
El gener passat, l’Ajuntament va
lliurar les claus dels nous pisos pro-
tegits en règim de lloguer per a jo-
ves del carrer Sant Eloi. La regidora
de Sants-Montjuïc, Imma Morale-
da, va recordar que la Marina, on
hi ha aquest pisos, veurà molts
canvis en els propers sis anys, com
l’arribada del metro i la desaparició
de les naus industrials. Segons Mo-
raleda, la Marina serà el barri de
Barcelona amb més habitatges per
a gent jove un cop feta la promoció
de Mare de Déu de Port.
L’edifici s’ha aixecat en un solar
cedit per l’Ajuntament a l’Incasòl.
Per a aquest projecte, l’equip que
el va dissenyar va rebre diverses
distincions al “Concurs de Joves
Arquitectes”.

Lliurades les claus de 32 nous
pisos protegits per a joves

Ajuts per rehabilitar edificis
i habitatges de Sants-Badal

El nou edifici de pisos protegits per a joves del carrer Sant Eloi.

INFORMACIÓ

La seu del Districte
acull l’oficina
d’informació 

SUBVENCIÓ

Ajuts del 50%
per a la façana
i l’ascensor

DELIMITACIÓ

Les subvencions
comprenen dues
àrees concretes

Pàg. 3

Pàg. 5

E N T R E V I S TA Pàg. 8

Sol Picó
Ballarina i coreògrafa

“Dirigir els premis
Max va ser una de 
les grans experiències
de la meua vida”

PLE DEL DISTRICTE Pàg. 4

El planejament
de Can Batlló
avança amb la 
unanimitat del Ple 

P O L I E S P O R T I U Pàg. 7

Cros Escolar
de Sants-Montjuïc
Hi participen més
de cinquanta entitats

S E R V E I  P Ú B L I C Pàg. 6

Junta Arbitral
de Consum
Al servei dels consumidors

AC T I V I TAT S Pàg. 6

Les escoles obren
alguns dies festius
per fer art en família

S A N T S - M O N T J U Ï C
B A R C E L O N A
S U P L E M E N T  D E L  D I S T R I C T E  I  D E L S  B A R R I S  •  M a r ç  2 0 0 8

www.bcn.cat



S A N T S - M O N T J U Ï C2 Març 2008

ATENCIÓ AL CIUTADÀ

Oficina d’atenció al ciutadà (OAC) 

Creu Coberta, 104 / Foneria, 19.
Telèfon d’informació 010 

(0,39 ¤ + IVA d’establiment de trucada, més 0,05
cèntims + IVA 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 d’avis de Sants 93 330 10 16
Violant d’Hongria, 135.
Casal d’avis de la Marina 93 296 73 85
Alts Forns, 82-86.
Casal d’avis Poble-sec 93 329 75 21
Elkano, 24-26.
Casal d’avis Gran Polvorí 93 432 36 42
Pl. Llorca, 2.
Casal d’avis El Sortidor 93 443 43 11
Pl. del Sortidor, 12.
Casal d’avis Cotxeres de Sants 93 421 55 69
Olzinelles, 7.

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.

I N F O Ú T I Lt L ’A G E N D AW

Dia Internacional de la Dona

Dimecres 12 de març
Cinema amb ulls de dona
A les 19 h. Bib. F. Candel (Amnistia Internacional, 10)
Projecció dels documentals: ‘Xarxa feminista: 30 anys
de feminisme a Catalunya’ i ‘Aguantando el tipo’.

Del 17 al 31 de març
Art i dona
Biblioteca Vapor Vell (ptge. Vapor Vell, 1)
Homenatge a Mercè Rodoreda. Inauguració dilluns 17
de març a les 19 h amb introducció sobre la seva vida i
narració de poesia i contes amb la participació de can-
tautors.

Dimarts 25 de març
La plaça del diamant
A les 19.30 h. Cotxeres de Sants (Sants, 79)
Homenatge a Mercè Rodoreda. Organització: Col·lectiu
d’Artistes de Sants, AA VV Badal, Brasil i la Bordeta.

Dimecres 26 de març
Espirituals mix, Happy Day, Beatles mix 
A les 19 h. Cotxeres de Sants (Sants, 79)
Concert de gospel del grup Morning singers in the
fields de l’Institut Gospel de Barcelona. Cloenda de l’ac-
te amb un petit refrigeri de les dones del “Cafè i més”.

Del 18 al 21 de març
Músiques filmades
A les 18 h. Caixaforum (av. Marquès de Comillas, 6-8)
Niam, el griot de la kora (Mali, dia 18); Lucumi, el rumbero
de Cuba (Cuba) i Xiao Feng i el seu lu sheng (Xina), el 19;
Pan Man i el seu steel drum (Trinidad) i Kostadin i el seu ka-
val (Bulgària), el 20; i Rimpa Siva, princesa de les tabla (Ín-
dia) i Carlito, el petit rei del vallenato (Colòmbia), el 21.

