seguretat,
perquè sempre hi ha
robatoris. Però de
sobrar, no penso que hi
sobri res.

Francesc Molina
Enginyer tècnic
agrònom

Falta més espai verd, ja
que la natura és fona-
mental, zones d’oci i
escoles públiques, però
no penso que hi sobri
res.

Q u è  c r e u  q u e  f a l t a  i  q u è  h i  s o b r a  a l  p a r c  d e  M o n t j u ï c ?

E N T I TAT S  D E  T O T S  E L S  À M B I T SA
Les reunions s’han distribuït en sis àmbits: cultura, esport, valor naturalístic, parc central,

barris annexos a la muntanya i educació, i hi han participat les escoles situades al parc o als

voltants, les associacions de veïns dels barris confrontants, la federació d’autoescoles, els

museus i equipaments esportius de la muntanya i organitzacions ecologistes, entre d’al-

tres.L’objectiu és recollir les aportacions dels agents i ciutadans vinculats a la muntanya de

Montjuïc, mantenir la convivència entre els diversos barris que l’envolten i afavorir la par-

ticipació en el disseny del gran parc de Barcelona.
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P L E  D E L  D I S T R I C T E

Daniel Romaní

El  barri del Poble Sec
tornarà a tenir un parc

de bombers el 2011, uns
anys després de tancar les
instal·lacions del carrer de
Lleida. El darrer Consell
Plenari del Districte de
Sants-Montjuïc, celebrat el
passat 3 de juny, va aprovar
per unanimitat el pla urba-
nístic que permetrà ubicar
el nou parc de bombers a
l’espai que hi ha entre el
passeig de Montjuïc i el de
Josep Carner i el passatge
de les Bateries, espai que
actualment és utilitzat per
a aparcament d’autocars. El
nou parc de bombers
tindrà 12 vehicles i dispo-
sarà de 25 bombers de
guàrdia. Comptarà amb

una zona especial per a
exercicis de pràctiques.
En canvi, el pla urbanístic
d’ordenació del subsòl de la
plaça Margarida Xirgu, que
situa a l’exterior de la plaça

les rampes d’accés a l’aparca-
ment i preveu donar priori-
tat als vianants al tram del
carrer Lleida que dóna als
Jardins de Fabià Puigserver.
Aquest projecte no es va po-
der aprovar. Albert Deuse-
des (PSC) va subratllar que
el projecte “dóna resposta a
la reivindicació dels veïns i

dels qui formen part de la
Ciutat del Teatre”, i Cristòfol
Ortolà (ICV) va afegir que
“els informes tècnics són fa-
vorables”. Però els altres tres
grups polítics van votar-hi
en contra. Tant Josep Chal-
meta (ERC) com José Anto-
nio Calleja (PP) van dema-
nar que s’estudiïn totes les
“solucions alternatives”. Al-
bert Martínez (CiU) va po-
sar èmfasi en el fet que el
projecte fos sotmès a un
“procés participatiu”. 
Es va aprovar també el regla-
ment del Consell de Salut,
un nou òrgan de participació
comunitària que pretén ser ,
d’una banda, un canal de co-
municació entre les entitats
del districte, el Consorci Sa-
nitari i l’Agència de Salut Pú-
blic, i d’altre un àmbit de
participació ciutadana en el
desenvolupament de les
competències de salut que
té atribuïdes el districte. 

El Ple reunit el passat 3 de juny.

El Consell de Salut
es un nou òrgan
de participació
comunitàra

El Consell Plenari del Districte aprova el pla

urbanístic que permet ubicar un parc de

bombers al passeig de Montjuïc 

El barri del Poble Sec tindrà
un nou parc de bombers

Les columnes de Puig i Cadafalch poc temps després que
es bastissin. (Foto: Arxiu JMC)

