
El nou parc de la Primavera, inau-
gurat al final del passat mes de se-
tembre, aporta 14.000 nous me-
tres quadrats de zona verda al
barri de Poble Sec. Situat al peu de
Montjuïc, l’equipament combina
un ampli jardí, una àrea de joc in-
fantil de 500 metres quadrats, una
zona d’esbarjo per a gossos i diver-
sos miradors amb el recuperat re-
fugi aeri 307 i amb una nova plan-
ta de neteja soterrada. Amb una
inversió de gairebé 3 milions d’eu-
ros, les obres han aprofitat el des-
nivell del terreny per crear un es-
pai especialment adaptat per a les
persones amb discapacitat. L’ac-
tuació és fruit de l’aplicació de la
Llei de millora dels barris de la Ge-
neralitat de Catalunya. 

Parc de la Primavera, nova 
zona verda per al Poble Sec

Imatge del nou parc de la Primavera. Pàg. 5

E N T R E V I S TA Pàg. 8

Josep Fabra
Historiador del Poble Sec

“A vegades hi ha molt
poca curiositat per la
història dels barris”

PLE DEL DISTRICTE Pàg. 4

Es constitueix el 
nou Consell Plenari
del Districte

P O L I E S P O R T I U Pàg. 7

Èxit rotund de la
44a edició de
l’Escalada a Montjuïc

S E R V E I  P Ú B L I C Pàg. 6

Campanya  de 
vacunació contra 
la grip 
Acaba el 30 de novembre

E Q U I PA M E N T S Pàg. 6

Ludoteca
del Poble Sec
Un espai de joc i
relació per a nens i famílies
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Què faríeu per millorar el
districte de Sants-Montjuïc?

PARTICIPACIÓ

Tothom pot fer
encara propostes
durant el novembre

DEBAT

Reunim vuit veïns
del districte per
veure què proposen

CANAL

Ha estat una manera més
de fer propostes per al
Programa d’Actuació 

Pàg. 3

Les aportacions de les vuit persones participants en la taula rodona formen part dels centenars de propostes que està rebent el Districte.
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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

Del 12 al 17 de novembre
XIX Marató de Cinema Fantàstic 
i de Terror de Sants
A les 19 h. Cotxeres de Sants (Sants, 79)
9a edició del concurs de curts fantàstics i de terror de
Sants. La nit més llarga, el 17 de novembre, es projecta-
ran els films The Host, 300, Shaw3, Desmembrados, Hos-
tel 2 i Ovejas asesinas.

Dimarts 13 i 27 de novembre 
Seat 600, motor de llibertat
A les 19 h. Bib. Francesc Candel Amnistia Internacional, 10)
Projecció del documental De l’A a la Z: les vivendes de Seat
(dia 13) Seat 600: 50 anys d’un mite (dia 17). 

Divendres 16 de novembre 
BCN-MAD Festival
A partir de les 19 h. Punt Multimèdia. Muntadas, 5-35 
(Parc de l’Espanya Industrial)
Festival d’art multimèdia amb diferents conferències i ta-
llers del vespre a la nit i una cloenda de creació conjunta a
càrrec de Cocobongo Artworks.

Divendres 23 de novembre 
Amores que maten
A les 22.15 h. Centre cívic El Sortidor (pl. del Sortidor, 12)
Cinefòrum en commemoració del Dia internacional
contra la violència de gènere.

Diumenge 25 de novembre 
Ball amb bauma
A les 17.30 h. Plaça d’Osca
Taller de danses d’Europa: Bet Vallcorba.

Diumenge 11 de novembre 
Kexevkezev. L’oïda és un sentit, 
escoltar un art
A les 11.30 h. Centre Pepita Casanellas (Foneria, 19)
Espectacle de Claqué i percussió.

Divendres 16 de novembre 
Zyclo
A les 21 h. Centre Pepita Casanellas (Foneria, 19)
Sons tradicionals europeus.

Divendres 30 de novembre 
Oriental Groove Ensemble
A les 21 h. Centre Pepita Casanellas (Foneria, 19)
Fusió de música amb jazz i funky.

Diumenge 11 de novembre 
Petit concert silenciós
A les 12 h. Jardins de la Mediterrània
Dins el cicle Juga i Aprèn.

Diumenge 18 de novembre 
Exhibició Agility
A les 12 h. Plaça d’Osca 

Dissabte 24 de novembre
Els quatre herois
A les 12 h. Centre cívic El Sortidor (pl. del Sortidor, 12)
A càrrec del Grup de Titelles Renaixença. 

Diumenge 25 de novembre 
L’Evolució (Del Bing Bang 
al buit contemporani)
A les 11.30 h. Centre Pepita Casanellas (Foneria, 19)
Espectacle de clown científic per Pep One.

