
El Consell Sectorial de Persones
amb Discapacitat del Districte
de Sants-Montjuïc ha preparat
l’exposició “Mira’ns! No som in-
visibles”. La mostra repassa i
combat els tòpics que encara
avui arrosseguen les persones
que pateixen alguna discapaci-
tat ja sigui sensorial, física, in-
tel·lectual o fibromiàlgia. Sorto-
sament han canviat molt les
coses, però encara queda molt
de camí per recórrer. L’exposició
s’acompanya de material divul-
gatiu en format paper i també
està disponible en un CD d’àu-
dio preparat especialment per a
persones cegues. “Mira’ns! No
som invisibles” es podrà visitar
a diferents espais del districte. 

Una mostra rebat els tòpics
sobre les discapacitats 

Els jardins del Drets
Humans, un espai singular 

“Mira’ns! No som invisibles” és una exposició itinerant.

SUPERFÍCIE

Es recupera
un espai verd
de 12.600 m2

ARBRAT

Serà catalogat com a
espai singular per la
importància dels arbres

ÚNIC

Hi ha un guaiaber
originari de 
l’Amèrica tropical 

Pàg. 3

Pàg. 5

E N T R E V I S TA Pàg. 8

Blas Membrives
President de La Llar de
l’Afectat d’Esclerosi Múltiple

“Hem de fer visibles
les persones amb
esclerosi múltiple”

E N T I TAT S Pàg. 4

ACAF 
Dóna un cop de mà a les
persones amb fibromiàlgia

P O L I E S P O R T I U Pàg. 7

Poliesportiu
Municipal de
l’Espanya Industrial 
Promoció de la salut

S E R V E I  P Ú B L I C Pàg. 6

www.edubcn.cat
El web del procés de 
preinscripció escolar 

E Q U I PA M E N T S Pàg. 6

Centre de recursos
pedagògics 
Dóna suport a
mestres i escoles
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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.

I N F O Ú T I Lt L ’A G E N D AW

Dimarts 12 i 26 de febrer 
Ball de gent gran
De 17 a 20 h. Casinet d’Hostafrancs (Rector Triadó, 53)

Dissabte 16 de febrer
Festival solidari
A les 17 h. Centre cívic El Sortidor (pl. del Sortidor, 12)
Danses, cançons, música, poesia i mostra d’artesania.

Dissabte 23 de febrer 
Teatre i curts de cinema d’animació
A les 21 h. Casinet d’Hostafrancs (Rector Triadó, 53)
Amb les companyies Binixiflat i Rocamora.

Dimecres 5 de març
Entre copas
A les 19 h. Bibl. Francesc Candel (Amnistia Internacional, 10)
Cicle Road Movies.
ET, el extraterrestre
A les 21.30 h. Bibl. Vapor Vell (ptge. Vapor Vell, 1)
Cicle Cinema dels 80.

Divendres 7 de març
Nit d’espectacles del Dia de la Dona
A les 20 h. Sala Pepita Casanellas (Foneria, 19)
Amb la conducció i els gags còmics d’Angie Savall.

Del 22 de febrer al 2 de març
Momentari
Diferents sessions. Mercat de les Flors (Lleida, 59)
Amb l’ajut de les sis cares d’un cub, en Tari ens va por-
tant per un viatge ple de sensacions, colors, sons, imat-
ges... Companyia de dansa Nats Nuts.

De l’11 al 29 de febrer 
Forjats
Casa del Rellotge-pg. Zona Franca, 116 (entrada Jardins de
Can Farrero) 

Fins al 24 de febrer
Ha del fotoperiodisme a Catalunya
Palau de la Virreina, Espai X. Miserachs (la Rambla, 99) 
La relació del fotoperiodisme amb l’agitació de la transi-
ció, l’aparició de nous diaris, la premsa comarcal o els re-
cents diaris gratuïts, la digitalització...

Divendres 29 de febrer 
Música de cantautors
A les 22.15 h. C. cívic El Sortidor (pl. del Sortidor, 12)
Jep i Joll, amb Marc Teclas a la guitarra.
Mariposas en guerra
A les 21 h. Sala Pepita Casanellas (Foneria, 19)
Tango cabaret.
Music Spy Club
A les 19 h. Bibl. Vapor Vell (ptge. Vapor Vell, 1)
Trobades musicals on un professional, crític o expert
del món de la música, presenta algunes novetats desta-
cades que els circuits més comercials deixen de banda.

