
Des del passat 10 de març, l’Ofi-
cina de l ’Habitatge de Sants-
Montjuïc ofereix els seus serveis
des de la seu del Districte. Entre
altres coses, l’oficina proporciona
informació sobre la borsa d’habi-
tatge protegit i els passos a se-
guir per optar a un habitatge pú-
bl ic ,  tant  de  l loguer  com de
compra; gestiona la renda bàsica
d’emancipació; proporciona in-
formació sobre ajuts de rehabili-
tació d’habitatges i sobre ajuts al
lloguer; i ofereix serveis de ges-
tió sobre les àrees de rehabilita-
ció integral (ARI). També infor-
ma sobre els ajuts de l’AERI, Àrea
Especial de Rehabilitació Inte-
gral, de la zona afectada per l’en-
trada del tren d’alta velocitat.   

Nova ubicació de l’Oficina
d’Habitatge del Districte

2008-2011: com canviarà el
districte de Sants-Montjuïc 

La nova oficina d’habitatge està ubicada a la seu del Districte.

EIXOS

El govern del Districte
aposta per la cohesió
i el benestar social

COMPROMÍS

La llista de projectes
ja es pot consultar al
web del Districte 

PARTICIPACIÓ

S’ha comptat amb
l’opinió de més de
dos mil veïns i entitats
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Javier Martín Vide 
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de Geografia Física

“Tots tenim una
quota de participació
en l'escalfament
del planeta”

E Q U I PA M E N T S Pàg. 4

El casal de gent 
gran de Cotxeres 
Torna a obrir les portes
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La Marató de
Barcelona 
Passa per vuit dels deu
districtes de la ciutat
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Les biblioteques
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Guspires de Sants
Una colla de diables per a
grans i petits  
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I N F O Ú T I Lt L ’A G E N D AW

Diumenge 13 d’abril
XXI Aplec de la Sardana de Sants
A les 10 i 16 h. Parc de l’Espanya Industrial
Amb les cobles Ciutat de Girona, La Principal de Llo-
bregat, La Selvatana i Mediterrània.

Fins al 17 d’abril
Certamen literari Francesc Candel
Certamen literari que considera tres modalitats: relat
curt (juvenil i adult), narració històrica i poesia. Con-
sulteu les bases per participar-hi  al web del districte:
www.bcn.cat/sants-montjuic. Sou a temps fins al 17
d’abril. Tots els participants d’enguany que assisteixin a
l’entrega de premis el 27 de maig rebran un llibre.

Dissabte 19 i diumenge 20 d’abril
Exposició-intercanvi joguets antics
Tot el matí. Cotxeres de Sants
Org.: Joguetmaniàtics.

Dissabte 26 d’abril
Trobada gegantera
Matí. Parc de l’Espanya Industrial
Organitzada pels Geganters de Sants.

Divendres 9 de maig 
París je t’aime
A les 22.15 h. Centre cívic El Sortidor (pl. del Sortidor, 12)
Comèdia romàntica amb Juliette Binoche, Fanny Ar-
dant, Gérard Depardieu i Nick Nolte.

DIADA DE SANT JORDI

Dimecres 23 d’abril
Concert de Sant Jordi
A les 21 h. Parròquia de Santa Madrona (Tapioles, 10)
Actuació de la Coral Daina, una formació vocal formada
a l’escola Anna Ravell amb un repertori força complet.

Divendres 25 d’abril 
Poesia i música
A les 22.15 h. Centre cívic El Sortidor (pl. del Sortidor, 12)
Presentació musicada de poemes de Pere Suñé Ribera.
Amb Vidi Vidal a la guitarra, Cristian Murphy al baix,
Boris Porter al saxo i Pere Suñé, veus i composició. 

Del 2 al 25 d’abril
Paraules Vives
De dilluns a dissabte de 17 a 22 h. Punt Multimèdia 
(parc de l’Espanya Industrial-Muntadas, 5-55)
"Elije en tus orígenes, define en trazos nombres, descri-
be con colores, Barna Bombers, tags con Kores”… Mos-
tra de Ferran Marín.

Dissabte 26 d’abril 
Les aventures d’en Fulanitu
A les 12 h. Centre cívic El Sortidor (pl. del Sortidor, 12)
En Fulanitu és un fan d’en Tintín, li encanten i li fasci-
nen les seves aventures. Per la cia. La Bèstia peluda.
Teatre de clown. 

Diumenge 27 d’abril
Ja ha arribat Sant Jordi
A les 12 h. Sala Pepita Casanelles (Foneria, 19)
Una història un xic diferent. No hi trobareu pas un
drac derrotat, perquè no hi ha ni vencedors ni vençuts.
Canta contes amb Noè Rivas. 