Dijous 15 de novembre 
Recital Poètic
A les 20 h. Centre Pepita Casanellas (Foneria, 19)
Espectacle fet per poetes del barri.

Divendres 16 de novembre 
Abans de la pluja
A les 22.15 h. Centre cívic El Sortidor (pl. del Sortidor, 12)
Sota un cel gris i amenaçador, es cristal·litzen amors,
suïcidis, traïcions, situacions còmiques, odis, cataclis-
mes… 

Del 13 al 16 de desembre 
Inthisssection 
A les 21 h (dg, a les 19 h). Mercat de les Flors (Lleida, 59)
Coreografia basada en la història d’Andreas Grassl, el
qual va aparèixer desorientat a una platja de Gran Bre-
tanya i només es comunicava a través del piano.

Divendres 16 de novembre 
De Poussin a Cézanne. Passió pel dibuix
Caixafòrum (Marquès de Comillas,6-8)
Antoine Watteau, Jacques-Louis David, Ingres, Dela-
croix, Manet, Edgar Degas o Seurat són alguns dels au-
tors de la col·lecció Prat que exposa el Caixafòrum.

Una publicació de l’Ajuntament de Barcelona. Consell d’Edicions i Publicacions: Carles Martí, Enric Casas, Eduard Vicente, Jordi Martí, Jordi Campillo, Glòria
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Ascensió García. Departament d’Imatge i Producció Editorial. Pg. Zona Franca, 60. 08038 Barcelona. Dipòsit legal: B. 29.175-1994.
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Redacció

U n grup de veïns i veïnes
de Sants-Montjuïc, con-

vocats per l’Ajuntament de
Barcelona, han debatut la si-
tuació actual del districte i han
elaborat una llista de propos-
tes per millorar la qualitat de
vida als seus barris. La iniciati-
va forma part del procés im-
pulsat pel Consistori barceloní
per recollir les opinions de la
ciutadania de cara a l’elabora-
ció del Programa d’Actuació
del Districte (PAD), un docu-
ment que aplegarà les princi-
pals línies d’actuació munici-
pal. El grup estava format per
quatre homes i quatre dones
amb diferents perfils perquè
representessin un ampli ven-
tall de la societat. 

A la primera part del debat, els
participants van fer una llista
dels qualificatius que utilitza-
rien per explicar com és Barce-
lona. Entre els aspectes posi-
tius, els participants van
coincidir a qualificar Barcelona

com a “cosmopolita”, “cultural”,
“internacional”, i com una ciu-
tat amb “encant”, “viva”, “com-
pleta” i “en constant transfor-
mació”. No es van posar
d’acord sobre si és una ciutat
ordenada urbanísticament.

També van qualificar la ciutat
de “bruta”, però en aquest punt
tampoc no es van posar d’a-
cord sobre qui n’és el responsa-
ble. Per a uns, l’Ajuntament hi
ha de posar més mitjans; d’al-
tres, en canvi, van considerar
que la gent són les principals
responsables de la brutícia,
perquè hi ha una clara manca
de cultura cívica. En aquest
sentit, van defensar la necessi-
tat d’impulsar campanyes de
conscienciació per corregir
aquesta actitud dels ciutadans.
La dissolució de la identitat,
provocada pel fenomen immi-
gratori, és un aspecte que cal-
dria corregir, segons els parti-
cipants, com també l’augment
de la inseguretat.
Els veïns i veïnes van elaborar

una llista conjunta amb pro-
postes per executar els propers
anys. La petició més generalit-
zada va ser augmentar la nete-
dat de carrers i places i per
aconseguir-ho van proposar
ampliar el nombre de papere-
res, de contenidors (sobretot
els de reciclatge) i de pipicans.
Crear més espais verds i d’es-

barjo; ampliar el servei de Bi-
cing al districte; potenciar les
activitats culturals i esportives;
millorar la circulació i reduir els
nivells de velocitat; augmentar
el transport públic i concedir
ajuts per facilitar l’accés a l’ha-
bitatge van ser altres suggeri-
ments d’aquest grup de ciuta-
dans. 
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El grup de ciutadans i ciutadanes que van participar en el debat.

Un grup de ciutadans i

ciutadanes, convocats per

l’Ajuntament de Barcelona,

debaten sobre la situació del

districte i elaboren propostes 

per millorar la qualitat de vida 

de les persones

Veïns de Sants-Montjuïc
proposen millores per als barris 

Els suggeriments
s’utilitzaran per
elaborar el Programa
d’Actuació del
Districte (PAD)

C IU TA DA N S OPINE N

Pilar Orozco
Metgessa

Donaria prioritat a la
creació de parcs i jar-
dins, com també faria
més equipaments
esportius, pistes de fut-
bol, bàsquet i hoquei.
Milloraria també la
neteja. 