Les columnes de
Puig i Cadafalch
Entre 1919 i 1928, a l’actual plaça de Carles Buïgas, a tocar
de la barana que dóna a l’avinguda de Rius i Taulet, hi va
haver quatre grans columnes que representaven les quatre
barres de la senyera. Eren obra del gran arquitecte del mo-
dernisme català Josep Puig i Cadafalch, autor també, entre
d’altres, de la Casa Amatller, la Casa de les Punxes, la Casa
Serra, la Fàbrica Casaramona o la Casa Macaya.
La història de les quatre columnes comença el 1915, quan
Puig i Cadafalch presenta un projecte de reordenament
d’una part de la muntanya de Montjuïc per encabir, el
1917, una exposició d’indústries elèctriques. Malgrat totes
les bones intencions, aquesta fira no es va arribar a cele-
brar. Dins del projecte presentat per Puig i Cadafalch, el
qual volia sintetitzar les cultures del Mediterrani, hi havia
unes columnes que simbolitzaven l’herència grega, una
creu bizantina que organitzava l’eix central i una gran cú-
pula com a símbol del llegat de Roma.
Però el projecte de les quatre columnes va seguir en el cap
de l’arquitecte i, abans de bastir cap edifici, el 1919 va aixe-
car quatre columnes de maó de 20 metres d’alçada i 2,50
metres de diàmetre amb capitells jònics de pedra, sobre els
quals volia col·locar les escultures d’unes Victòries alades.
Poc temps després, el 1923, quan el general Primo de Rive-
ra va instaurar la dictadura, l’arquitecte va caure en desgrà-
cia: va ser cessat com a arquitecte de l’Exposició Internacio-
nal del 1929 i, a més, el 1928, Primo de Rivera va ordenar
la demolició de les quatre columnes en un intent d’esborrar
qualsevol signe de catalanitat de l’exposició que era a punt
d’inaugurar-se.
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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David Sabaté

L’actor Manel Barceló,
nascut al Poble Sec, pro-

nuncia enguany el pregó de la
Festa Major d’aquest barri. El
seu discurs, el 12 de juliol,
dispararà  el tret de sortida a
nou dies de celebracions que
s’acabaran el dia 20 amb un
circuit atlètic i amb diferents
actuacions musicals a la plaça
de Santa Madrona i al carrer
Nou de la Rambla, entre al-
tres espais. Enguany se cele-
bra també la segona edició del
festival de música i dansa tra-
dicional del Poble Sec, que
tindrà lloc entre el 15 i el 20
de juliol i que comptarà amb
la presència de diversos grups
de dansa estrangers. Per la
seva banda, el camp munici-
pal de futbol la Satalia acollirà
el dia 19 el segon concert per
a joves, amb les actuacions
musicals d’El Jaleo Real, Dr.
Calypso i Catalonge, i els dies

11 i 12 al vespre se celebrarà
al carrer Blai “La cuina del
món”, projecte municipal que
promou el coneixement d’al-
tres cultures a partir de la
seva gastronomia. Les festes
del Poble Sec deixaran pas a
les de Sants, entre el 22 i el
30 d’agost. Un altre actor, en
aquest cas Manel Canut, amb
una llarga experiència en el

món del teatre, el cinema i la
televisió, pronunciarà el pre-
gó divendres 22, precedit per
la cercavila de Festa Major i el
ball de gegants al parc de l’Es-
panya Industrial. Aquest es-
pai, juntament amb els car-
rers, acollirà la majoria
d’activitats de les festes, orga-

nitzades per la Federació de
Carrers de la Festa Major de
Sants i el Districte. El dia 25
tindrà lloc, precisament, el
lliurament de premis del con-
curs de guarniment de car-
rers, un dels reclams més
grossos i més coloristes de la
celebració. Enguany hi parti-
cipen dotze carrers, els quals
festejaran fins a les 3 de la
matinada. Entre les moltes al-
tres activitats, destaquen el
correfoc dels Diables de Sants
i el correfoc infantil de Guspi-
res de Sants, el dia 27; les ac-
tuacions musicals nocturnes
de Calima (f lamenc fusió),
Quico el Cèlio i el Mut de Fe-
rreries (música tradicional de
les terres de l’Ebre); el can-
tautor urbà Dani Flaco, o la
música mediterrània dels ma-
rroquins Amarg Fusion. El
parc de l’Espanya Industrial
acollirà, el 31 d’agost, el con-
cert de la Banda Muncipal de
Barcelona i el castell de focs
de fi de festa. El sopar de clo-
enda, el 6 de setembre, reu-
nirà entitats, comissions de
carrers i veïns. 

N O T Í C I E Sf
Desfilada de models al Poble Sec
La plaça del Sortidor ha tornat a ser escenari d’una
desfilada de moda, en aquesta ocasió a càrrec dels
dissenyadors de moda Nele Feys, Nubius, Othilia,
Quitocos i Romi Ostrowicz, que han presentat les se-
ves col·leccions en una escenografia basada en els
cafès clàssics. 