Dissabte 10 de maig 
Blau cel. Groga llimona
A les 12 h. Centre cívic El Sortidor (pl. del Sortidor, 12)
Els Blaus tenen un fill, en Blau Cel, i els Grocs, una fi-
lla, la Groga Llimona. Cap de les dues famílies deixa
que juguin tot dos junts perquè són de colors dife-
rents. Titelles de l’Estenedor Teatre. 

Diumenge 11 de maig 
Vibubel·la Vivaldi 
A les 12 h. Sala Pepita Casanelles (Foneria, 19)
Espectacle de titelles amb la companyia Pamipipa.
Quin secret amaga la primavera? I la tardor? Tot un
grapat de cançons populars i la música de Vivaldi ens
descobriran els secrets i la màgia de les quatre esta-
cions. Recomanat per a infants de 0 a 4 anys.

Divendres 18 d’abril
Classics by Jango Edwards
A les 21 h. Sala Pepita Casanelles (Foneria, 19)
Divertida història de dos personatges melancòlics que
un dia de pluja retroben la fantasia. Espectacle de clown.

Del 15 al 20 d’abril
MozartNu 1986-2008 
A les 21 h. Dg (19 h). Mercat de les Flors (Lleida, 59)
Un espectacle de moviment dirigit per Iago Pericot que
tracta sobre la bellesa simultània.

Del 24 al 27 d’abril
Zeitung
A les 21 h. Dg (19 h). Mercat de les Flors (Lleida, 59)
La nova coreografia d’Anne Teresa de Keersmaeker
amb Rosas pren com a punt de partida la música de
Johan Sebastian Bach i d’Anton Weber.

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.
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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.



Gerard Maristany

La llista de compromisos
és llarga i ja està penja-

d a a l  web del  Distr icte ,
www.bcn.cat/sants-mont-
juic .  En pr imer l loc ,  s 'hi
destaca l’aposta per les ac-
cions que persegueixen el
benestar social i la igualtat
d’oportunitats. El Districte
ampliarà i millorarà la xarxa
d’equipaments públics: es
continuarà desenvolupant el
Pla d’Equipaments per a Per-
sones amb Discapacitat; es
crearà una xarxa de casals

públics per a gent gran que
abasti tots els barris; se cedi-
ran a la Generalitat solars
perquè hi construeixi re-
sidències i centres de dia per
a aquest col·lectiu; es crea-
ran noves escoles bressol i
cada barri tindrà una ludote-
ca infantil... La llista no s’a-
caba aquí: es dissenyarà un
gran equipament juvenil de
referència; es posarà gespa
artificial als camps de futbol
de Magòria i La Bàscula; co-
mençaran les obres del CAP
Bordeta-Magòria, i es reser-

varan entre el 25 i el 40%
dels habitatges de protecció
per a veïns del districte... A
més de crear equipaments
–no hi ha espai per citar-los
tots– s’han delimitat com-
promisos de tota mena, com
fomentar la participació en la
presa de decisions, seguir
fent projectes per la igualtat
de gènere, estudiar l’amplia-
ció dels horaris de les Ofici-
nes d’Atenció al Ciutadà... 
Complementant aquest ac-
cent social ,  el  govern de
Sants-Montjuïc treballarà

per millorar el  bon to de
convivència a la zona fomen-
tant les relacions intercultu-
rals, impulsant mesures de
mediació de conflictes, subs-
tituint les multes contra l’in-
civisme per treballs en bene-
fici de la comunitat.. .  En
matèria de seguretat, s’im-
pulsarà la proximitat dels
agents respecte a entitats i
veïns,  s ’ incrementarà la
plantilla de la Guàrdia Urba-
na i es tindrà especial cura
de l’entorn de la muntanya
de Montjuïc...  
En últim lloc, però sense
per això restar-li importàn-
cia, cal destacar l’aposta per
un espai públic de qualitat.
D’una banda, hi ha grans
projectes on es farà un se-
guiment detallat: els equi-
paments de Can Batllló, la
construcció del nou barri de
la Marina del Prat Vermell,

la urbanització de la cober-
tura de les vies de tren... A
banda d’això, cadascun dels
barris compta amb una llis-
ta de petites i grans obres
que s’aniran fent, i que tam-

bé són consultables al web
de Sants-Montjuïc. El Pla
d ’Actuació  del  Distr icte
(PAD) 2008-2011 es  va
aprovar el passat mes de fe-
brer  després  d ’un ampli
procés de participació que
va durar tres mesos i on es
va comptar amb l’opinió de
2.381 veïns i entitats.
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Reunió de retorn a la seu del Districte sobre els resultats de la participació en el PAD.