Elisabet Ventura
Administrativa

En sanitat, urgències
està força malament.
També donaria ajudes
a qui no pot entrar als
ensenyaments no obli-
gatoris públics, sense
crear-ne de nous per no
ensorrar els centres pri-
vats.

Jordi Arnau
Fernández
Dibuixant

Donaria prioritat,
sobretot, a la neteja, i
repararia les voreres i
el mobiliari urbà d’al-
gunes parts del distric-
te, com per exemple, la
Bordeta.

Jaume Tarrès
Estudiant

Jo faria més àrees 
verdes per aparcar, o
posaria pàrquings
públics, ja que és
impossible aparcar al
barri. Les altres coses
estan força bé.

Francisca Soler
Dependenta 

Més places d’escoles
bressol públiques, per-
què n’hi ha poques.
També milloraria l’as-
sistència mèdica amb la
construcció de més con-
sultoris.

Virinia Martínez
Dissenyadora gràfica

Yo haría zonas verdes
y, sobre todo, invertiría
en vivienda pública.
También crearía algún
teatro profesional, ya
que aquí en el distrito
no tenemos ninguno.

El Districte de Sants-Montjuïc prepara el Programa d’Actuació per als propers quatre anys. Vostè què faria? A què donaria prioritat?

C O M  PA R T I C I PA R - H IA
Es poden fer aportacions durant tot el mes de novembre.

• Per Internet: www.bcn.cat/pam, www.bcn.cat/blogpam

• Per telèfon: 900 226 226 (gratuït)

• Per MSM: missatge al 7010+PAM+un text de 160 caràcters (el

cost del missatge és de 0,15 ¤)

• Per escrit: a través de les butlletes que es poden trobar a cen-

tres cívics, mercats, biblioteques, oficines d’atenció al ciutadà

i altres punts de tots els barris de la ciutat. Allà mateix hi ha

una bústia on es poden dipositar les butlletes un cop plenes.

• Personalment: assistint a les reunions informatives, consells

de barri i audiències públiques que organitzen els districtes

municipals.

Més informació: www.bcn.cat/pam
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P L E  D E L  D I S T R I C T E

A l’esquerra, el nou president del Consell, Eduard Garcia. A la dreta la regidora del Districte,
Imma Moraleda, durant el primer Ple.

El Districte inicia mandat amb
la constitució del nou Consell 

Adéu al vell funicular el 6 de març de 1991.
(Foto: Autor desconegut)

El funicular de Montjuïc
Durant molts anys es va poder salvar el desnivell que hi ha
entre el Paral·lel i el castell de Montjuïc gràcies a dos funicu-
lars que es van obrir al públic amb motiu de l’Exposició In-
ternacional de Barcelona de 1929. Encara que es poden
considerar un tot, totes dues construccions va ser encarre-
gades per separat. La primera entre el Paral·lel i l’avinguda
de Miramar, i la segona entre aquest punt i el castell de
Montjuïc.
Pel que fa al primer tram, Elies Rogent va presentar el pri-
mer projecte l’octubre de 1923. Després de diverses dis-
crepàncies amb les administracions, l’abril de 1927 se'n va
començar la construcció. Mesos després, el 24 d’octubre de
1928, s’inaugurava amb la  presència de les autoritats. Un
dels aspectes més innovadors d’aquesta instal·lació eren les
cintes transportadores, anomenades en francès tapis-rou-
lant, les quals van funcionar molts anys. Pel que fa a la dura-
da del viatge entre les dues estacions, era de 2 minuts i 54
segons. Pel que fa al segon tram, la sol·licitud va ser presen-
tada el gener de 1927, però les obres no començaren fins
ben entrat l’any 1929. Construït en menys temps que l’an-
terior, es va inaugurar el 23 de juliol de 1929.
El 1964 els funiculars van ser tancats i, un cop restaurats, es
van obrir un altre cop l’octubre de 1965. Cinc anys més tard
es va inaugurar el telefèric que unia l’estació de Miramar
amb el castell i el segon tram va entrar en una davallada im-
parable fins que fou clausurat el gener de 1981. Finalment,
el primer tram va ser tancat per a la seva darrera rehabilita-
ció integral –incloïa els combois–, el març de 1991, i obert
de nou el 24 de juny de 1992, a la vigília pràcticament de la
inauguració dels Jocs Olímpics. La informació ha estat
aportada per Ricard Fernández i Valentí.                 
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

Núria Mahamud

A l final de setembre es
va constituir el nou go-

vern de Sants-Montjuïc, al
capdavant del qual torna a
haver-hi la regidora socialis-
ta Imma Moraleda. El pri-
mer Plenari extraordinari va
elegir com a president el
convergent Eduard Garcia,
d’acord amb el pacte de go-
vern de ciutat. García és re-
gidor de CiU des del 2002 i
coordina al seu grup la Co-
missió d’Urbanisme.
La composició del Plenari és
la següent: set consellers del
PSC (a més de la regidora),
cinc de CiU, tres del PP, dos
d’ERC i dos d’ICV-EuiA. La
Comissió consultiva de