Dissabte 16 de febrer 
Cantant sota el mar
A les 12 h. Centre cívic El Sortidor (pl. del Sortidor, 12)
Companyia Tatoina.
Taller familiar de dansa amb Nats Nus
A les 11.30 h. Sala Pepita Casanellas (Foneria, 19)
Taller de dansa i moviment amb família.

Diumenges 17 i 24 de febrer
Vibubel·la Vivaldi i Històries de la Bleda
A les 12.30 h. Poble Espanyol (av. Marquès de Comillas, 13)
Taller de màscares i espectacles de la Cia. Pamipipa i la
Cia. La Bleda). 

Dissabte 23 de febrer 
Actuació de màgia
A les 12 h. Escola Proa (Gavà, 50)
Amb la companyia Truquichan.

Dissabte 1 de març
La Blancaneus i les pomes
A les 18 h. Bibl. Vapor Vell (ptge. Vapor Vell, 1)
Activitat participativa per aprendre a menjar sa basada
en el conte de la Blancaneus.

Diumenge dia 9 de març
Sant Medir a la Bordeta 
A les 10.30 h. Sortida de la Parròquia de Sant Medir
Recorregut de la cercavila: parròquia de Sant Medir i
carrer Constitució. Organitza: Colla La Parròquia. A les
12 h missa i imposició de llaçades a les colles partici-
pants.
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Pilar Fernández 

Amb frases com “Tots els
éssers humans neixen

lliures i iguals en dignitat i en
drets”, el jardí rep el visitant i
el porta a un espai en contac-
te amb la natura i amb la
consciència humana. És l’ar-
ticle 1 dels 30 que proclama
la Declaració Universal dels
Drets Humans i que es po-
den llegir aleatòriament per
tot el recinte. 
Aquest espai verd, creat als
anys 60 i recuperat ara, ha
conservat de l’original els ele-
ments més significatius, com
ara la pista de patinatge (de
268 m2), l’estany i la vegeta-
ció, que està formada per
unes seixanta espècies d’ar-

bres i plantes, algunes de les
quals són úniques. 
Hi destaquen un guaiaber
(Psidium guajava), originari
de l’Amèrica tropical i únic a
Barcelona; una casimiroa (Ca-
simiroa edulis), de la família
dels tarongers i d’origen me-
xicà, que només comparteix
latitud amb un altre que hi
ha al jardí d’Aclimatació; i un
bellaombra (Phytolacca dioi-
ca), procedent del Nord de
l’Argentina, que, encara que
no és única a la ciutat, sí que
és la més gran i de formes
més notables. A més, s’hi han
plantat setanta unitats d’ar-
bres nous i nova vegetació.
Les plantacions estan adap-
tades al clima, a les condi-

cions locals i són de fàcil
manteniment i resistents a
l’ús. L’espai incorpora gespa
que necessita poca aigua i un
sistema de drenatge i des-
guàs que envia les aigües de
la pluja cap a les capes pro-
fundes del sòl i, per tant, ser-
veixen per alimentar els ar-
bres. 

A causa de la peculiaritat del
seu arbrat, el jardí serà cata-
logat en el seu conjunt com a
espai singular, segons va ex-
plicar la presidenta de Parcs i
Jardins, Imma Mayol, durant
la inauguració a la qual tam-
bé va assistir l’alcalde, Jordi
Hereu, i la regidora del Dis-
tricte, Imma Moraleda. Els
jardins dels Drets Humans,
situats a l’interior d’illa que
hi ha entre el passeig de la
Zona Franca i  els carrers
d’Amnistia Internacional,
Jane Adams i Foneria, fan
honor també al seu nom

compartint espai amb uns
equipaments públics que aju-
den a garantir la qualitat de

vida del veïnat: un Centre
d’Atenció Primària, una Ofi-
cina d’Atenció al Ciutadà, la
sala Pepita Casanellas i la bi-
blioteca Francesc Candel.
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A la festa d’inauguració dels jardins es van llançar tants globus com drets humans reconeguts.

Als veïns de la Marina de Port els

va tocar una rifa de Nadal

diferent el passat 22 de

desembre, quan es van inaugurar

els jardins dels Drets Humans,

un espai verd de 12.600 m2

recuperat per a ús públic 

La Marina guanya un espai singular

amb els jardins dels Drets Humans 

S’hi destaca un
guaiaber, originari
de l’Amèrica
tropical i únic a
Barcelona 

C IU TA DA N S OPINE N

Rafael Ruz
Pintor d’automòbils

Están bien, son muy
tranquilos y relajantes.
Me gusta mucho que
estén cerrados a la
calle; eso los hace más
seguros.

Carmen González
Quiromassatgista

A mí me gustan, se está
muy bien y son muy
tranquilos. Y en verano
seguro que se está
mucho mejor.