Després d’un ampli procés

de participació, el govern de

Sants-Montjuïc ha fet públics els

seus compromisos fins al 2011.

Aquest serà el mandat del

benestar social i la qualitat 

de l’espai públic

2008-2011: més cohesió, més
serveis, millor espai públic

El Districte
ampliarà i
millorarà la xarxa
d’equipaments per
tal d’ampliar
l’oferta de serveis

C IU TA DA N S OPINE N

Toni Cuenca
Representant

Penso que esta bé per
la qualitat del barri. És
una zona on falten
molts equipaments i
zones verdes; crec que
s’inverteix bé.

Joan Galiana
Pensionista

Doncs em sembla molt
bé si realment es fa,
perquè en aquest barri
és molt necessari, com
també ho és fer-ho tot
accessible per a les per-
sones amb discapacitat.

Mireia Fleta
Administrativa

Està molt bé que es
destinin els diners a la
millora de la qualitat
de vida de la família.
Pel que fa a l’espai
públic, cal que estiguin
equipats perquè en
puguem gaudir tots.

Isabel Balada
Advocada

Penso que si ho fan
realment està bé, per-
què és molt necessari.
Aquest és un barri on
hi ha molta gent i hi
manquen espais públics
i socials.

Rosa Maria
Currubí
Mestressa de casa

Em sembla molt bé,
perquè així la gent pot
gaudir de l’espai públic
del barri com cal. En
un barri on hi ha molta
gent gran, és important
millorar el benestar
social.

Magdalena Pérez
Carnissera

Doncs em sembla molt
bé, perquè fan molta
falta equipaments per a
la gent gran i espais
per als més petits per-
què puguin jugar.

Q u è  l i  s e m b l a  q u e  e l  D i s t r i c t e  p r i o r i t z i  e l  b e n e s t a r  s o c i a l  i  l a  q u a l i t a t  d e  l ’ e s p a i  p ú b l i c ?
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E Q U I P A M E N T S

Joan Anton Font

Ja ha tornat a obrir les
portes el casal munici-

pal de gent gran de les Cot-
xeres de Sants després d’un
període de remodelació de
l’antic edifici. Amb les obres
realitzades, el casal ha guan-
yat força espai i ara disposa
de 550 m2 per a ús exclusiu.
Aquesta ha estat una prime-
ra fase de remodelació, en la
segona, es remodelarà la
part corresponent al centre
cívic.
El casal és un servei públic
municipal que s’adreça a
persones de 60 o més anys i
a persones amb 55 anys
prejubilades que viuen als
barris de Sants, Hostafrancs
i la Bordeta.
La finalitat del casal és ofe-
rir a la gent gran un espai
on relacionar-se i intercan-
viar experiències, un lloc

de trobada on poder man-
tenir bones relacions, com-
partir interessos diversos,
realitzar activitats, formar-
se, etc.
Per això, el casal de la gent
gran de les Cotxeres ofereix

una àmplia varietat de ser-
veis i activitats. S’hi fan acti-
vitats que fomenten els hà-
bits saludables, com ara els
tallers de ioga i de potencia-
ció de la memòria. També es
fan cursos de formació per-
manent, com és el cas de l’a-
prenentatge del català o els
cursos d’alfabetització. La

vessant lúdica i de lleure és
molt present al casal. Les
opcions on triar són diver-
ses: pintura, dibuix, brodats,
costura, quadres tridimen-
sionals, ganxet, punta de
coixí, manualitats, sardanes,
coral... Així mateix, s’orga-
nitzen activitats puntuals de
caire cultural, conferències i
xerrades d’interès de la gent
gran, i la comissió del casal,
formada per persones grans
usuàries de l’equipament,
organitzen regularment sor-
tides i excursions. Hi ha
també una sala de joc i rela-
ció i una aula d’informàtica
que obrirà les portes l'últim
trimestre de l’any.
Ara que el casal ha tornat a
obrir, el millor és acostar-
s’hi, conèixer tot el que s'hi
pot fer i fer un pas enda-
vant per participar-hi acti-
vament.

Més informació:
Casal municipal de gent
gran Cotxeres de Sants
Carrer de Sants, 79-81
Tel. 93 256 39 60

El casal es dirigeix a persones de més de 60 anys o de més de 55 prejubilades.