Diumenge 30 de març
Trio Lom
A les 19.30 h. Caixaforum (av. Marquès de Comillas, 6-8)
Interpretarà algunes de les peces que el mític Trio Cortot-
Thibaud-Casals va oferir al Palau el 7 de juny de 1922.

Del 3 al 6 d’abril
Goldberg
A les 21 h. Dg, a les 19 h. Mercat de les Flors (Lleida, 59)
Un drama musical per a trio de corda i dos actors-balla-
rins entorn les Variacions Goldberg de J. Sebastian Bach.

Dissabte 15 de març
Los teleñecos en la isla del tesoro
Centre cívic El Sortidor (pl. del Sortidor, 12)
Quan el jove Jim Hawkins rep el mapa d’un tresor, ini-
cia una divertida aventura amb els seus amics Gonzo,
Rizzo i el pirata Long John Silver, dins d’un vaixell tri-
pulat pels teleñecos. Cinema infantil. Director: Brian
Henson (EUA, 1996).

Dimecres 26 de març
Els ocells de Madó Fàtima
A les 18.15 h. Bib. F. Candel (Amnistia Internacional, 10)
Enlloc del món hi ha uns ocells com els que té la Madó
Fàtima a la seva parada... Titelles Marduix.

Diumenge 13 d’abril 
La bicicleta ring-ring
A les 12 h. Sala Pepita Casanellas (Foneria, 19)
Un espectacle fresc, amenitzat amb cançons, circ i
aventures, que ens transportarà a un viatge al voltant
del món. Amb la companyia Pessic de circ. 

Del 5 de març al 4 d’abril
Representacions
De dilluns a dissabte de 17 a 22 h. Punt Multimèdia
(Parc de l’Espanya Industrial-Muntadas, 5-55)
Intents per a l’escenificació del concepte vers el nostre
espai comú. De Marc Carmona.

Fins al 4 de maig
Prínceps etruscs. 
Entre Orient i Occident
Caixaforum (av. Marquès de Comillas, 6-8)
El poble etrusc és el més conegut de tots els que van
ocupar la península italiana a l’antiguitat. En tot just
dos segles, entre el X i el IX aC, van arribar a dominar
una gran part de la Itàlia preromana: l’actual Toscana i
una part d’Úmbria i del Laci septentrional.

4, 5, 6 i 12 d’abril
La Bossa Fataka de Rameau
Diferents horaris. Mercat de les Flors (Lleida, 59)
Una peça que desborda imaginació, extravagància i boge-
ria, i ens transporta al plaer que rau al cor de la filosofia
de Rameau i les seves obres musicals. 

Una publicació de l’Ajuntament de Barcelona. Consell d’Edicions i Publicacions: Carles Martí, Enric Casas, Eduard Vicente, Jordi Martí, Jordi Campillo, Glòria
Figuerola, Víctor Gimeno, Màrius Rubert, Joan A. Dalmau, Carme Gibert, José Pérez Freijo. Director: Enric Casas. Director editorial: José Pérez Freijo. Director de con-
tinguts: Joan Àngel Frigola. Relacions Institucionals: Joan Ariza. Redacció: Pilar Fernández, Gerard Maristany, Felicia Esquinas, Núria Mahamud, Daniel Venteo, Pere S.
Paredes, Josep Maria Contel, Joan Anton Font, Dolors Roset, Beatriu Sanchís, Daniel Romaní, David Sabaté i Anna Xuclà. Coordinació general: José Miguel Esteban.
Coordinació de fotografia: Rafael Escudé. Fotografia: Antoni Lajusticia, Pepa Álvarez, Cristina Diestro, Josep Maria Contel, Luis Clua, Julio Parralo, Ariadna Borràs,
Vicente Zambrano i Marçal Llenas. Disseny: Subirà i Associats. Maquetació i preimpressió: Agustín Viguera, Cristina Vidal. Edició WEB: Miquel Navarro. Producció:
Maribel Baños. Impressió: Printer Industria Gráfica Newco, SL. Manipulació: General Servei, SA. Distribució: M. Àngels Alonso i Serveis de Correus. Administració:
Ascensió García. Departament d’Imatge i Producció Editorial. Pg. Zona Franca, 60. 08038 Barcelona. Dipòsit legal: B. 29.175-1994.
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Núria Mahamud

Amitjan febrer, l’Ajunta-
ment de Barcelona, el

Ministeri de l’Habitatge i la
Generalitat de Catalunya van

signar dos convenis per im-
pulsar la millora de l’entorn
urbà i la remodelació d’habi-
tatges en dos barris de Barce-
lona: Sants-Badal i el Carmel.