Festa Major a la Font de la Guatlla
La Font de la Guatlla va celebrar la seva Festa Major
entre els dies 7 i 15 de juny. Les activitats van co-
mençar el dia 7 amb unes jornades esportives que van
ser el preludi de la Festa Major. El pregó, però es va ce-
lebrar el dia 13, durant un acte al qual el va seguir un
concert de gospel. El programa de festes va incloure
activitats infantils, un sopar de germanor, un ball de
Festa Major, així com una sardinada i havaneres amb
el grup Mar Endins amb les quals es va tancar la festa.

Remodelació del carrer Concòrdia 
El carrer Concòrdia del Poble Sec es remodelarà per
millorar la seva accessibilitat. D’aquesta manera, es
millorarà tot el carrer amb un paviment únic de pedra
artificial juntament amb un arbrat, parterres i un nou
enllumenat. El problema de les escales i del mur del
carrer es resoldrà amb noves escales i un conjunt de
rampes. Actualment, les obres s’estan licitant i es du-
ran a terme des de l’estiu fins a l’hivern. 

“Duchamp, Man Ray, Picabia” 
El Museu Nacional d’Art de Catalunya (MNAC) ha
inaugurat una nova exposició, la qual es podrà visitar
durant tot l’estiu. Es tracta de Duchamp, Man Ray, Pi-
cabia, que fins al 21 de setembre mostrarà algunes de
les obres més famoses del segle XX de diferents disci-
plines, encara que sempre lligades a l’avantguarda.
L’exposició s’ha organitzat amb la col·laboració de la
Tate Gallery de Londres. 

Les festes majors arriben 
a Sants-Montjuïc

L’alcalde va asistir a una de les sessions de l’ART’ESCAPE.

Finalitza l’edició de primavera d’ART’ESCAPE
Redacció

El 20 de juny van acabar les
sessions de primavera

2008 d’ART’ESCAPE, un festi-
val juvenil d’arts de carrer que
organitza ArtiXoc i que forma
part del projecte Punt de pAR-
Tida del Districte de Sants-
Montjuïc, programa que s’a-
dreça als joves nouvinguts des
d’una perspectiva intercultu-
ral. Una línia de treball de Punt
de pARTida es desenvolupa als
instituts del districte, on Arti-

Xoc coordina uns grups de tea-
tre. L’altra, que es fa al carrer,
és aquest festival que busca
contactar amb els joves i apro-
par-los als equipaments i re-
cursos públics que tenen al seu
abast, però que sovint no co-
neixen, com ara el centre La
Bàscula. 
ART’ESCAPE fa diversos cicles
l’any, i porta activitats com ara
hip-hop, circ, teatre, batucada
o grafits (que es pinten sobre
plafons de fusta) a les places

que són lloc de trobada habi-
tual d’aquests joves. L’últim ci-
cle, el de la primavera passada,
es va obrir el març amb un Ta-
ller de grafits a l’equipament
cívic Magòria. Les altres activi-
tats es van fer l’abril, el maig i
el 20 de juny a les places Can
Mantega, del Sortidor i Olive-
reta. Entre les activitats, hi ha
l’anomenat “Micro obert i  fre-
estyle”, el qual ofereix als joves
l’oportunitat de cantar i rape-
jar en directe. 

Els veïns del districte podran gaudir d’una gran varietat d’actes, que inclouen diferents estils musicals.

Poble Sec, entre el 12 i el 20 de juliol, i

Sants, entre el 22 i el 30 d’agost, s’ompliran

d’activitats lúdiques i de germanor

Els carrers i les
actuacions musicals
seran protagonistes
a Sants
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Atocar del Palau Balañá hi ha, des de fa 28
anys, una de les botigues de roba més ex-

clusives de la ciutat. A Botó, de sempre havien
treballat amb mostraris de marques de qualitat,
la qual cosa els permetia oferir-les a un preu
més econòmic. Ara fa un any van fer un canvi i
han passat a oferir les mateixes marques, però
amb talles i mantenint un preu millor que el
que podem trobar a altres llocs. Porta l’establi-
ment la Marina Moreno, amb la Rosa i la Mar-
ta, les quals han vist com, gràcies al boca-orella,

s’han anat donant a conèixer tant al barri com a
la resta de la ciutat. La Marina deixa clar que la
botiga no és outlet, ja que treballen amb roba de
la temporada. La roba és d’estil actual i s’adreça
a dones de 20 anys cap amunt. Mares i filles po-
den trobar el que cerquen, perquè tenen peces
de línia jove i altres de més clàssiques. També
fan venda per temporada de roba d’home.