Amb les obres,
el casal de gent
gran ha guanyat
força espai per
a ús exclusiu

El passat 18 de febrer va tornar a obrir

el casal de gent gran de les Cotxeres

de Sants després d’un període d’obres de

remodelació de l’antic edifici

El casal de gent gran de Cotxeres
torna a obrir les portes

Reproducció del plànol del refugi 289. (Extret del llibre
“Lurdes, la parròquia de la França Xica 1867-1991”)

El refugi 289
Amb motiu dels bombardejos que va patir Barcelona i, de
retruc, el barri de la França Xica, en què alguns dels seus
veïns en van ser víctimes directes, el veïnat es va organit-
zar per construir un refugi antiaeri. Ara, amb la recent
publicació del llibre Lurdes, la parròquia de la França Xica
1867-1991, Josep Fabra ha tornat aquest refugi a l’actua-
litat.
El refugi, registrat com “Refugi 289, Fonthonrada, Re-
mei i plaça Alférez Cabré”, i subvencionat per la Junta
Local de Defensa Passiva de Barcelona, es va construir
en una galeria de mina a una profunditat d’onze metres.
Tenia una longitud d’uns 235 metres, 1,20 metres
d’amplada per 2 d’alçada. Anava des del carrer Lleida
amb l’avinguda de Rius i Taulet, seguia per sota el carrer
de la Mare de Déu del Remei, arribava a mitja alçada de
l’església de Lurdes, on la galeria prenia forma de ferra-
dura, i seguia després fins a la plaça de Santa Madrona.
El refugi disposava de set entrades: dues dins de l’esglé-
sia, una a la plaça de Santa Madrona, una altra al carrer
Font Honrada –gairebé a tocar de l’entrada de l’esglé-
sia–, una més a Mare de Déu del Remei, mentre que les
altres dues estaven a la zona del carrer Lleida, una da-
vant d’on avui hi ha l’hotel Fira Palace i l’altra en el grup
escolar Mossèn Jacint Verdaguer.
En els estudis fets per l’Ajuntament després de la guerra
per aprofitar el refugi en cas de necessitat, els tècnics es
van trobar amb l’inconvenient que la part de la galeria
que discorria per sota l’església havia quedat dividida en
dues parts independents a causa de les obres de consoli-
dació de l’església.
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

El passat 10 de març es va
obrir al públic la nova

seu de l’Oficina de l’Habitat-
ge del Districte de Sants-
Montjuïc, que des d’aleshores
està ubicada a la mateixa seu
del Districte, al carrer de la
Creu Coberta, 104, a la plan-
ta baixa. Amb el canvi, l’ofici-
na, que fins ara estava ubica-
da al carrer de Blai, al barri
del Poble Sec, guanya en cen-
tralitat, ja que és més a prop
de tots els veïns i veïnes del
Districte de Sants-Montjuïc.
A més a més, ara està situada
al costat de l’Oficina d’Aten-
ció al Ciutadà i, per tant, els
ciutadans disposen d’ambdós
serveis en un mateix espai.
L’Oficina de l’Habitatge ofe-
reix informació sobre l’accés
als habitatges públics (tant
de lloguer com de compra) a
la ciutat de Barcelona, gestio-
na la renda bàsica d’emanci-
pació (per a joves d’entre 22 i
30 anys), proporciona infor-

mació sobre ajuts de rehabili-
tació d ’habitatges i sobre
ajuts al lloguer, i ofereix ser-
veis de gestió sobre les àrees
de rehabilitació integral (ARI).
Al districte de Sants-Montjuïc

n’hi ha actualment dues: al
Poble Sec i al nucli antic de
Sants-Hostafrancs–Bordeta.
L’oficina gestiona també la
Llei de millora de barris a Po-

ble Sec i la Bordeta, i dóna in-
formació –properament tam-
bé gestionarà– sobre els ajuts
de l’AERI, Àrea Especial de
Rehabilitació Integral, de la
zona afectada per l’entrada
del tren d’alta velocitat. L’A-
juntament de Barcelona, per
tal de facilitar als ciutadans
l’accés a l’habitatge, ha des-
plegat en el conjunt de la ciu-
tat una xarxa d’Oficines de
l’Habitatge que ofereixen in-
formació integral i tots els
serveis esmentats. També
proporcionen informació i
gestionen les convocatòries i
els processos d'adjudicació
dels habitatges de protecció
oficial i del Registre Munici-
pal de Sol·licitants d'Habitat-
ge Protegit de Barcelona. Així
mateix, faciliten la informa-
ció relativa als programes
orientats a facilitar un llo-
guer assequible, a través de la
Borsa d'Habitatge per al Llo-
guer Social i la Borsa Jove
d'Habitatge. 