Medi Ambient, Urbanisme i
Obres és formada per Albert
Deusedes (PSC), Francesc
Xavier Estéve (CiU), José
Antonio Calleja (PP), Josep
Chalmeta (ERC) i Cristòfol
Ortolà (ICV). A la Comissió
de Serveis a les Persones i
Benestar Social, hi pertan-
yen els consellers Jaume
Ollé (PSC), Antoni Carballi-
do (CiU), Josefina Martínez
(PP), Carme Bellart (ERC) i

Anna Rubio (ICV). Final-
ment, la Comissió de Via
Pública, Seguretat, Mobilitat
i Serveis Municipals és inte-
grada per Jordi Cunill (PSC),
Albert Martínez (CiU), Juan
Luis Sistac (PP), Josep Chal-
meta (ERC) i Cristòfol Or-
tolà (ICV). Bona part dels re-
presentants municipals
s’estrenen en aquest mandat

en les seves respectives con-
selleries.

Primer plenari ordinari
Durant el primer Plenari or-
dinari es va aprovar el car-
tipàs municipal i es va pro-
posar com a vicepresident
del Consell del Districte el
conseller popular Antoni
Calleja. Entre altres coses,
es va informar de tres im-
portants actuacions urba-
nístiques a Can Batlló: una
primera consistent en la
construcció de 291 habitat-
ges de protecció als carrers
Constitució i Parcerisa; una
altra consistent en la cons-
trucció de 314 habitatges
lluires d’iniciativa privada
en el sector Gran Via-Can
Batlló-La Magòria i una ter-
cera actuació, també d’ini-
ciativa privada, en la qual es
preveu la construcció de
671 habitatges lliures i 179
habitatges concertats en el
triangle format pels carrers
Parcerisa, Quetzal i avingu-
da del Carrilet.

El nou president
del Consell és el
regidor convergent
Eduard Garcia

La regidora del

Districte és un altre

cop Immaculada

Moraleda, al

capdavant d’un

govern format per

PSC i ICV-EUiA
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David Sabaté

El barri del Poble Sec gau-
deix des d’aquest estiu

d’un nou espai verd: el parc
de la Primavera. Situat a l’illa
formada pel passeig de Mira-
mar, el camí de la Font Tro-
bada, el passeig de Montjuïc
i la prolongació del carrer
Nou de la Rambla, el nou
equipament té una superfi-
cie de gairebé 20.000 metres
quadrats, dels quals 14.000
són de zona verda. Partint
del desnivell preexistent i de
la plataforma que crea la co-
berta del nou parc de Neteja,
centre de transferència elèc-
trica de deixalles, l’espai ha
estat projectat per garantir-
hi la màxima accessibilitat.
Així ,  e l  jardí  permet una
connexió per a vianants des

del passeig de Montjuïc fins
a la part superior de la par-

cel·la mitjançant rampes de
formigó.  Les obres han
inclòs també la finalització

d’una àrea accessible de jocs
infantils de 500 metres qua-
drats situada a la zona infe-
rior, just damunt de la co-
berta del parc de Neteja .
També s’ha construït una
àrea d’esbarjo per a gossos
amb una superficie de 400
metres quadrats. Tot plegat
s’ha complementat amb la
instal·lació d’un sistema de
reg automàtic a tot el parc,
una vintena de papereres i
bancs, senyalització i enllu-
menat, i la creació d’escales i
rampes per afavorir l’accessi-
bilitat. El parc, que ha reque-
rit una inversió de gairebé
tres milions d’euros, va ser
inaugurat el passat 30 de se-
tembre amb una festa veïnal
amb moltes activitats per als
més petits. Hi van assistir,
entre d’altres, l’alcalde de
Barcelona, Jordi Hereu, la ti-
nent d’alcalde, Imma Mayol,
i la regidora del Districte,
Imma Moraleda. 

N O T Í C I E Sf
Cros Popular de Sants 2007 
La 29a edició del Cros Popular de Sants, celebrada el
4 de novembre, ha modificat el seu itinerari a causa
de les obres que s’estan realitzant a l’estació de
Sants. El cros, que té la sortida i l’arribada a la ram-
bla del Brasil, cobreix una distància de 10 quilòme-
tres. També s’organitzen curses amb recorreguts més
curts: una de 600 metres per a infants fins a 6 anys i
una altra de 3 quilòmetres per a nens de 7 a 14 anys. 