Botó
C. Santa Caterina, 6 / Tel: 93 330 50 12

E L  T A U L E L L

28 anys oferint roba de qualitat al millor preu

A Botó venen roba de marca de temporada a bon preu.

Joan Anton Font

E Q U I P A M E N T S

Daniel Romaní

Es diu que un dels sons
més agradables és el xi-

varri dels patis de les esco-
les. Aquesta banda sonora
se sent de dilluns a diven-
dres, però els caps de setma-
na i els dies de vacances no...
No? Bé, aquest juliol en al-
guns patis del districte es
continua sentint, perquè són
oberts al públic per poder-hi
jugar o fer esport. Un moni-
tor vetlla pel bon funciona-
ment de l’activitat, que forma
part del projecte “Temps de
barri, temps educatiu com-
partit” en el cas de les escoles
de Sants-Hostafrancs i la
Bordeta,  i “Compartim el
pati de l’escola” en el cas de

les del Poble Sec. Les escoles
que obren el pati són: l’insti-
tut Joan Coromines, carrete-
ra de la Bordeta, 39 (horaris
d’obertura: dilluns, dimecres i
dijous de les 17.30 hores a les
19.30 hores i dissabtes de les
11 hores a les 14 hores); l’es-

cola Barrufet,  passatge Va-
por Vell, 7 (divendres de les
17 hores a les 20 hores  i dis-
sabtes de les 11 hores a les
14 hores); Grup Escolar Lluís
Vives, carrer  Canalejas, 107

(dissabtes de les 16 hores a
les 19 hores i diumenges de
les 10 hores a les 13 hores);
les escoles Carles I, passeig de
l’Exposició, 1;  La Muntanye-
ta , carrer Montfar, 24; i
Mossèn Jacint Verdaguer, ca-
rrer  Lleida, 32 (els horaris
d’obertura dels patis d’aques-
tes tres darreres escoles són
de dilluns a divendres de les
18.30 hores a les 20.30 hores i
els dissabtes i diumenges, de
les 10 hores a les 14 hores).  
D’altra banda, al llarg del
curs que ja s’ha acabat, en
diversos patis de les escoles
del districte s’han realitzat
els caps de setmana activi-
tats diverses, en el marc del
programa “Art en família” i
“Obrim els patis” del projec-
te “Temps de barri, Temps
educatiu compartit”. És pre-
vist que el proper curs conti-
nuïn fent-se.

Un monitor vetlla
pel bon funciona-
ment d’aquesta
activitat a cada pati

Els patis de sis escoles del districte obren

aquest mes de juliol perquè els infants,

joves i famílies hi puguin jugar o fer esport

Activitats esportives a la festa de fí de curs del projecte “Temps de barri, temps educatiu compartit”.

Els patis de sis escoles
obren aquest mes de juliol

S E R V E I  P Ú B L I C

Redacció

Amb l’arribada de l’estiu cal extremar les precau-
cions davant les picades dels mosquits, especial-
ment del mosquit tigre. El mosquit tigre es repro-
dueix en recipients que contenen aigua, com ara
gerros, plats sota els testos, pots, cendrers, orna-
ments de jardí, pneumàtics que estiguin a l’aire lliu-
re, etc. Sempre es tracta de petites masses d’aigua.
Per tant, sempre que sigui possible, cal evitar la
presència de recipients en terrasses i jardins on es
pugui acumular l’aigua. En el cas que els recipients
no es puguin retirar, cal eliminar-ne l’aigua acumu-
lada o canviar-la setmanalment. 
L’Ajuntament està aplicant aquestes mateixes
recomanacions en els espais públics, adopta les
mesures preventives necessàries per evitar l’expan-
sió del mosquit i col·labora amb els grups de treball
que s’han organitzat des de les administracions.
També s’han establert canals de coordinació amb els
centres d’atenció primària.
Si es detecta un mosquit tigre a l’edifici o als vol-
tants, convé eliminar-ne els punts amb aigua acu-
mulada. En el cas que detecteu un mosquit tigre a la
via pública ho podeu comunicar a l’Agència de Salut
Pública (93 324 93 60 / shipuz@aspb.es).