N O T Í C I E Sf
XXI Aplec de la sardana de Sants
L’Aplec de la sardana de Sants arriba a la 21a edició.
Organitzat per la Federació d’associacions i comis-
sions de carrers de la Festa Major de Sants, l’Aplec
2008 torna a celebrar-se al parc de l’Espanya Indus-
trial, diumenge 13 d’abril, i compta amb la participa-
ció de les colles Ciutat de Girona, La Principal de Llo-
bregat, La Selvatana i Mediterrània. 

El mercat de Sants es remodelarà 
El procés per reformar el mercat de Sants s’ha posat
en marxa. L’Institut Municipal de Mercats ha presen-
tat la iniciativa de remodelació, que té el suport de la
majoria dels comerciants. Ara s’ha de negociar amb
cada venedor per acordar la possible continuïtat, tant
en el mercat provisional com en el futur mercat refor-
mat. Es preveu que al final del 2009 o al principi del
2010 el mercat es traslladarà a carpes provisionals ins-
tal·lades a la rambla Badal. 

Concursos de cartells de Festa Major
S’obren els terminis per inscriure’s en els concursos de
cartells de les festes de Poble Sec i de Sants. Els profes-
sionals i artistes novells que vulguin presentar-se a
l’11è concurs de cartells de Poble Sec podran presentar
els seus dissenys del 14 al 28 d’aquest mes al centre cí-
vic El Sortidor. Els participants al 13è concurs de car-
tells de Sants ho podran fer entre el 2 i el 15 de maig, a
l’Oficina d’Atenció al Ciutadà de la seu del Districte. 

Cicle d’espectacles infantils de primavera
Amb la primavera arriba un cicle d’espectacles infan-
tils a El Sortidor i a la sala Pepita Casanellas. Els pro-
pers espectacles previstos a El Sortidor són Les aven-
tures d’en fulanitu, teatre de clown, per al 26 d’abril.
El 10 de maig, les protagonistes seran les titelles amb
Blau cel groga llimona. A la Pepita Casanellas es podrà
veure Ja ha arribat Sant Jordi, un canta contes per al
27 d’abril, i Vibubel-La Vivaldi, titelles, l’11 de maig. 

La seu del Districte acull l’Oficina
de l’Habitatge de Sants-Montjuïc

Participants de la Quinzena fan exercicis d’escalfament.

Caminades urbanes, tallers i conferències per a gent gran
Redacció 

Del 13 de maig al 3 de juny,
Sants celebra la 18a Quin-

zena de la Salut de la Gent
Gran, un cicle de conferències
divulgatives i activitats esporti-
ves per fomentar els bons hà-
bits saludables entre les perso-
nes més grans.
Un dels actes més destacables i
que cada dia guanya més adep-
tes és el circuit de caminades
urbanes pel barri, en què es
combina l’exercici físic i les rela-

cions socials. L’itinerari té com
a punt de trobada la plaça Bo-
net i Muixí a les deu del matí;
després es travessa diversos ca-
rrers del barri, es fa una atura-
da per fer exercicis de manteni-
ment i es continua fins al parc
de l’Espanya Industrial, on el
recorregut s’acaba amb uns
exercicis de tai-txi. Els circuits
urbans es faran en dies labora-
bles de l’última quinzena de
maig i la primera de juny i tots
els participants rebran un di-

ploma d’assistència de mans de
la regidora del Districte, Imma
Moraleda, en una cerimònia
que es farà el 3 de juny a la sala
de plens de la Seu del Districte.
També se celebraran tallers de
risoteràpia, relaxació i salut i
menús equilibrats, a més de
conferències. El període d’ ins-
cripció romandrà obert del 21
d’abril al 7 de maig. Per a més
informació als circuits urbans
cal trucar al telèfon 93 291 87
31.

L’oficina informa sobre habitatge públic de tota la ciutat.

L’oficina es va

traslladar el passat

mes de març a la

seu del Districte per

millorar l’atenció 

al ciutadà

El servei forma 
part d’una àmplia
xarxa repartida per
tota la ciutat

M É S  I N F O R M A C I ÓA
Oficina de l’Habitatge del Districte de Sants-Montjuïc 

C. Creu Coberta, 104.

De dill. a div. de 9 a 14 hores i de 16 a 18 hores.