En el cas de Sants-Badal, la
declaració del barri com a
àrea especial de rehabilitació
integral (AERI) significa una
injecció econòmica de 17 mi-
lions d’euros per rehabilitar el
parc d’habitatges de la zona,
millorar equipaments i refor-
mar carrers i places.
La signatura del conveni be-
neficiarà directament uns
14.000 habitatges de l’àrea
delimitada pels carrers de
Sants, Riera Blanca, Consti-
tució, Sagunt i Olzinelles,
com una zona més petita
fronterera a la Nova Esquer-
ra de l’Eixample i retallada

pels carrers Numància, Mel-
cior de Palau, passeig de Sant
Antoni i part de Santa Cate-
rina, Vallespir i Comtes de
Bell-lloc.
Els ajuts directes per refor-
mar els habitatges variaran
en funció de les actuacions
de millora que es portin a
terme. Així, la rehabilitació
d’elements comuns dels edifi-
cis, com ara la façana o la ins-
tal·lació d’ascensor, comptarà
amb una subvenció del 50%
de l’import fins a un cost lí-
mit de 6.000 euros per pis o
local. En canvi, les reformes
en els interiors dels habitat-
ges tindran una ajuda màxi-
ma del 30% del cost de l’obra
amb un màxim de 3.000 eu-
ros per pis.
Per donar informació més
àmplia sobre el tipus d’ajut i
els carrers beneficiats per l’à-
rea especial de rehabilitació
integral, el Districte de Sants
ha obert una oficina d’infor-
mació a la planta baixa de la
Seu del Districte, al carrer
Creu Coberta, 104.
Durant la signatura del con-
veni amb la ministra d’abitat-

ge, Carme Chacón, l’alcalde
de Barcelona, Jordi Hereu, va
destacar que l’AERI de Sants-
Badal serà “un instrument de
millora que restablirà la nor-
malitat en aquesta zona i
n’impulsarà la qualitat urba-
na”.
El Pla de reforma, però, no
inclou la restitució dels des-
perfectes provocats a edificis
o al mateix entorn de les
obres de l’AVE. D’això, se

n’encarregarà Adif, l’empresa
gestora de les infraestructu-
res ferroviàries. “Són recur-
sos perquè els particulars fa-
cin reparacions a les finques i
a casa seva, independents de
les reparacions i reposicions
que ha de fer Adif per reparar
el que ha fet malbé al carrer o
a edificis”, ha puntualitzat la
regidora de Sants-Montjuïc,
Imma Moraleda.
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La signatura del conveni beneficiarà directament uns 14.000 habitatges.

Els veïns podran informar-se 

dels ajuts als particulars a

l’Oficina d’habitatge de la planta

baixa de la seu del Districte

Sants-Badal rep 17 milions d’euros
per rehabilitar finques i habitatges

Instal·lar l’ascensor
o rehabilitar la
façana tindrà una
subvenció del 50%

C IU TA DA N S OPINE N

Lluís Guardia
Metal·lúrgic

Sí que ho sabia i em
sembla molt bé, ja que
tot el que siguin ajuts
per a la gent em sembla
perfecte.

Antoni Sánchez
Informàtic

Sí que ho sabia i penso
que està bé, tot i que
falta més informació
sobre com aconseguir
les ajudes. Esperem que
es tiri endavant.

Pere Ferran
Teleoperador i
estudiant

No en sabia res, però
d’entrada em sembla
bé. Penso que és correc-
te que es donin ajuts a
la gent per rehabilitar
els edificis.

Roberto González
Conductor de
camions

Pienso que en este
barrio, en particular, es
importante que se
haga, ya que la Bordeta
es un barrio que está
bastante abandonado.
Así se potencia la reha-
bilitación.

Laura Añon
Estudiant 

No en sabia res, tot i
que sí que m’havia
fixat que alguns edificis
estaven rehabilitats.
Penso que està molt bé;
això dóna un altre caire
a la zona.

Noemí Montiel
Secretària de
direcció

No ho sabia, pero em
sembla bé, perquè si és
una millora de les
edificacions, crec que
els diners estan ben
destinats.

S a p  q u e  e s  d o n e n  a j u t s  a m b  m o t i u  d e  l a  d e c l a r a c i ó  d e l  b a r r i  c o m  a  à r e a  e s p e c i a l  d e  r e h a b i l i t a c i ó ?
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P L E  D E L  D I S T R I C T E

Dolors Roset

Tots els grups munici-
pals del Consell de Dis-

tricte de Sants-Montjuïc hi
van estar d’acord. Es faran
vials nous, s’aixecaran els
equipaments de barri que
es van decidir en el seu mo-
ment, es construiran pisos
de protecció i de preu lliure,
però, sobretot, hi haurà una
gran zona verda de més de
40.000 metres quadrats, el
parc de Can Batlló. El pro-
jecte forma part d’una gran
iniciativa per transformar
els polígons Batlló i Magò-
ria de la Bordeta. Els porta-
veus dels grups es van felici-
tar perquè el pla vagi
avançant.
Aquest acord es va adoptar
durant el darrer Ple del Dis-
tricte, el cinc de febrer, on la
regidora, Imma Moraleda,

va anunciar que es donarà
un nou impuls per a la crea-
ció del Consell de la Salut,
un nou òrgan de participa-
ció ciutadana i de comuni-
cació entre els serveis de
gestió de la salut i les enti-
tats i associacions de Sants-