2a Fira Medieval a Creu Coberta
El passat 6 i 7 d’octubre es va celebrar la 2a Fira Me-
dieval, organitzada per l’Associació de Comerciants de
Creu Coberta, una mostra que va reunir un total de
253 parades. La fira es va instal·lar al tram que va de
plaça Espanya al carrer Consell de Cent i, a banda de
parades tradicionals d’articles artesans, d’aliments na-
turals, etc., va oferir activitats com ara passejades pel
barri muntats en un ase.

El cicle “A Taula!” guanya públic
El cicle “A Taula!” sobre cultura i gastronomia, que
organitza el centre cívic El Sortidor i que es va fer per
primer cop el mes de març, guanya públic a mesura
que s’hi van presentant noves activitats. A la progra-
mació d’aquest trimestre –a la qual encara hi ha
temps d’apuntar-se–, hi destaquen activitats per des-
cobrir la relació entre gastronomia i literatura, sorti-
des per veure com es fa una verema o com s’elaboren
els torrons, entre moltes altres. 

Convocats els premis Sants-Montjuïc
El Districte convoca, per quinzè any consecutiu, els
premis Sants-Montjuïc. Els guardons, que seran lliu-
rats en el transcurs del sopar de Nadal, reconeixen
les accions rellevants o d’interès de persones, enti-
tats o col·lectius que viuen o treballen al districte. 
Hi ha dues modalitats: els premis de reconeixement
personal i els de reconeixement col·lectiu, la tasca de
dinamització de la vida ciutadana.

Al Poble Sec s’inaugura un parc
de 20.000 metres quadrats 

Hi ha activitats artístiques, culturals i esportives.

Més activitats per a nens, joves i famílies al barri
Redacció

El projecte “Temps de bar-
ri. Temps educatiu com-

partit” continua aquest curs a
Sants, la Bordeta i Hosta-
francs amb noranta tallers i
activitats adreçades a nens i
joves d’entre 3 i 18 anys. Les
activitats, de caràcter extraes-
colar, es fan a les escoles, ins-
tituts i  equipaments d ’a-
quests tres barris. N’hi ha
d’artístiques, culturals i es-
portives. També s’ha engegat

un servei gratuït de monitors
per a acompanyar els nens
des de l’escola al centre on es
fa l’activitat quan els pares no
puguin fer-ho a causa del seu
horari laboral.
Tota la informació sobre les
activitats es troba a la Guia
d’activitats i recursos per a famí-
lies, infants i adolescents, la
qual es pot aconseguir gratuï-
tament a l’Oficina d’Atenció al
Ciutadà (c. Creu Coberta, 104)
i al centre cívic Cotxeres de

Sants (c. Sants, 79).
El projecte també proposa ac-
tivitats per a les famílies. Es
fan quinzenalment, els caps
de setmana. La propera
tindrà lloc a l’AMPA de l’esco-
la Sant Medir el dissabte 24
de novembre.
L’objectiu de “Temps de barri”
és que les famílies disposin
d’una oferta d’activitats als
seu barri.
Més informació: 
www.bcn.cat/sants-montjuic

L’alcalde, Jordi Hereu, la segona tinenta d’alcalde, Imma Mayol, i la
regidora del Districte, Imma Moraleda, durant la inauguració del parc.

El parc de la

Primavera combina

14.000 m2 de 

zona verda i una

àrea infantil amb

l’antic refugi aeri

307 i una planta 

de neteja 

L L E I D E B A R R I SA
La construcció del parc de la Primavera és fruit de l’apli-

cació de la Llei de millora de barris de la Generalitat de

Catalunya,la qual preveu una sèrie d’ajudes per millorar

les condicions de vida del conjunt dels ciutadans. La llei,

que preveu una inversió conjunta de 16,9 milions d’eu-

ros per al període 2005-2009, dedica una atenció espe-

cial als entorns urbans fràgils que, com el barri del Poble

Sec, compten amb nuclis antics, àrees envellides o zones

amb edificacions en mal estat.

L’espai està
plenament 
adaptat per a
persones amb
discapacitat 
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F ou l’any 1960 quan els pares de Joan Ra-
mon Pons, després de molts anys de pràcti-

ca en l’ofici de bomboners, van decidir establir-
se al barri de Sants i muntar la seva fàbrica de
bombons al carrer d’Olzinelles, 78, per submi-
nistrar aquesta llaminadura a bomboneries de
Barcelona i de tot Catalunya.
És així com avui dia, gràcies a la dedicació del
Joan Ramon, la seva esposa Maribel i un gran
equip format per dotze treballadors, s’ha seguit
la tradició familiar d'elaborar artesanament una

extensa gamma de productes, els quals també
venen a la seva exquisida botiga oberta fa 25
anys per a la satisfacció dels seus clients. Quan
entrem a la bomboneria Pons, quedem seduïts
per l’olor de la xocolata i sorpresos per la varie-
tat; s’hi poden trobar més de 90 especialitats de
bombons i 25 torrons especials, així com mo-
nes i figures de Pasqua, a més del consell i el
tracte amable del personal.
Bomboneria Pons
C. Olzinelles, 78 / Telèfon: 93 332 70 46

E L  T A U L E L L

Gairebé mig segle elaborant bombons

La bomboneria Pons subministra bombons a tot Catalunya.