Telèfon 010  0,45 euros establiment de trucada (IVA

inclòs) i 0,06 euros minut (IVA inclòs) tarifat per segons.
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La rellotgeria-joieria Ramon Carné és un es-
tabliment de proximitat, de confiança, on

podem trobar rellotges i joies de diferents estils
i per a totes les ocasions. Disposen d’una dotze-
na de marques de rellotges, des dels models
més esportius fins als de línia més elegant, així
com rellotges de paret. Hi ha un bon ventall on
triar, com passa en el cas de les joies i la bijute-
ria, on trobem arracades, polseres i collars de lí-
nia més extremada per a les més joves i també
col·leccions més clàssiques. Al capdavant d’a-

quest establiment que va obrir l’any 1983, hi ha
el Ramon Carné, president de l’Associació de
Comerciants de La Marina, i la seva esposa, la
Núria Bori. A més de la venda, també fan repa-
racions de tota mena de rellotges i de joies. Com
comenta el Ramon, tot i que estem en la cultura
d’un sol ús, hi ha molta gent que fa adobar els
seus rellotges.
Rellotgeria -Joieria Ramon Carné
C. Aviador Ruiz de Alda, 8
Telèfon: 93 332 02 06

E L  T A U L E L L

Rellotges i joies per a totes les ocasions i gustos 

L’establiment va obrir l’any 1983.

Joan Anton Font

E N T I T A T S

David Sabaté

La colla de diables Guspires
de Sants, en actiu des del

principi de 2005, dóna respos-
ta a la creixent demanda de
pares i nens del districte de
comptar amb una colla no pri-
vada i oberta al barri on poder
fer realitat el seu desig més
gran: cremar. Aquesta és una
de les expressions més repeti-
des en el llenguatge dels dia-
bles, i significa participar acti-
vament en un correfoc i
encendre i dur petards. Mun-
tada per un grup de persones
amb una àmplia experiència
prèvia en el camp, infernal, l’è-
xit de la colla i el seu imparable
creixement van motivar la
seva divisió en dues catego-
ries: la d’adults i la infantil.

Així, Guspires petits és forma-
da per 29 nens entre 3 i 17
anys, mentre que Guspires
grans compta amb 15 mem-
bres més grans de 18 anys.
“Intentem ser una gran famí-

lia, ajudar-nos i intentar ex-
portar la germanor que creem
dins de l’entitat. Això t’obre
moltes portes i et permet
conèixer molta gent”, explica
Noemí Oset, cap de la colla.
Aquesta agrupació compta
amb gairebé un centenar de
persones implicades, que aju-

den a finançar l’entitat junta-
ment amb les subvencions pri-
vades i les donacions de co-
merços i veïns. La seva
popularitat ha permès a la co-
lla fins i tot crear una festa
pròpia, la Nit de Bruixes, que
se celebra al districte el mes
d’octubre. “Aquesta festa ens
permet donar relleu al barri i
treure al carrer la cultura po-
pular i tradicional”, afirma
Oset. La celebració es corona
amb un doble correfoc de pe-
tits i grans. Entre les pròximes
sortides previstes, Guspires de
Sants tenen programat un co-
rrefoc el 26 d’abril a Castellbis-
bal, mentre que els petits par-
ticiparan a la festa al carrer, el
30 de maig al Poble Sec. 

Més informació:
Guspires de Sants
C/Eusebi Planes, 12
Telf: 676.519.669
www.guspiresdesants.cat

La colla ha creat una
festa Nit de Bruixes,
que se celebra al
districte a l’octubre

Manifestació festiva de les Guspires de Sants.

Guspires de Sants, una colla 
de diables per a grans i petits

S E R V E I  P Ú B L I C

P.F.

Les biblioteques públiques són uns dels equipa-
ments més ben valorats i que més públic atrau de la
ciutat. Com resulta lògic, qualsevol ampliació de l’o-
ferta o millora del servei són benvinguts. 
El Consorci Biblioteques de Barcelona ha engegat
una campanya per difondre entre els seus usuaris
un nou servei d’informació personalitzada. Es trac-
ta d’un butlletí electrònic que s’envia sense periodi-
citat fixa –depèn de la quantitat de novetats que hi
hagi– als usuaris que s’han donat d’alta i que inclou
informacions de les activitats programades, com
també dels avantatges i les ofertes vigents en temes
culturals, a disposició de les persones que tenen el
carnet de les biblioteques. 
Si bé la majoria de descomptes estan al voltant del
20%, hi ha promocions de fins al 50% i del 100% en
el cas d’algun espai municipal. Abasten camps tan
diversos com el teatre i la dansa, museus, exposi-
cions i concerts, equipaments públics i també pri-
vats. També s’ofereixen descomptes en comprar a
determinades llibreries de la ciutat. 
Per gaudir d’aquest nou servei, només cal anar a la
biblioteca més propera, demanar l’alta i donar el cor-
reu electrònic. Els interessats també poden donar-se
d’alta entrant al web www.mesbiblioteques.com.
En aquest cas només s’han d’introduir les dades
(nom i número de soci), indicar la biblioteca o bi-
blioteques de la qual es vol rebre la programació i
marcar el tipus d’informació que es vol tenir (sobre
descomptes, per a infants, joves, adults i/o gent
gran). Lògicament, és imprescindible tenir el carnet
de biblioteques de Barcelona, el qual és gratuït.