Montjuïc d’aquest àmbit.
Tots els grups van acollir
positivament la mesura,
amb algunes objeccions. Jo-
sep Chalmeta, d’ERC, va re-
cordar  que encara hi ha
pendent el Consell de Jo-
ventut. Per part del PP, José
Antonio Calleja va demanar

un calendari clar del funcio-
nament dels consells. Men-
tre que Francesc Xavier Es-
teve, de CiU, va remarcar la
necessitat que aquests orga-
nismes siguin operatius.
En el seu informe, la regido-
ra va donar a conèixer la
mesura de l’Ajuntament de
la ciutat per a la millora de
centres educatius públics i
la construcció de nous. Al
districte, s'hi substituirà
l’IES Rubió i Tudurí per un
de nou i s’invertiran 46 mi-
lions d’euros en tres anys en
reformes als centres. També
va destacar el fort augment
en beques de menjador esco-
lar, que passen de 660.000 a
3 milions d’euros. 
En acabar el Ple, Francesc
Xavier Esteve, portaveu de
CiU, va anunciar que deixa-
va el seu lloc de conseller
després d’onze anys de de-
dicació. Els membres del
Consell li van agrair la tas-
ca realitzada i les aporta-
cions que ha fet durant tot
aquest temps.

La Bordeta tindrà un gran parc, equipaments i pisos a Can Batlló.

Una  nova escola
bressol a la Marina
es dirà El cotxet i
obrirà el setembre
de 2008

De les divuit finques que hi ha a la zona

de Can Batlló, quinze són municipals.

Aquestes darreres es destinaran

bàsicament a l’ús públic

El planejament de Can Batlló
avança amb la unanimitat del Ple 

L’ermita de Sant Medir
El 3 de març és un dia molt especial per a molta gent de
Sant Cugat i per a tots els integrants de les colles de Sant
Medir de diferents indrets de Barcelona: Gràcia, Sarrià,
Sant Gervasi, Sants i Poble-sec. Tots plegats han convertit
en un punt de trobada obligatori l’ermita de Sant Medir, si-
tuada enmig de la serra de Collserola, a la vall de Gausac,
dins del terme municipal de Sant Cugat del Vallès. És una
construcció d’estil romànic, ja documentada el 986. L’edifi-
ci, de sostre en forma de volta de canó, s’aixeca sobre una
petita planta rectangular, mentre que la façana és coronada
per un magnífic campanar d’espadanya amb dues campa-
nes, segurament el tret més identificatiu de l’ermita. Sobre
la porta d’entrada hi ha un relleu gòtic dedicat a la Santíssi-
ma Trinitat datat del 1447.
Segons explica la llegenda, Medir es trobava un dia plan-
tant faves quan pel seu costat va passar, tot fugint dels ro-
mans, el bisbe Sever. Quan arribaren els perseguidors, les
faveres ja havien crescut i ell va explicar-los com havien
anat els fets, però els romans ho van interpretar com una
burla i decidiren matar-lo. Amb el temps, es va bastir l’er-
mita en aquest indret.
Fruit de la devoció que sentia per aquest sant, Josep Vidal i
Granés, un forner de Gràcia, inicià durant el segon terç del
segle XIX una romeria a l’ermita.
Entre aquestes anades i vingudes de les colles, el 1922 un
incendi fortuït va destruir l’interior de l’ermita, la qual fou
restaurada anys després. El 1962, la Federació de Colles va
haver de reparar la teulada poc abans que s’ensorrés. Els
darrers anys la Penya Regalèssia de Sant Cugat hi ha fet un
manteniment constant.
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

L’ermita de Sant Medir entre els anys 1910-1915.
(Foto: Arxiu JMC)
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Dolors Roset

El projecte d’aquest edifici
és obra d’un equip de tres

joves arquitectes i ha estat
premiat pel bon tractament
dels espais comuns i per la
seva adaptació a l’emplaça-
ment, amb una façana indus-
trial a l’interior d’illa i una al-
tra d’urbana al carrer Sant
Eloi. Per al delegat d’Habitat-
ge de l’Ajuntament de Barce-
lona, Antoni Sorolla, el premi
és un reconeixement de la in-
novació que arquitectes joves
han aportat en favor de la
gent també jove, i allunya el
tòpic que l’habitatge protegit
té menys qualitat, com va co-
mentar en l’acte de lliura-
ment de les claus.
Dels més de 2.700 pisos de
lloguer protegit per a joves,
gairebé 500 estan a Sants-
Montjuïc. D’aquests, ja s’han
lliurat les claus de 192 i la
resta són en construcció. La
Marina, amb les promocions
de Sant Eloi, Bronze, Gran
Via-Química i Mare de Déu
de Port, tindrà un total de
331 habitatges d’aquest tipus
i, segons la regidora Imma
Moraleda, serà el barri de
Barcelona on més n’hi haurà.
Els pisos del carrer Sant Eloi
s’han plantejat com un únic