Isabel Hernández
Pensionista

Pues nos ha venido
divino, siempre que los
conserven bien. Está
muy bien que tenga
bancos largos, así la
gente hace relaciones
sociales.

Enric Fleta
Mecànic de
calefacció

Els veig una mica
pobres. Hi ha molt d’es-
pai, però penso que mal
aprofitat. No hi ha
espai per als nens.

Armando Guinot
Pensionista

La veritat és que han
canviat a millor. És un
espai que convenia
molt al barri, perquè
les criatures puguin
jugar-hi i divertir-se.

Mercedes de
Francisco
Jubilada

Me parece estupendo
que los hayan hecho,
porque no teníamos
jardines cerca. Ahora
no hace falta que nos
movamos de zona para
disfrutarlos. Pienso que
están muy bien.

Q u è  l i  s e m b l e n  e l s  n o u s  j a r d i n s ?

D ’ E S T I L  C A L I F O R N I À  I  P O P E R  A
Els nous jardins del barri de la Marina de Port, situats a l’interior del recinte de l’antiga

fàbrica Philips, van ser dissenyats el 1960 per la paisatgista Van der Harst, esposa del direc-

tor de la factoria en aquella època. Van ser pensats com a zona d’esbarjo per als treballa-

dors de la fàbrica. L’estil del disseny, que mai no ha abandonat, era molt típic de la jardine-

ria internacional dels anys 50 i 60, amb un cert gust pop, elements del jardí japonès i gran

protagonisme de la vegetació.
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E N T I T A T S

Núria Mahamud

La fibromiàlgia és una
malaltia que es caracte-

ritza pel dolor crònic gene-
ralitzat, no articular, i sensa-
ció dolorosa a la pressió
d'uns punts sensibles espe-
cífics. Molt sovint és acom-
panyada d’una altra malaltia
incompresa: la síndrome de
fatiga crònica, la qual provo-
ca un profund cansament
que no permet a la persona
malalta fer tasques que
qualsevol persona sana fa
sense cap esforç. Per als qui
la pateixen —el 90% do-
nes—, representa un canvi
radical a la seva vida que les
aboca normalment a una
depressió. Des de l’Associa-
ció Catalana d’Afectats de
Fibromiàlgia (ACAF) s’ofe-
reix acompanyament i com-
prensió a través de tallers

d’activitat física i grups d’a-
juda mútua.
“La gent arriba a nosaltres
molt desorientada i deprimi-
da”, explica la Vicky, una de
les coordinadores d’ACAF.
Moltes han perdut la feina o
estan contínuament de bai-

xa, perquè “no hi ha manera
que et reconeguin que és
una malaltia invalidant”. Ha-
bitualment, són els mateixos
metges que han diagnosticat
la malaltia els qui recomanen
consultar l’ACAF. Però des de
l’associació volen deixar una
cosa molt clara: “aquí no po-
dem curar la gent”, afegeix

l’Anna Maria, una altra de les
coordinadores, “però sí do-
nar suport per assumir la
malaltia i portar-la de la mi-
llor manera possible”.
En aquest sentit, els tallers
d’activitat física són essen-
cials, perquè cal mantenir-se
actiu, però en cap gimnàs
una persona amb fibromiàl-
gia podria mantenir el ritme
de la classe. Amb l’ajut de
monitors voluntaris es fan
tallers adaptats de chi-kung,
musicoteràpia i un taller de
memòria amb jocs i exercicis
per exercitar la concentra-
ció. “Com em va dir un met-
ge, amb la fibromiàlgia ni
aturar-se ni cansar-se”, sen-
tencia la Vicky. Tots aquests
tallers es fan a Sants, una de
les poques seus de Barcelo-
na, a espais com el Casinet
d’Hostafrancs i el Centre
Catòlic.

Més informació:
ACAF
sants@fibromialgia-cat.org
Tel. 648 155 348

Els tallers d’activitat física són essencials per a les persones amb fibromiàlgia.