Les biblioteques engeguen 
un nou servei personalitzat 

L’entitat, creada al principi de 2005, compta

amb un centenar de persones adscrites

i fomenta la companyonia i la germanor 
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M U LT I M È D I A

TELEVISIÓ

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

RÀDIO

Alternativa Barcelona - 102.4 FM
Foc, 128, 1r.  Tel. 93 296 75 65

Sants 3 Ràdio - 103.2 FM
Constitució, 17.  Tel. 93 298 19 19
www.sants3radio.com

Ràdio Ona Sants - 94.6 FM
Premià, 15, 2n. Tel. 93 431 84 08
www.onadesants.com

PUBLICACIONS

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 Serveis Socials

S'informa sobre els punts claus del nou
model de Serveis Socials de Barcelona.
Hi ha resposta per a preguntes com: qui-
nes són les millores previstes per l'aten-
ció social bàsica de la nostra ciutat? o
quin es el centre de Serveis Socials que
et correspon? 
www.bcn.cat/serveissocials 

Web de Tràmits

El portal de "tràmits online" té com a
principal objectiu estalviar temps a l'ho-
ra de tramitar i fer gestions amb
l'Ajuntament. Es poden tramitar comu-
nicats d'obres, comunicats d'activitats,
devolucions d'ingressos indeguts, paga-
ments de multes o pagaments de tri-
buts, entre altres gestions. 
www.bcn.cat/tramits

w

per MANEL

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

Pere S.Paredes

En acabar la Marató, aquesta era la
frase més repetida pels atletes:

“la calor i el vent han fet que aquesta
dura prova hagi estat un veritable su-
plici”. Els atletes, autèntics herois,
van rebre en tot moment el suport
d'un públic entusiasta i admirador
d'aquesta especialitat esportiva que
es va veure passar, el dia 2 de març,
per vuit dels deu districtes de Barce-
lona. Un dels grans triomfadors de la
Marató va ser l’igualadí Roger Roca,
que va ser tercer al podi i que no va
poder reprimir la seva felicitat per la
cursa i pel resultat, encara que “el
temps, la calor i el vent han fet im-
possible baixar o batre el rècord de la
prova. Particularment, he patit molt
als últims tres o quatre quilòmetres”.
Per a Roger Roca i per a altres partici-
pants a la Marató de Barcelona, el su-
port del públic va ser primordial: “no
te n'adones, però cada vegada que

veus que la gent t’aplaudeix i t'anima
és com si et donés ales”.
Aquesta sensació també la van sentir
Carles Mata, Oriol Lucas i Laia Co-
berta, tres participants que, gràcies a
aquest suport espontani del públic,
van acabar la Marató. 
Carles Mata, de Sant Andreu, el qual
participava per onzena vegada en
una marató, va dir a l’acabament de la
cursa que “t'adones del que el cos
humà pot aguantar. Ha estat molt
dur, sobretot els últims 800 metres,
però gràcies al suport del públic, que

et dóna molta força, acabes relativa-
ment bé”.
Oriol Lucas, d’Horta-Guinardó, i Laia
Coberta, de Sant Martí, coincideixen
també en la força que donen els

aplaudiments dels amics, familiars i
públic de les curses populars. Hi ha
moments que podien abstreure’s de
la cursa, però en els pitjors moments
“els crits d’ànims et fan tenir una pu-
jada i et sents amb força per acabar
aquesta i altres curses més”.
Per la seva part, l’atleta kenyà Hosea
Kipyego Dosgei, amb un discret re-
gistre de 2 h 14 min 42 s a la catego-
ria masculina, i l'etíop Mihret Tades-
se, amb 2 h 42 min 12 s, a la
femenina, varen ser els primers a en-
trar a la meta.

El fondista Roger Roca va

ser el primer català que

va pujar al podi, seguit

de tot un exèrcit d’herois

que varen acabar la dura

prova de Barcelona

L’atleta kenyà Hosea
Kosgei i l'etíop Mihret
Tadesse, primers 
als respectius podis 

Atlètes a la sortida de montjuïc.