El mosquit tigre
El seu nom científic és Aedes albopictus i el seu ori-
gen és l’Àsia. Des del 1979 s’ha anat estenent per al-
guns països d’Amèrica i Europa. A Catalunya es va
detectar per primer cop l’estiu del 2004 a la comarca
del Vallès Occidental. Des de llavors ha produït
nombroses molèsties a causa de l’elevat nombre de
picades que fan, però a Catalunya no comporta la
transmissió de malalties. 
El nom de mosquit “tigre” o “asiàtic” prové del fet
que el seu cos és negre i amb ratlles transversals de
color blanc brillant. La seva mida oscil·la entre els 2
i els 10 mil·límetres.

Més informació: 
www.aspb.cat/quefem/docs/mosquittigre.pdf

Consells per protegir-se 

del mosquit tigre
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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
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 Barcelona
Jacquard, 3, pl. baixa. Tel. 93 409 91 61

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 Jaume I

Nou web especial de Jaume I, amb
motiu del 800è aniversari del seu naixe-
ment. Dóna informació sobre alguns
aspectes d’aquest personatge. Consta
d'un treball audiovisual i diversos textos
que han estat supervisats i redactats per
la historiadora medievalista i col·labora-
da del web bcn.cat, Matilde V. Alsina.
www.bcn.cat/jaumeprimer 

Web del Grec

El Grec'08 Festival de Barcelona va
engegar el 25 de juny amb les idees
renovades, nous formats i noves ambi-
cions. En aquest web, trobareu tota la
informació de la 32a edició del Grec i,
fins i tot, podreu comprar les entrades
en línia.
www.bcn.cat/grec 

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

Pere S.Paredes

L’Estadi Olímpic Lluís Companys
de Montjuïc és la seu, des del

30 de juny fins al 18 de juliol, de la
primera edició del Campus d’atletis-
me “Cap al 2010”, organitzat per l’A-
grupació Atlètica Catalunya, amb el
suport de B:SM i del Districte de
Sants-Montjuïc. 
Segons els seus organitzadors, amb
aquesta nova idea d’un campus “més
professional”, es vol donar a la ciutat
una oferta diferent de totes les activi-
tats esportives estivals que es realit-
zen en aquestes dates.
L’Agrupació Atlètica Catalunya orga-
nitza aquest campus amb el propòsit
d’oferir als joves atletes de Catalunya,
amb edats compreses entre els 4 i els
13 anys, la possibilitat de millorar la
seva formació esportiva, de fer amics

nous i, a més a més, de gaudir al mà-
xim d’aquestes jornades.
A més de practicar les diferents disci-
plines de l’atletisme, els nens i nenes
participants en el campus realitzaran
tota mena d’activitats lúdiques i es-
portives com psicomotricitat, jocs de
taula, piscina, futbol, beisbol, hoquei,
voleibol i bàsquet, entre d’altres.
Els grups, que poden estar formats
per uns quinze nens o nenes, podran
gaudir d’aquest campus en tres torns
diferents, de cinc dies cadascun, amb

uns horaris marcats entre les 9 del
matí i les 5 de la tarda.
L’organització ha dividit els grups del
campus per edats, i cada grup ha es-
tat batejat amb noms de ciutats olím-
piques: Barcelona, Atlanta, Sydney,
Atenes, Londres o Beijing.

És previst que cada setmana els nens
comptin amb la presència d’atletes
destacats que explicaran la seva car-
rera professional i amb qui comparti-
ran un entrenament a l’alçada dels
més grans. També s’ha preparat una
visita de les recordwomen Rosa Mora-
tó, especialista en 3.000 metres obs-
tacles, o Berta Castells, llançadora de
martell.
Més informació:
www.aacatalunya.org
Telèfon: 696 633 916

L’Estadi Olímpic

de Montjuïc rebrà

aquest estiu un campus

especialitzat d’atletisme,

amb la visita

d’atletes d’elit

Barcelona, Beijing o
Atlanta són alguns
dels noms dels grups de
treball del campus

Amb aquest campus es pretén millorar la formació esportiva de nens de 4 a 13 anys.