L’ACAF també
acull persones
amb síndrome de
fatiga crònica

Des de l’associació es fan grups d’ajuda

mútua i tallers de memòria i activitat

física adaptats a les característiques de

la malaltia

L’ACAF dóna un cop de mà a
les persones amb fibromiàlgia

El primer telefèric
En la dècada de 1960, l’Ajuntament de Barcelona va conce-
bre un ambiciós pla per regenerar una bona part de la
muntanya de Montjuïc. Entre les actuacions, hi havia la re-
cuperació d'una part del castell de Montjuïc per al gaudi de
la ciutadania, la urbanització de la zona del mirador de l’Al-
calde i la inauguració del parc d’atraccions. En aquell
temps, també es va plantejar la manera de resoldre l’accés
al cim d’una manera efectiva. Descartada la millora del fu-
nicular entre l’avinguda de Miramar i l’estació del castell, es
va optar per la instal·lació d’un telefèric. Una instal·lació
que, per la seva singularitat, permetia salvar tots els entre-
bancs que hi podia haver en el recorregut i, a més, com que
el sistema de transport consistia en petites cabines que llis-
caven per un cable subjectat en diferents suports, el seu
impacte visual no era gaire desagradable.
El 7 de novembre de 1968, l’Ajuntament va aprovar el pro-
jecte i el 26 de febrer de l’any següent començaren les
obres, les quals va dirigir l’enginyer Francesc Segalà i Ver-
gés amb l’assessorament de l’empresa Von Roll. Acabada la
seva instal·lació, el 22 de juny de 1970 se’n va fer la inau-
guració. El telefèric, dotat amb 64 cabines de quatre places
cadascuna, salvava un desnivell de 99 metres, en un recor-
regut de 815 metres entre l’estació de l’avinguda de Mira-
mar construïda al costat mateix de la del funicular, i la de
dalt del castell, situada dintre la fortalesa. A més d’aquestes
dues, el telefèric disposava d’una altra estació davant del
monument a la sardana i on hi havia una de les entrades al
parc d’atraccions. Finalment, el 3 d’octubre de 2004, el te-
lefèric es va tancar per reformar-lo.

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

El telefèric de Montjuïc al començament de l’any 1970.
(Foto: arxiu Jaume Susany)
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Gerard Maristany

Durant el franquisme, al
DNI de les  persones

amb discapacitat hi aparei-
xia la paraula subnormal a
l’apartat professió. Amb el
canvi de règim van néixer
moltes associacions i van
començar les  mobil itza-
cions. En aquella dècada de
1970 es reclamava un tracte
digne, la integració escolar i
laboral, i la supressió de les
barreres arquitectòniques.
Des d’aleshores s’ha fet molt
de camí, però encara sobre-
viuen alguns tòpics asso-
ciats  a  les  persones amb
discapacitat .  L’exposició
“Mira’ns! No som invisibles”
pretén deixar al descobert
aquesta s ituació i  fer-hi
front amb arguments. 

Són nombroses les associa-
cions del districte que fan fei-
nes adreçades a persones
amb discapacitat i s’agrupen

en el Consell Sectorial de Per-
sones amb Discapacitat de
Sants-Montjuïc. Amb motiu

del Dia Internacional de les
Persones amb Discapacitat (3
de desembre), el Consell va
muntar l’exposició “Mira’ns!
No som invisibles”, la qual
circularà per diferents equi-
paments del districte. 
L’exposició inclou moltes fo-
tografies cedides per les en-
titats i s’hi poden llegir tes-
t imoniatges de persones
amb discapacitat, com ara
aquest :  “Moltes vegades,
quan vaig a una botiga o
quan agafo l’autobús, la gent
em parla com si fos un nen
petit. Es deuen pensar que
sóc un ximplet”. S’expliquen
la realitat i les possibilitats
de les persones amb disca-
pacitats físiques, sensorials i
intel·lectuals. També la fi-
bromiàlg ia té un apar tat
propi. Sempre rebatent els
tòpics amb arguments i do-
nant una visió positiva i
constructiva de les persones
amb discapacitats, o dit d’u-
na altra manera, de les per-
sones amb possibilitats.

N O T Í C I E Sf
Millora de serveis al carrer Concòrdia
Durant aquest mes continua l’execució de les obres de
millora del clavegueram al carrer Concòrdia. La inter-
venció, que va començar el 8 de gener passat, s’està
portant a terme entre el carrer França Xica i l’avingu-
da Paral·lel. L’única afectació ha estat la supressió dels
carrils d’aparcament al voltant dels pous on es treba-
lla. És previst que les obres finalitzin el 29 de febrer.