Joan Anton Font

E Q U I P A M E N T S

Felicia Esquinas

“H em oblidat la im-
portància del joc”,

diu la directora de la ludoteca
del Poble Sec, Anna Barnés.
“Jugar és una necessitat bàsi-
ca de la infància, un dret de
primer ordre, l’eina d’apre-
nentatge per excel·lència. Pa-
radoxalment, els infants d’a-
vui dia tenen cada cop més
joguines i cada cop menys
temps per jugar”. 
La ludoteca del Poble Sec,
explica la seva directora, és
un espai per a això, per ju-
gar. Proporciona un temps
reservat exclusivament per
al joc, en un espai adequat,
dotat amb les joguines i els
materials necessaris i, molt
important, amb companys
de joc. És un servei adreçat
als petits de 0 a 12 anys i a
les seves famílies.
L’equipament es troba al cen-
tre cívic El Sortidor i disposa
de dos espais. Al de la petita
infància (0-4 anys), els nens hi
han d'anar acompanyats per
adults. És un espai per a famí-
lies, un lloc de relació a través
del joc i no només entre els
pares i els fills. Aquí, mares i

pares comparteixen experièn-
cies, informacions i les inquie-
tuds pròpies dels qui tenen a
càrrec criatures molt petites. 

L’espai de 5 a 12 anys és no-
més per als nens. Funciona
per grups d’edat. Els infants
de 5 a 8 anys poden venir
dos cops per setmana, di-
lluns i dimecres o dimarts i
dijous. Els grans (9-12 anys)
vénen dimarts i divendres i
també disposen d’un espai
per fer els deures acompan-
yats d’un educador. 

A tots dos espais hi ha sem-
pre educadors. I paral·lela-
ment al joc lliure s’hi fan ta-
l lers on els  nens poden
participar, si volen. La ludo-
teca celebra les festivitats
tradicionals del calendari i
organitza un casal d’estiu.
Aquest equipament munici-
pal comparteix projecte edu-
catiu amb les altres dues lu-
doteques públiques del
districte, la de la Casa de Co-
lors (al barri de la Marina) i
la que hi ha al carrer Olzine-
lles de la Bordeta.

Més informació:
Ludoteca del Poble Sec
Pl. Sortidor, 12
(centre cívic El Sortidor)
T. 93 443 43 11
Horari: de dilluns
a divendres, de 17 a 20 h.

“Els infants d’avui
tenen moltes
joguines i poc temps
per al joc”, diu la
directora 

Els infants

necessiten jugar.

Aquesta ludoteca

facilita tot allò que

cal per fer-ho:

temps, espai, mate-

rials i companys 

Pares, mares i infants jugant plegats a la ludoteca.

Ludoteca del Poble Sec, un espai
de joc i relació per a nens i famílies

S E R V E I  P Ú B L I C

Núria Mahamud

El Departament de Salut ha engegat un altre cop la
campanya de vacunació antigripal adreçada especial-
ment als grups de risc, als quals s’aplicaran de manera
gratuïta prop d’1.500.000 dosis de vacuna. Cal tenir en
compte que la grip pot tenir conseqüències mortals
–unes 3.000 persones moren cada any a Espanya d’a-
questa malaltia vírica– i que la millor manera de preve-
nir-la i evitar-ne les complicacions és vacunar-se.
La campanya de vacunació antigripal s’adreça especial-
ment a les persones que tenen un alt risc de complica-
cions si agafen el virus de la grip, com són les de més
de 60 anys, les que viuen en residències geriàtriques,
centres de malalties cròniques i malalties mentals, les
dones embarassades i les persones amb malalties pul-
monars o cardiovasculars cròniques, incloent-hi l’as-
ma. En aquest grup d’alt risc, també hi són incloses les
persones que han estat hospitalitzades a causa de ma-
lalties cròniques metabòliques –com la diabetis–, anè-
mies, malalties neuromusculars greus o immunosu-
pressores –com els portadors del VIH–, i malalties
renals o hepàtiques cròniques. Completen la llista els
infants i adolescents de 6 mesos a 18 anys tractats du-
rant un llarg temps amb àcid acetilsalicílic, la famosa
aspirina.
D’altra banda, la vacuna també és destinada als profes-
sionals sanitaris i altres treballadors que tenen contac-
te amb persones amb alt risc d’agafar la grip.
La campanya acabarà el 30 de novembre.