espai principal amb armaris i
cuina. Es poden dividir en
compartiments i l’única peça
aïllada és la cambra higiènica.
L’edifici compleix les normes
vigents de sostenibilitat am-
biental i ecoeficiència. Comp-
ta amb una xarxa que separa

les aigües residuals de l’aigua
de la pluja. Per a l’aigua calen-
ta sanitària, la que es fa ser-
vir als pisos, s’han instal·lat
plaques per aprofitar l’energia
solar.
L’edifici té una façana urbana
al carrer i una de més indus-
trial a l’interior d’illa, més as-

solellada. Per accedir als pi-
sos, en aquesta façana inte-
rior s’hi han instal·lat unes
passarel·les que protegeixen
del sol i permeten aprofitar
millor l’espai interior dels ha-
bitatges. La construcció cons-
ta de planta baixa, soterrani i
quatre plantes pis. Té 27 ha-
bitatges de 40 metres qua-
drats amb un dormitori i 5
pisos d’entre 48 i 54 metres
quadrats amb dos dormito-
ris. Un dels habitatges està
adaptat per a persones mi-
nusvàlides. També hi ha 19
places d’aparcament per a
cotxes i 29 per a motos.
Aquests habitatges, que per-
tanyen al Pla d ’habitatge
2004-2007, els ha construït
l’Institut Català del Sòl en un
solar cedit per l’Ajuntament
de Barcelona i els administra
l’empresa Adigsa.

N O T Í C I E Sf
Cartells per a la Festa Major de Poble-sec
Del 14 al 28 d’abril es podran presentar els treballs
per participar en el 13è Concurs de cartells de la festa
major del Poble-sec. El cartell guanyador del concurs,
a més d’il·lustrar la festa 2008, serà premiat amb 850
euros. El veredicte del concurs es farà públic durant la
Mostra d’Entitats del Poble-sec. Els originals s’han de
presentar al centre cívic El Sortidor (plaça del Sorti-
dor, 12), de dilluns a divendres.

Certamen literari Francesc Candel
S’obre la convocatòria per presentar-se al Certamen
literari Francesc Candel, el qual té tres modalitats: re-
lat curt (en les categories juvenil de 14 a 18 anys i d’a-
dult a partir dels 19 anys), narració històrica i poesia.
Els treballs, que poden ser escrits en català o en cas-
tellà, s’han de fer arribar del 17 de març al 18 d’abril a
qualsevol de les tres biblioteques del districte (Fran-
cesc Candel, Vapor Vell i Francesc Boix). 

Exposició “Dfna integració” 
La Biblioteca Francesc Candel exposa a partir del 14
de març l’exposició fotogràfica “Dona integració”, for-
mada per una trentena d’instantànies preses pel fotò-
graf Oriol Clavera a instal·lacions d’Ona Nova, una as-
sociació que des de la Marina de Port treballa per a la
inclusió de les dones mitjançant la consecució de fei-
na remunerada i l’oferta de serveis de proximitat.
Ona Nova compleix enguany el seu desè aniversari. 

El funicular de Montjuïc amplia horari 
El funicular de Montjuïc ha ampliat el seu horari de
serveis els dies feiners. De dilluns a divendres obrirà a
les 7.30 hores, en comptes de les 8 h. com feia fins a
mitjan febrer. Funciona fins a les 20 hores, les 22 ho-
res durant la primavera i l’estiu. D’altra banda, el te-
lefèric de Montjuïc ha tornat a funcionar després d’-
haver tancat durant tres setmanes a causa de la
realització de les tasques de revisió tècnica anual i po-
sada a punt de les instal·lacions.

32 nous habitatges de lloguer
assequible per a joves

El parc de la Primavera és un dels projectes acabats.

El Poble-sec continua el seu procés de profunda transformació
David Sabaté

El Poble-sec ha estat benefi-
ciari de les ajudes concedi-

des per la Llei de millora de
barris de la Generalitat, les
quals es tradueixen en una in-
versió de 16,9 milions d’euros
per al període 2005-2009, que
ha permès finançar nombrosos
projectes de millora i rehabili-
tació, tant pel que fa a l’espai
públic i els equipaments com
als habitatges. Entre els molts
projectes acabats en el període

2005-2007, s’hi destaquen la
construcció del parc de la Pri-
mavera i del Centre d’interpre-
tació històrica Refugi 307, o la
construcció del Centre d’enti-
tats del Poble-sec. Les previ-
sions per al període 2008-2009
passen per la urbanització dels
carrers Anníbal, Elkano, Maga-
llanes, Piquer, Poeta Cabanyes,
Roser, Salvà, Tapioles i Vila i
Vilà, i de la plaça de la Bella Do-
rita. L’operació inclou la cons-
trucció de noves escales als car-

rers Roser, Salvà i Poeta Caba-
nyes. També es procedirà a la
urbanització de les escales del
carrer Concòrdia, entre els car-
rers de la França Xica i Magalla-
nes; la pacificació del trànsit i
l’ornamentació vegetal del car-
rer Margarit, entre el carrer Ju-
lià i el passeig de l’Exposició;
l’arranjament del sostre dels
vestidors del camp de futbol de
la Satalia i de la pista esportiva
de les Tres Xemeneies, entre
moltes altres actuacions.