Torna el cicle de gastronomia “A taula!”
Ha començat la quarta edició del cicle de cultura i gas-
tronomia “A taula!”, que organitza el centre cívic El
Sortidor entre el febrer i el març. Al programa, la sego-
na calçotada popular, un “viatge” gastronòmic per les
Balears, l’especial sobre la cuina de Quaresma i activi-
tats infantils com “Minixefs” o la dedicada a fer pa.
Per a professionals, un concurs de postres. Més infor-
mació: T. 93 443 43 11

Concurs de Curts Fantàstics i de Terror 
El Concurs de Curts Fantàstics i de Terror de Sants
2008 ha fet públiques les seves bases. Hi poden con-
cursar curtmetratges en cinema o vídeo que pertanyin
a aquests gèneres i amb una durada màxima de 15 mi-
nuts. La data màxima per inscriure-s’hi és el dia 5 de
setembre de 2008. Les inscripcions s’han de portar al
centre cívic Cotxeres de Sants (C. Sants, 79 / T. 93 291
87 01 / Fax 93 291 88 99). 

“El Romànic i la Mediterrània”, al MNAC
“El Romànic i la Mediterrània. Catalunya, Toulouse i
Pisa (1120-1180)” és el títol de la nova exposició que
des del 29 de febrer i fins al 18 de maig es podrà visitar
al MNAC. La mostra reunirà un centenar d’obres del
segle XII procedents de museus de França, Itàlia, An-
glaterra i els Estats Units, com també de Pisa, dels mo-
numents romànics de Toulouse i de la portada de Sant
Pere de Rodes, obra del Mestre de Cabestany, de qui es
podrà contemplar el Timpà de Cabestany.

“Mira’ns! No som invisibles”,
una exposició contra els tòpics

Una de les imatges que conté el llibre “Montjuïc 1915”.

L’Arxiu Fotogràfic publica  “Montjuïc 1915, primera mirada”
Redacció

L ’Arxiu Fotogràfic de l’Arxiu
Històric de la Ciutat ha

publicat Montjuïc 1915, prime-
ra mirada, un llibre editat amb
la intenció de documentar i ex-
plicar amb imatges una part de
la història de la ciutat, la de la
muntanya de Montjuïc, que a
partir del 1915, amb l’inici de
les obres de la l’Exposició In-
ternacional, esdevé objectiu
dels fotògrafs. 
El llibre recull una setantena

de fotografies realitzades per
encàrrec de la Junta Directiva
de l’Exposició Internacional
entre 1915 i 1923. L’Ajunta-
ment de Barcelona, mit-
jançant la Junta, volia crear
un registre visual que docu-
mentés la transformació de la
muntanya, objectiu que va as-
solir gràcies a la participació
dels fotògrafs convidats, de
renom a la seva època, com
ara Lucien Roisin Besnard,
Josep Brangulí Soler, Emili

Godes Hurtado o Carlos Pé-
rez de Rozas, entre d’altres.
A més de la publicació del lli-
bre, també es pot ser testimo-
ni de la recuperació d’uns pai-
satges molt vinculats a la
història i  a la transformació
de Barcelona, que ja han de-
saparegut, visitant l’exposició
fotogràfica que amb el mateix
nom és oberta a l’Arxiu Histò-
ric de la Ciutat (plaça de Pons
i Clerch, 2). La mostra es pot
veure fins al 30 de maig. 

L’exposició es va muntar amb motiu del Dia Internacional de les

Persones amb Discapacitat.

Una exposició

itinerant combat 

els tòpics que

encara pesen sobre

les persones amb

discapacitats 

Es pretén donar
una visió positiva 
i fomentar la
visibilitat

E X P O S I C I Ó  I T I N E R A N TA
Fins ara, el centre Pepita Casanellas i la Biblioteca

Francesc Candel han acollit l’exposició. Durant els pro-

pers dos mesos, també es podrà visitar en altres espais

del districte.

• Consell Municipal del Districte de Sants-Montjuïc,del 5

al 16 de febrer

• Biblioteca Vapor Vell, del 19 de febrer al 9 de març

• Centre cívic Casinet d’Hostafrancs, del 12 al 30 de març

• Centre cívic el Sortidor, del 2 al 20 d’abril

• Centre cívic Font de la Guatlla, del 23 d’abril a l’11 de

maig
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Se sol dir que la fruita d’ara no és tan bona
com la d'abans, però el que passa en realitat

és que no sabem on trobar-la. I si no, que li ho
preguntin a la M. Antonia de la fruiteria Somo-
za. Com asseguren els seus clients, la seva fruita
té un gust que no té res a veure amb la que es
troba a molts altres llocs i es conserva bé per
més temps. Hi ha fruiteries on venen més ba-
rat, però la gent s’adona que comprar barat aca-
ba sortint car i si tastes el que és bo costa re-
nunciar-hi. L’establiment és molt antic, la M.