L’Estadi Olímpic acull el nou
Campus d’atletisme “Cap al 2010”

per MANEL
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Per què li han concedit la medalla?
Penso que ha estat pel meu treball al
barri, tant des de la parròquia de Sant
Medir –56 anys–, com del Centre Social
de Sants –38 anys.
Quan va començar amb aquesta
tasca?
A la parròquia, en arribar a Barcelona
quan tenia uns 16-17 anys, hi havia un
grup de joves i, com que no coneixia
ningú a la ciutat, es va convertir en un
punt de trobada per a mi.
Com va ser aquesta experiència?
Molt positiva. A la parròquia vaig fer els
primers amics, fèiem excursions, teatre,
esport, etc. Bé, tot el que podia interes-
sar els joves.
I després?
Com a organització, hi vaig estar fins
que es va muntar el centre social el
1971.
Què em pot dir del centre social?
Dins de la parròquia de Sant Medir, hi
havia dos grups de joves d’organització
clandestina, els quals, emparats per

Mn. Vidal, hi tenien el punt de reunió.
Llavors, en quedar buit l’edifici del car-
rer Olzinelles, va sorgir la possibilitat
que, si ens convertíem en una associa-
ció legal, podríem optar-hi a un espai.
Com va anar això?
Del debat que es va produir entre els di-
ferents grups d’opinió i, a més, pel fet
que en aquells moments era el presi-
dent dels joves de la parròquia, final-
ment em van escollir president del sen-
tre social, una entitat que encara
continua en aquest edifici.
I les primeres passes?
Bé, al principi fèiem d’associació de
veïns i ara, amb el temps, fem de centre
social. Però en aquella època vam haver
de fer moltes reclamacions tant de caire
social com urbanístic i polític.
Difícil...?
Una de les primeres coses va ser fer
un exhaustiu estudi immoble per a
immobles de Sants, Hostafrancs i la
Bordeta per conèixer bé la realitat ur-
banística d’aquests barris i, a partir
d’aquest estudi, com haurien de ser
mínimament. Aquest treball final-
ment va derivar el 1974 en l’exposició
“Cop d’ull a Sants”.
Ara com està el centre social?

Com sempre. Continuem lluitant per
tots els assumptes urbanístics que ens
preocupen. Ara bé, el centre també
acull diferents grups i entitats, els
quals utilitzen part del local per desen-
volupar la seva feina. Cada dia de 6 a 9
del vespre sempre és ple.

I la seva vida?
Familiarment, amb molta relació amb
els meus fills i néts. En assumptes del
centre social, segueixo vinculat a la
vida associativa de Sants i també, a tra-
vés de la FAVB, amb altres zones de
Barcelona. Pel que fa a Sant Medir,
porto l’administració de l’edifici del pas-
satge Toledo i formo part del Consell
de la parròquia.
Han valgut la pena tots aquests
esforços?
Em penso que sí, almenys jo n’estic

molt satisfet i ho tornaria a fer.
Com ha canviat el barri en
aquests anys?
En més d’un cinquanta per cent, i diria
que aquest canvi s’ha produït amb el
centre social de protagonista en la ma-
joria de les coses...
Sí...
El centre s’ha distingit per la seva dure-
sa en les reclamacions que s’han fet,
però mai s’han trencat les relacions
amb l’Administració, fos la que fos. Per
a altres entitats del barri, en canvi,
érem els dimonis.
I vostè quant en té, de dimoni?
Poc, més aviat he estat sempre en el
paper de moderador, perquè calia que
la negociació no és trenqués.
Com veu el futur?
Ara cada dia em sento més limitat per
les condicions físiques, però continuo i
vull seguir, mentre pugui, amb un rit-
me semblant.
Està content per la medalla?
Sí, però penso que és un d’aquests
guardons que et concedeixen perquè et
jubilis. Així, doncs, no n’estic con-
vençut. És d’aquells premis que sembla
que t’estiguis acabant i jo encara penso
seguir donant molta guerra.

E N T R E V I S T A Josep X arles ,  med al la  d ’Honor  de  la  c iutat

Josep Xarles davant de la parròquia de Sant Medir.

Josep Xarles va arribar a Barcelona al comença-

ment dels anys cinquanta.Va introduir-se ràpida-

ment en el món de l’associacionisme de Sants,

una tasca que encara du a terme i que l’ha fet

mereixedor d’una de les medalles d’Honor

“En principi fèiem
d’associació de veïns

i ara, amb el temps, fem
de centre social”

“A la parròquia vaig
fer els primers amics,
fèiem excursions,
teatre, esport, etc.”

Josep Maria
Contel