La regidora del Districte, Imma Moraleda, es dirigeix als assis-
tents durant l’acte de lliurament de claus.

Els pisos protegits

del carrer Sant Eloi

són per a persones

fins a 35 anys i

formen part del 

Pla municipal

d’habitatge 2004-

2007

Nous veïns per  a
un barri en plena

transformació i
millora
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Al carrer Melcior de Palau hi ha un espai
força singular. En un local que conserva

l’aspecte d’una antiga nau industrial hi ha un
centre de jardineria, on les plantes sembla que
es troben molt a gust. Hivernacle va obrir l’any
1997 i va ocupar el local que fins tres anys
abans havia funcionat com a fàbrica. Hi venen
plantes, d’interior i d’exterior, també comple-
ments, com ara testos, jardineres, terres, fitosa-
nitaris…, assessoren en jardineria i també cons-
trueixen terrasses i jardins. Porta el centre

l’Ignasi Rossinés, un enginyer agrícola que ha
sabut donar a Hivernacle un carácter peculiar.
És un centre d’unes dimensions i característi-
ques que no són gens habituals de trobar dins
de la ciutat, on els clients, a més del servei pro-
fessional, disposen de pàrquing. L’estètica del
local ha servit d’escenari a anuncis publicitaris i
sessions fotogràfiques de moda.
Hivernacle
C. Melcior de Palau, 32-36
Telèfon: 93 491 21 78

E L  T A U L E L L

Un gran centre de jardineria dins de la ciutat

El centre de jardineria ocupa una antiga nau industrial.

Joan Anton Font

A C T I V I T A T S

Daniel Romaní

Contes, circ, titelles, dan-
ses, jocs, tallers, xocola-

tades... són algunes de les
activitats que es fan deter-
minats dies de cap de setma-
na a les escoles del districte
de Sants-Montjuïc. Formen
part del programa “Art en fa-
mília” i del projecte “Temps
de Barri, Temps Educatiu
Compartit”. Les activitats,
que acostumen a ser partici-
patives, estan adreçades als
infants i a les seves famílies.
Es realitzen als patis o altres
instal·lacions de diferents
escoles.
La programació de les diver-
ses activitats d’”Art en famí-

lia” es prepara cada trimes-
tre conjuntament amb les
AMPA –associacions de ma-
res i pares d’alumnes– de les
escoles on tenen lloc. L’en-
trada és de caràcter gratuït i
hi poden assistir nens i ne-
nes de totes les edats.  

En alguns casos, s’aprofita
l’activitat, d’una banda, per
donar a conèixer l’AMPA als
pares de la pròpia escola que
no hi estan familiaritzats i,

de l’altra banda, per implicar
noves famílies en l’organit-
zació (preparar una xocolata-
da, tallers, donar suport en
la difusió...). L’assistència a
les activitats que s’han fet
fins ara ha estat molt eleva-
da. Hi han participat sobre-
tot famílies amb nens i ne-
nes petits. Un dels aspectes
que es valora especialment
és la possibilitat de conèixer
altres escoles del barri per
dins i poder relacionar-se
amb altres famílies.
Aquest mes de març, dins
d’”Art en família”, s’han pre-
vist dues actuacions i tallers
de circ, que tindran lloc dis-
sabte dia 8, a les 12 hores,
al CEIP Perú (carrer Sagunt,
92) i diumenge dia 30 a les
12, a l’Escola Joan Pelegrí
(carrer d’Ermengarda, 13-
25).

L’activitat permet
conèixer altres
escoles i famílies
del barri

Els patis i altres instal·lacions de les escoles

del districte organitzen activitats per als

infants. És la proposta “Art en família”

El circ és una de les activitats que proposa “Art en família”.