Antònia és incapaç de saber-ne els anys; això sí,
sap que el va obrir la seva besàvia, la Maria Fa-
bregat, i que antigament també era bacallane-
ria, fins que els seus pares la van convertir en
fruiteria. La serietat en el tracte, la presentació
de la fruita, que fa goig només de veure-la, i
l’amabilitat de la M. Antònia fan de Somoza
una fruiteria molt estimada al barri.

Fruiteria Somoza
C. Vallespir, 94 / Telèfon: 93 490 91 77

E L  T A U L E L L

La fruiteria dels que saben valorar la bona fruita

A Somoza les fruites i verdures tenen sabors.

Joan Anton Font

E Q U I P A M E N T S

Daniel Venteo

Els professors i els centres
educatius dels barris del

districte de Sants-Montjuïc
disposen, des de principi de
la dècada de 1990, del seu
propi Centre de recursos pe-
dagògics, el qual té per fina-
litat donar suport a l'activi-
tat pedagògica dels centres i
a la tasca docent del profes-
sorat. A Barcelona cada dis-
tricte té el seu propi centre,
fruit d’un conveni establert
entre el Departament d’Edu-
cació de la Generalitat i l’A-
juntament de Barcelona.
El Centre ofereix formació
permanent als professors,
d’acord amb les seves de-
mandes. Es tracta de posar
al seu abast unes activitats
complementàr ies que els
donin suport i dinamitzin la
seva tasca docent. També
contribueix a la innovació
pedagògica amb activitats
de dinamització de les bi-
blioteques dels centres edu-
catius, facilitant recursos
com ara tramesa d’informa-
ció, documentació i biblio-
grafies; la difusió de propos-

tes formatives i l’intercanvi
d’experiències. I, finalment,
un altre atractiu del Centre
és la mediateca, la qual dis-
posa de servei de consulta i
préstec dels recursos didàc-
tics i aparells disponibles en
cada cas.

Un dels instruments més
importants del Centre és el
seu web, www.xtec.net/
crp-sants-montjuic, que
conté tota la informació ac-
tualitzada de les seves activi-
tats, com ara formació de
professors, la promoció de la
lectura i les activitats de di-

namització del curs escolar
vigent, entre d’altres.
Actualment, a tot Catalunya
hi ha prop d’una vuitantena
de centres de recursos pe-
dagògics, que cobreixen tot
l’àmbit territorial educatiu
del país. Estan integrats per
més de 215 funcionaris do-
cents dels cossos de mestres
i professors d'ensenyament
secundari, bons coneixedors
de la realitat educativa, amb
capacitat per establir una
bona comunicació amb el
professorat i dinamitzar els
centres docents.

Més informació:
Centre de recursos
pedagògics
C. Olzinelles, 113
93 431 71 63
www.xtec.net/crp-sants-
montjuic

Hi ha un centre de
recursos pedagògics
a cada districte
de la ciutat

Sants-Montjuïc dis-

posa del seu propi

Centre de recursos

pedagògics, una

eina de treball

fonamental per a la

dinamització dels

centres escolars

Al centre es faciliten recursos i documentació.

El Centre de recursos pedagògics
dóna suport a mestres i escoles

S E R V E I  P Ú B L I C

Redacció

Amb motiu de l’inici del procés de preinscripció i
matrícula del curs escolar 2008-2009, el Consorci
d’Educació de Barcelona ha posat en marxa el nou
web informatiu www.edubcn.cat. L’objectiu del web
és donar suport als centres en les tasques que duen
a terme en el procés i facilitar a les famílies la in-
formació necessària per participar-hi: des de la con-
sulta de les àrees territorials de proximitat o l’accés
al full de sol·licitud de preinscripció, fins als proce-
diments que cal fer per obtenir una plaça escolar. A
mesura que vagi avançant el procés, la pàgina anirà
actualitzant la seva informació.
La posada en marxa del web coincideix amb la cele-
bració, com cada any, de les jornades de portes
obertes als centres escolars de tota la ciutat de Bar-
celona, amb l’objectiu que les famílies puguin
conèixer de primera mà els centres abans de realit-
zar la preinscripció. Els dies de portes obertes com-
binen la visita lliure o guiada al centre amb una ses-
sió informativa. Els centres informen sobre la
normativa vigent, que inclou els criteris d’admis-
sió, el calendari i els procediments que se segueixen
a la matriculació de l’alumnat. A més, expliquen la
seva oferta de places, el seu projecte educatiu, les
activitats extraescolars i els serveis escolars que
ofereixen, entre d’altres.
Paral·lelament a la celebració de la jornada de por-
tes obertes, l’Ajuntament edita la guia de centres i
serveis educatius de la ciutat, la qual inclou l'oferta
d'ensenyament prevista per al curs 2008-2009 i que
es distribueix gratuïtament per correu. En aquesta
guia es pot trobar, entre altres coses, tota l'oferta
educativa dels centres públics i privats concertats/
subvencionats, prevista per al curs.