Més informació: 
www.gencat.net/salut
Telèfon Sanitat Respon: 902 111 444 

La campanya de vacunació
contra la grip acaba el 30
de novembre
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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 Poble Sec
Roser, 17, pl. baixa. Tel. 93 329 99 52

INTERNET

Web del PAM

El web permet als ciutadans informar-se
sobre el Programa d'Actuació municipal
2008-2011, i participar en el debat i el
procés d'elaboració del document. A més,
els ciutadans poden presentar les seves
aportacions per mitjà d'un qüestionari
electrònic que es pot completar i enviar
des del mateix web del PAM. 
www.bcn.cat/pam

Blog PAM 

Permet que tothom pugui aportar propos-
tes concretes en cada àmbit d'actuació que
l'Ajuntament de Barcelona portarà a
terme durant els propers quatre anys. Es
pot iniciar una conversa sobre els assump-
tes següents: cohesió social, economia i
ocupació, proximitat, medi ambient, capi-
tal de Catalunya i bon govern. A més, per-
met conversar sobre propostes concretes
que l'Ajuntament durà a terme en els 10
districtes de la ciutat.
www.bcn.cat/blogpam

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

Pere S.Paredes

L a pujada, que va reunir al Cir-
cuit Parc de Montjuïc més de

5.000 persones en una jornada
climàticament perfecta per al ciclis-
me, va tenir –segons Joaquim Saba-
ter Bosch, president del Esport Ci-
clista Barcelona, club organitzador
de l’escalada– dues cares: “ha estat
un èxit de participació tant de ciclis-
tes professionals com dels de catego-
ries inferiors, però ens hauria agra-
dat tenir molt més públic”.
Finalment ni Carlos Sastre (CSC),
segon en la classificació, ni Samuel
Sánchez (Euskaltel-Euskadi), ni el
seu company Igor Antón, tercer i
quart respectivament, podran veure
el seu nom reflectit al palmarès de la
44a Escalada Ciclista Internacional
al Castell de Montjuïc, ja que Daniel

Moreno (Relax Gam) es va imposar
amb 45 min 30 s.
Un altre dels al·licients de la present
edició era veure el paper del ciclista
del Vitoria-ASC, Àngel Edo, que ha
decidit penjar la bicicleta després de la
present temporada. Va arribar en vin-
tena posició amb 47 min 26 s.
Aquesta escalada, que també rep el tí-
tol de Trofeu Internacional Ciutat de
Barcelona i el de Memorial Joaquim
Sabaté i Dausà, té un palmarès im-
pressionant en el qual trobem noms
històrics del ciclisme mundial com:
Federico M. Bahamontes (Espanya),
Raimond Poulidor (França), Eddy
Merckx (Bèlgica), Tony Rominger
(Suissa) o Claudio Chiappucci (Itàlia).
Tampoc no van decebre les noies.
Sandra Santanyes (MASSI) amb 10
min 38 s es va proclamar la campio-
na, amb 50 s de diferència sobre la
seva companya d’equip Mercè Tusell.
Per Santanyes “la meva tàctica ha es-
tat jugar-me-la en les baixades. He

estat a cinc edicions i aquesta gran
festa del ciclisme l’has de viure, no te
la pots perdre!”
Per primera vegada, a més a més, es
va celebrar el Duatló Internacional
Ciutat de Barcelona, en el qual es va
imposar el belga Jurgen Derrere
amb 42 min 25 s.

En aquesta prova, cal destacar-hi la
participació del català Roger Roca i
la seva novena posició amb 43 min
38 s. Roger és campió d’Espanya de
Marató i afrontava aquesta primera
participació en una especialitat que
no és la seva: “intentava aprofitar-
me en la part que havíem de córrer.
Era aquí on podia superar els altres
competidors” .

Més de cinc mil persones

van seguir el dia 21

d’octubre la històrica

pujada a Montjuïc, la

qual va comptar el

màxim nivell d’equips i

de participants

Es va celebrar el
Duatló Internacional
Ciutat de Barcelona per
primera vegada

Un moment de la prova femenina.