Les escoles obren alguns dies
festius per fer art en família 

S E R V E I  P Ú B L I C

Redacció

La Junta Arbitral de Consum de Barcelona ofereix un
procediment senzill i àgil per resoldre conflictes que po-
den sorgir entre els consumidors i els comerços i empre-
ses, sense haver de recórrer als tribunals de justícia.
Els establiments que accepten sotmetre’s a aquest sistema
d’arbitratge mostren un distintiu oficial que reflecteix da-
vant dels consumidors la seva vinculació amb la Junta Arbi-
tral de Consum.
Aquest és un sistema voluntari, gratuït i ràpid, perquè des
del moment que s’inicien les actuacions fins a la solució de-
finitiva del conflicte passen entre quaranta i seixanta dies
aproximadament. Un cop feta la reclamació davant de la
Junta, es trasllada la reclamació a la part reclamada. Un cop
acceptat l’arbitratge, es designa el que s’anomena un
“col·legi arbitral” format per tres membres: un representant
dels consumidors, un altre del sector empresarial implicat i
el president d’aquest col·legi nomenat per l’Administració.
Es dóna audiència a les parts, les quals intentaran arribar a
un acord. Si no és així, la Junta Arbitral resoldrà el conflicte
mitjançant una resolució arbitral (laude) que té les mateixes
conseqüències que una sentència judicial.
Les persones interessades a acollir-se als serveis de la Junta
Arbitral de Consum poden beneficiar-se dels serveis
adreçant-se directament a les seves instal·lacions o a les de
l’Oficina Municipal d’Informació al Consumidor (OMIC),
situades totes dues a la ronda de Sant Pau, 43, o a través del
formulari del web www.bcn.cat/juntarbitral.

Més informació:
Junta Arbitral de Consum de Barcelona
Telèfon: 93 402 33 44
www.bcn.cat/juntarbitral

La Junta Arbitral de Consum,
al servei dels consumidors



Pere S. Paredes

E l Consell de l’Esport Escolar de
Barcelona, en col·laboració

amb el Districte de Sants-Montjuïc,
van organitzar la tercera prova de la
III Challenge Escolar de Cros Barce-
lona Ciutat, que va reunir 54 enti-
tats escolars el passat 9 de febrer en
el parc de l’Espanya Industrial.
“Hem passat d’uns 400 inscrits a
quasi 700 en aquesta segona edició
del cros de Sants-Montjuïc. Amb
aquesta pujada d’inscrits es confir-
ma la nostra idea de fidelitzar, mit-
jançant una Challenge, els nens i
nenes a l’atletisme”, explicava Santi
Lombarte, director del Consell de
l ’Esport Escolar de Barcelona
(CEEB).
Sobre un recorregut base de 950

metres, els noies i noies partici-
pants, nascuts entre els anys 1990 i
2001, corrien diferents distàncies
sobre tots tipus de terra, sorra, ges-
pa o ciment.
L’organització tècnica va estar a càr-
rec de l’Agrupació Atlètica Catalu-
nya i del mateix Comitè d’atletisme
del Consell de l’Esport Escolar de
Barcelona, els quals pretenen amb
aquestes proves: “potenciar l’atletis-
me en un districte que compta amb

poques instal·lacions preparades
per a aquesta pràctica esportiva i, a
més a més, ensenyar els parcs i jar-
dins des de la perspectiva de l’es-
port, el civisme i el respecte a la na-
tura”, com diu Lombarte.

Per a Paula Àvila, de 8 anys i del
CEIP Pau Vila, aquest cros escolar
de Sants-Montjuïc era una prova
especial, ja que és la actual campio-
na de Barcelona de la Challenge Es-
colar. “No estic nerviosa, encara fal-
ten més proves. Tinc clar on em
canso més —en les pujades—, però
també sé que és aquí on he d'apujar
més el ritme”.
Aquesta prova forma part de la
Challenge de Cros, que es realitza
conjuntament amb els districtes de
Sant Martí, Ciutat Vella, les Corts i
Nou Barris.
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P O L I E S P O R T I U

El cros pretén el
respecte a la natura
i als parcs i jardins,
mitjançant el civisme 

Més de cinquanta entitats participen
en el Cros Escolar de Sants-Montjuïc 

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 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 Poble-sec
Elkano, 24. Tel. 93 329 99 52

INTERNET

Acció Social i Ciutadania
El nou web ofereix tota la informació
que l’Ajuntament de Barcelona posa a
disposició de la població barcelonina. És
la informació que està relacionada amb
els serveis socials, la gent gran, l’acció

comunitària, les persones en risc o situa-
ció d’exclusió; també fa referència a la
infància i les famílies, les persones amb
discapacitat, la salut i els drets civils.
www.bcn.cat/acciosocialiciutadania

barcelona.mobi
Aquest servei permet consultar el plà-
nol de la ciutat i saber, per exemple, la
situació exacta d'un carrer o una adreça
determinada. I també, de la mateixa

manera, es pot consultar quina és la
millor combinació per arribar a un lloc
amb transport públic.
www.bcn.cat/barcelonamobi

w

Aquesta tercera prova de

la III Challenge Escolar de

Cros Barcelona Ciutat

intenta potenciar l’esport

de l’atletisme i la diversió

dels participants

La segona edició del cros va comptar amb prop de set-cents inscrits.