www.edubcn.cat, el web del
procés de preinscripció escolar



Pere S. Paredes

A l Poliesportiu Municipal de
l’Espanya Industrial han cregut,

des que es va obrir, que l’esport pro-
porciona el millor estat de salut que
pot adquirir qualsevol usuari, tingui
l’edat que tingui.
Víctor Bermúdez, cap d’esports de la
instal·lació de Sants-Montjuïc, ens
explica que “sempre ensenyem a fer
molt bé qualsevol esport. La pràctica
esportiva ha de ser saludable, mai no
ha d’anar contra la salut”.
Aquest poliesportiu participa en el
programa del Districte sobre la pro-
moció dels esports per afavorir la sa-
lut. Bermúdez explica que la gran
majoria dels seus abonats practiquen

esport per desenvolupar aquesta
“forma de viure: l’esport dóna salut”.
Els usuaris d’aquest centre esportiu
de Sants-Montjuïc trobaran un
munt d’activitats esportives que es
divideixen “en dos camps diferen-
ciats: aigua i terra”.
Entre les disciplines de terra, els es-
portistes de qualsevol edat podran
trobar-hi activitats de baixa i mitjana
intensitat per millorar la seva salut;
classes com, per exemple, el gym-trai-
ner, on l’usuari rep una bona forma-
ció i aprèn uns hàbits culturals i salu-
dables per fer correctament exercicis
de fitness.
Una de les classes amb més èxit és
la de gimnàstica correctiva, realit-
zada amb monitors i psicoterapeu-
tes, on es tracten —i intenten re-
soldre— les típiques patologies de
la vida quotidiana.
Dintre del programa d’aigües, que
engloba moltes activitats, hi ha un
munt de cursets de natació tant per
a gent gran, com per a adults, joves i
nens. Hi ha perfeccionament de la

natació i noves seccions d’“aigua-sa-
lut”, que són cursos “enfocats a do-
nar benestar (wellness) als usuaris”,
explica el cap d’esports de l’esportiu.

Bermúdez diu que també hi ha clas-
ses de natació adaptada, on “oferim
els nostres serveis a les persones
amb alguna disminució física o psí-
quica, sempre acompanyats pel nos-
tre monitor” .
Més informació:
Poliesportiu L’Espanya 
Industrial
Parc de l’Espanya Industrial, s/n. 
C. Muntadas, 37 
Telèfon: 93 426 10 70 
www.polis-ei.simtec.es
espanyaindustrial@poliespor-
tiu.org 
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P O L I E S P O R T I U

Terra o aigua: dues
opcions per aconseguir
tenir el millor estat de
salut possible

Al centre, a part de cursets de natació per a totes les edats, hi ha noves seccions d’aigua-salut.

Poliesportiu Municipal de l’Espanya
Industrial, promoció de la salut

per MANEL

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 Poble-sec
Roser, 17, pl. baixa. Tel. 93 329 99 52

INTERNET

Barcelona World Race

Nou embarcacions i divuit tripulants van
sortir el passat 11 de novembre de
Barcelona per iniciar la primera volta al
món de vela a dues mans i sense escales.
Per seguir l'aventura en directe, el web de
la Barcelona World Race posa a disposició
de tothom la informació més actualitzada
sobre el periple que estan vivint totes i
cadascuna de les embarcacions. 
www.barcelonaworldrace.com

Barcelona Publicacions

Totes les revistes municipals es poden
consultar al web de Publicacions de
l'Ajuntament de Barcelona. Així, estan
disponibles publicacions com ara
Barcelona Informació, Barcelona Metròpolis
o Barcelona Economia. En aquest espai,
també s'hi troben les novetats editorials
així com els mapes de tots els districtes
de la ciutat, entre altres serveis. 
www.bcn.cat/publicacions

w

L’esport aporta salut i

benestar a tothom que en

practica. Els programes

esportius són variats en

quantitat, qualitat i 

s’adapten a les persones
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Què ha significat la concessió a
l’entitat de la Medalla d’Honor de
la Ciutat?
És un reconeixement a la feina que fem.
Hem treballat per al nostre col·lectiu i
sempre ho hem fet desinteressada-
ment, perquè la Junta no ha cobrat
mai, ni cobra, ni cobrarà. Sense cap
afany de lucre dediquem temps “per a
nosaltres mateixos”, que tenim aquesta
malaltia, i perquè volem millorar la qua-
litat de vida de molta gent que, n'estic
convençut, si no existís aquesta aquesta
llar, s'estarien tot el dia a casa sense fer
res, mirant la tele o dormint simple-
ment. Hem de treure les persones de
casa, les hem de fer visibles. És trist,
però aquesta malaltia fa que arribi un
moment que tens molta discapacitat. 
Quina era la situació quan van cre-
ar La Llar l’any 1992?
Quan vam crear La Llar no hi havia cap
altra associació com la nostra. Hi havia
la delegació territorial de l’associació es-
panyola i res més. Érem un grupet d’a-