Èxit rotund de la 44a edició
de l’Escalada a Montjuïc  

per MANEL
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Com resumiria la història de la
parròquia?
Ha estat una parròquia humil i senzilla,
no de les poderoses com hi hagut a d’al-
tres barris de Barcelona. Però ha estat
situada en un barri obrer i històrica-
ment també molt anticlerical. Això ha
fet que quan hi ha hagut esclats revolu-
cionaris obrers, hagi estat destruïda.
Així, per exemple, el 1909 la cremen i
després, el 1936, la tornen a cremar.
Una altra de les seves característiques
principals és la devoció a la Mare de
Déu de Lurdes que senten molts dels
seus parroquians, fet que probablement
cal relacionar amb la presència dels
francesos en aquesta barriada.
I pel que fa al centre parroquial?
El llibre també dóna a conèixer la tasca
del centre parroquial d’Acció Catòlica, el
qual, des de la dècada de 1940, a la de
1970, va ser un dels centres d’oci més
importants del barri. La gent que hi va
participar en parla amb entusiasme.
Moltes persones van tenir el seu primer
contacte amb el teatre, per exemple,
gràcies a aquest centre, on participaven

actors importants de l’època, del quadre
escènic de Radio Barcelona.
Quin és l’origen del llibre?
En una xerrada que vaig fer sobre la
història de la parròquia dins del cicle de
converses que organitzem al Centre
d’Estudis i Recerca Històrica del Poble
Sec (CERHISEC). Vaig començar a aple-
gar documentació i em va semblar que
donava prou per fer-ne un llibre.
Quines coses noves ha trobat?
Em preguntava per què hi havia al Po-
ble Sec una plaça dedicada a Santa Ma-
drona, quan la parròquia està una mica
més lluny, al carrer Tapioles. La raó és
que l’església de Lurdes s’havia dit, anys
enrere, de Santa Madrona. L’any 1867,
el Bisbat de Barcelona encetava un can-
vi de demarcacions parroquials i la crea-
ció de noves, en un moment d’expansió
urbana després de l’enderrocament de
les muralles i per adaptar-se a les noves
necessitats. Després la van traslladar a
Tapioles i aquesta, la de la França Xica,
esdevé una mena de filial, una tinença
parroquial. Resumint, que la plaça es
diu de Santa Madrona perquè quan la
urbanitzen el centre més important
que hi havia al seu entorn era la parrò-
quia d’aquest nom.
S’ha dit que el Poble Sec és el barri
de les quatre parròquies, és així?

Sí, des de la postguerra hi ha hagut qua-
tre parròquies, quan es creen les de
Sant Pere Claver i de Sant Salvador
d’Horta. Això va succeir en temps del
bisbe Modrego, en el context del nacio-
nalcatolicisme. 
Creu que la història del barri és
ben coneguda pels veïns?
Crec que no es coneix prou. No és el cas
de la història de la postguerra, perquè
moltes persones l’han viscut, però sí el
de la d’abans. Alguns lectors del llibre
crec que s’han sorprès de l’antiguitat de
la parròquia. En tot cas, crec que és
força difícil que els llibres divulgatius
sobre història arribin a la gent. També
hi ha una altra dificultat, i és que molta
gent que va viure durant la postguerra
al barri ja no ho fa aquí i els nous veïns
d’immigració recent, és clar, tenen al-
tres preocupacions més urgents que
conèixer la història del seu barri. 
Què fan perquè no desaparegui
documentació històrica?
Des del CERHISEC, intentem, per
exemple, que quan mor una persona i
es buida el seu pis, si hi ha fotografies o
documents que poden tenir un cert in-
terès històric no acabin al contenidor de
les escombraries, com sovint succeeix,
sinó que els donin a l’Arxiu Municipal
del Districte. A vegades hi ha molt poca

curiositat per la història dels barris...
vaja, no només aquí, sinó en molts al-
tres indrets de la ciutat. Si comencem
per desinteressar-nos-en els d’aquí,
imagina’t les persones que vénen de
fora. Costa molt motivar-los.
Quina metodologia de treball fa
servir en les seves recerques?
Fem molta història oral, escoltem tot el
que ens explica la gent. Les persones
del barri estan canviant i és important
prendre determinats testimoniatges
ara, perquè en el futur no ho podrem
fer. Quan hom mira diaris antics, és
molt rar que surtin notícies sobre el Po-
ble Sec. Durant molt temps ha estat un
barri marginal, perifèric. 
En quins projectes d’investigació
treballa actualment?
Ara treballo en un llibre sobre la histò-
ria del barri de la França Xica. El que he
fet ara no és un llibre religiós, sinó que
és un llibre d’història que parla sobre
una institució eclesiàstica i, a propòsit
de la parròquia de Lurdes, s’hi insinua
la història del barri. El meu objectiu ara
és fer un llibre monogràfic sobre la
història del barri. Trobo coses interes-
sants, com per exemple que al voltant
de 1880 canvia el rector i els feligresos
escriuen una carta al bisbe on li dema-
nen que el nou rector sàpiga francès.

E N T R E V I S T A Josep Fabra ,  h istor iador  de l  Poble  Sec

Josep Fabra amb el seu darrer llibre.

Fundador del Centre d’Estudis i Recerca

Històrica del Poble Sec, el professor Fabra acaba

de publicar un llibre sobre la història de la

parròquia de Lurdes

“A vegades hi ha molt
poca curiositat per la
història dels barris”

Daniel 
Venteo