La Marató de Barcelona passa per
vuit dels deu districtes de la ciutat
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Vostè era dels que comptava els
núvols quan era petit?
De petit, vivia a l'Eixample i a la terras-
sa de casa contemplava la pluja. M'a-
gradava observar els núvols i em vaig
comprar un termòmetre per fer mesu-
raments. Tot i viure en un medi urbà,
recordo que m'agradava observar
aquest embolcall gasós que és l'aire.
Quin és el clima de Barcelona?
Barcelona és una ciutat amb una quan-
titat de pluja una mica més baxa que la
mitjana europea i, quant a temperatu-
ra, una mica més alta que la mitjana.
Ara bé, tot i no tenir elements espe-
cials, sempre ens quedarà Collserola o
el Tibidabo per observar com neva a
vegades. Per a tots els barcelonins
aquestes nevades són un esdeveni-
ment especial. 
Quin esdeveniment meteorològic
a la ciutat recorda especialment?
Recordo la nevada del Nadal de 1962,
amb un gruix de neu important que
em va quedar marcat. Tot i no tenir un

clima extremat, tenim coses especials,
com algunes pluges torrencials. 
És una falsa percepció afirmar
que ara les riuades són més fre-
qüents?
Tenim la sensació que hi ha fenòmens
més extrems, però també és veritat
que ara hi ha mòbils i càmeres a qual-
sevol lloc. Sí que podem afirmar, això
no obstant, que vivim en un planeta
més càlid que fa 25 anys. Fa deu anys
no n'estava segur, però la veritat és
que la contrastació de dades ens fa
afirmar que vivim un canvi climàtic. 
La solució al canvi climàtic està a
les nostres mans?
Tots tenim una quota de participació
en l'escalfament del planeta. La clau
és parlar de mitigació i d'adaptació.
Pel que fa a mitigar el problema, cal
que continuem fent les pràctiques de
bons hàbits d'estalvi d'energia i d'ai-
gua. Hi ha moltes accions urbanes
que ajuden, com per exemple, anar a
comprar el pa amb una bossa de roba
en comptes d'una de plàstic, estalviar
aigua, fer servir bombetes de baix
consum, separar la brossa, etc. En pe-
tita mesura, totes aquestes coses con-
tribueixen a la mitigació.

També parlava d'adaptació...
Davant el canvi climàtic, hem de saber
aprofitar les oportunitats. Per exem-
ple, el turisme no serà tan estacional
com fins ara. Ens queixem que el turis-
me només ve uns mesos determinats?

Doncs ara tindrem molts més mesos
càlids durant l'any. D'altra banda, sé
que hi ha empresaris vinícoles que es-
tan buscant terres pel Prepirineu per-
què d’aquí a unes dècades seran zones
càlides.
Ara per ara, el repte de Barcelona
és lluitar contra les restriccions
d'aigua?
Patim una sequera que potser que ens
posi en una situació inquietant, però
no vincularia la sequera amb el canvi
climàtic. Hem patit sequeres en el pas-

sat. Ara, el fet positiu és que Barcelona
té un consum d'aigua per habitant bas-
tant raonable, juntament amb ciutats
com Berlín.
Transvasaments, dessalinitza-
dores... quines són les solucions
més adequades per a l'estiu de la
ciutat?
Els transvasaments, per exemple,
s'han d'estudiar minuciosament. Hi ha
altres solucions, com per exemple, reu-
tilitzar les aigües pluvials o tenir un
doble circuit a les cases per aprofitar
les anomenades aigües grises, com les
que llancem quan rentem els plats, per
exemple. D’aquí a de cinquanta anys,
segurament diran que era una bogeria
fer servir aigua potable per empènyer
avall les deposicions del vàter...
La climatologia s’ha après de la
cultura popular?
Des de la prehistòria fins avui dia con-
tinua essent molt vigent saber quin
temps farà demà. Sabem pels antropò-
legs que els homes primitius tenien
una especial sensibilitat pels signes
dels temps, pel color del cel o l'olor de
l'aire que donaven pistes o idees que
servissin per saber en quines condi-
cions tocaria caçar o fer la recol·lecció. 

E N T R E V I S T A Javier Martín Vide , catedràtic de Geografia Física

Martín Vide recorda especialment la nevada del Nadal de 1962.

Nascut l'any 1954, és llicenciat en Ciències

Matemàtiques i doctor en Geografia i Història.

Ocupa la càtedra de Geografia Física a la

Universitat de Barcelona. Ha centrat les seves

activitats en la docència sobre la climatologia

urbana i el canvi climàtic

“Des de la prehistòria
fins avui dia

continua essent molt
convenient saber quin

temps farà demà”

“Tots tenim una quota
de participació en
l'escalfament del planeta”

Miquel
Pellicer