per MANEL
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La Caldera, el seu centre d’assaig,
se li va fer petita i va buscar un
nou espai, però per què al Poble-
sec?
Des que vaig arribar a Barcelona he vis-
cut sempre a l’Eixample, però fa tres
anys vaig traslladar-me al Poble-sec
d’una manera molt casual, perquè hi
vaig trobar un pis molt mono. Aquell
dia ja vaig pensar que seria un gran
somni tenir un espai a prop de casa,
perquè tota tota la vida m'havia traslla-
dat a Gràcia i, encara que no ho sembli,
això és temps. Per això vaig pentinar tot
el barri fins que vaig trobar aquest local.
Ens vam instal·lar el passat mes de
juny, però seguint un procés molt lent.
Encara ens falta habilitar-hi les dutxes,
els camerinos…, però jo ja em sento
com al Palau de la Música.
La Piconera està a un pas del Grec,
del Mercat de les Flors, del Lliu-
re… Molt ben envoltada, vaja!
És supercasual… Quan me'n vaig ado-
nar, va ser flipant. Jo vaig molt al teatre

i visc aquí a la vora. És un luxe poder
sortir de casa i arribar al teatre en cinc
minuts i no haver de travessar tot Bar-
celona. Em vaig fixar en el local perquè
sobretot em calia altura, necessito uns
cinc metres del terra al sostre. A La Cal-
dera no podia treballar amb l’escenogra-
fia ni de La dona manda, ni La Paella
mixta ni La prima de Chita. 
Ha previst obrir-la al públic, enca-
ra que sigui per a assajos oberts o
tallers?
La Piconera és, d’entrada, un lloc d’as-
saig, encara que hi podem convidar
gent. Ens agradaria que fos un espai
d’entrenament de professionals i no ens
hem plantejat obrir-la al públic. És dife-
rent de La Caldera de Gràcia. Allò va co-
mençar com un espai de nou coreògrafs
que necessitaven un lloc d’assaig i ara
ha evolucionat cap a un espai de crea-
ció. Però va arribar un moment que ne-
cessitava anar-me'n, perquè porto una
dinàmica de produccions i d’assajos
força continus.
He vist que ja estan dissenyant les
maquetes d’una nova escenogra-
fia. Què prepareu?
Acabo de presentar una peça que es
dirà Las Doñas, amb una pintora, una

Dj i jo, recordant en certa manera les
performances dels anys seixanta i se-
tanta, però traslladades al segle XXI. L’a-
cabo d’estrenar aquesta setmana i pro-
bablement cap a l’abril la portaré a
Barcelona. És una peça pensada per a
espais no convencionals com ara mu-

seus, sales d’exposició, llocs més alter-
natius. La maqueta que has vist és de
l’obra de carrer que preparem per a l’Ex-
po de Saragossa, de la qual farem una
prèvia a Madrid el 2 de maig, i que trac-
ta del problema de l’aigua a través d’una
dona que és com una mena de sirena de
Troia amb moltes dones a dins que viat-
gen per tot el món. Al setembre em po-
saré amb una peça que codirigiré amb
Sergi Belbel, una història de dansa i tea-
tre que estrenarem el novembre al TNC.
Avorrida, estic avorridíssima! (riu).
El 2007 va dirigir la cerimònia

dels premis Max, dedicada espe-
cialment al món de la dansa. Una
experiència totalment nova per a
una coreògrafa. La va sorprendre
la proposta?
Quan m’ho van dir quasi em moro de
l’espant. Però va ser una de les grans ex-
periències de la meua vida. El fet que la
gala estigués dedicada al món de la dan-
sa va ser important. Era per dir: “grà-
cies, per fi”. Vaig sentir que tenia molt
suport.
Va ser també un any molt intens
pel que fa a gires…
L’any passat vam voltar molt. Vaig anar
a Nova York al centre de Mihail Barysh-
nikov, a representar Bésame el cactus. Va
agradar molt la feina i vam tenir molt
bona connexió. També vam anar a la
Xina i a Frankfurt. I el desembre vam
presentar una peça petita preciosa al
Guggenheim, com a regal de fi d’any,
amb unes escultures de Richard Serra.
Aquesta bona connexió amb
Baryshnikov creu que algun dia es
concretarà en algun projecte?
No ho sé, no en tinc ni idea. Ens vam
tornar a veure a Madrid, però és un
home molt ocupat. El que he viscut
amb ell ja em sembla fantàstic.

E N T R E V I S T A Sol Picó, ballarina i coreògrafa

Sol Picó a La Piconera.

Menuda i d’ulls vivaços que destil·len energia.

L’alicantina Sol Picó no para de gestar nous

projectes, els últims a La Piconera, un antic taller

del Poble-sec que ha fet casa de la seva companyia

“M’agradaria
que La Piconera fos

un espai d’entrenament
de ballarins”

“Dirigir els premis
Max va ser una de les
grans experiències de
la meua vida”

Núria 
Mahamud