mics que volíem pal·liar les nostres ne-
cessitats. Avui dia, l’esclerosi múltiple es
detecta amb molta facilitat, hi ha eines,
però fa uns quaranta anys, l’esclerosi
múltiple era considerada una malaltia
mental! D’aquí va sorgir el nostre asso-
ciacionisme en general, per lluitar per-
què fos reconeguda com el que és. A Ca-
talunya es calcula que hi ha unes sis mil
persones amb aquesta malaltia i moltes
són joves. Es detecta habitualment en-
tre els 25 i els 35. Avui, quan parles
amb una persona, no és estrany que en
conegui una altra afectada per l’esclerosi
múltiple.
Com definiria l’esclerosi múltiple?
És una malaltia molt desconeguda. En-
cara avui no es coneix la causa que fa
que una persona, de cop, es vegi afecta-
da per l’esclerosi múltiple. Necessitem
més i més investigació.
Quin va ser el seu cas particular?
Jo tenia 22 anys, acabava de fer el ser-
vei militar i tenia molts projectes de fu-
tur. De cop, un dia em va agafar un ma-
reig molt fort, tant que pensava que
queia. Tenia una sensació molt estranya
a les cames, com si no hi tingués sensi-
bilitat ni força. Vaig anar al metge per-
què em pensava que tenia un pinça-

ment. Em van fer unes plaques i vaig
ser ingressat immediatament a l'hospi-
tal de la Vall d’Hebron. Després de dos
mesos de proves, finalment em van dir
que tenia esclerosi múltiple. Jo no tenia
ni idea del que era això. Pensava que em
donarien un tractament i m’aniria cap a

casa. Però no va ser així. Em va canviar
la forma de viure. Van començar els
brots, ara millorava, ara empitjorava.
Vaig anar perdent i perdent; això és el
que tenen les malalties degeneratives.
Comences amb un bastó, després unes
crosses, una cadira esporàdica i arribes
a una situació en què, ni amb una cadi-
ra elèctrica et pots moure. Ara tinc 45
anys: més de la meitat de la meva vida
amb aquesta malaltia.
Qui gestiona l’associació?
A La Llar tenim professionals per a de-
terminades feines, com per exemple

treballadors socials, però l’associació la
portem i la dirigim directament perso-
nes amb esclerosi múltiple, amb la
col·laboració de familiars i voluntaris.
En l’actualitat som més de dues-centes
persones aplegades a l’associació.
Quins són els serveis de La Llar?
Fem tota mena d’activitats i a més do-
nem informació sobre ajuts i suport als
membres, fem una revista, actes i sorti-
des. Això també és un intercanvi: aju-
dem les persones a sortir de casa i alho-
ra també ajudem les seves famílies. Una
de les activitats importants que fem és
la de suport psicològic, per fer treball en
grup: costa molt i molt assimilar aques-
ta malaltia. I el 18 de desembre, que és
el Dia de l’Esclerosi Múltiple, organit-
zem taules de divulgació per donar a
conèixer la malaltia. 
I els projectes que tenen en marxa?
És molt necessari créixer i, per això, ara
treballem amb les administracions per
tenir noves instal·lacions, a la Bordeta,
amb un centre de dia i més hores de
servei. Nosaltres treballem perquè les
persones amb discapacitat física tin-
guin més serveis dels que ara existei-
xen. Esperem que les coses millorin
amb les noves lleis del govern.

E N T R E V I S T A Blas Membrives, president de La Llar de l’Afectat d’Esclerosi Múltiple

A Blas Membrives li van detectar la malaltia al 22 anys.

L’Associació Catalana La Llar de l’Afectat

d’Esclerosi Múltiple, del barri d’Hostafrancs, ha

rebut la Medalla d’Honor de la Ciutat. En parlem

amb el seu president

“A Catalunya es calcula
que hi ha unes sis mil

persones amb aquesta
malaltia i molts són joves”

“Hem de fer visibles
les persones amb
esclerosi múltiple”

Daniel 
Venteo


