
Amb motiu de l’allargament de les
obres de l’arribada del tren d’alta
velocitat a Barcelona, i especial-
ment per contrarestar les molès-
ties i els inconvenients que oca-
sionen als veïns i comerciants
dels barris de Sants i la Bordeta,
els més propers als espais en
construcció, l’Ajuntament posa en
marxa un primer paquet de mesu-
res extraordinàries per millorar la
vida quotidiana de les persones i
els comerços que es veuen afec-
tats per les obres. Les mesures te-
nen a veure, entre d’altres, amb el
reforçament de la  nete ja ,  la
presència de la Guàrdia Urbana,
el suport al comerç i la reducció
del pas de camions en l’entorn del
mercat de Sants.

Mesures per contrarestar 
els efectes de les obres

Els Reis Mags i els seus patges
tornen per repartir il·lusió

Entre les mesures es reforça la presència de la Guàrdia Urbana.

CAVALCADES

Es pot triar entre les
propostes de quatre
barris diferents

SOLIDARITAT

Tornen els jocs
solidaris del programa
“Pau sense treva”

FIRES

Guarniments
nadalencs i regals a
la plaça de Sants 

Pàg. 3

Pàg. 5

E N T R E V I S TA Pàg. 8

Montserrat Rafi
Presidenta dels
castellers de Sants 

“La incorporació
de les dones en
l’estructura
dels castells ha
estat cabdal”

E N T I TAT S Pàg. 4

Fundació Artesà 
Crea llocs de treball
per a discapacitats

P O L I E S P O R T I U Pàg. 7

Nou èxit de
participació a la
29a edició del Cros
Popular de Sants

S E R V E I  P Ú B L I C Pàg. 6

Punts de recollida
d’avets de Nadal

AC T I V I TAT S Pàg. 6

La fantasia del
joc de cartes Magic
omple les Cotxeres
de Sants
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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

Fins al 23 de desembre
Fira de Nadal 2007 
Tot el dia. Plaça de Sants
Parades de pessebres, arbres, ornaments de Nadal...

Del 12 de desembre al 5 de gener  
Fira d’artesans de Sants 
Tot el dia. Plaça de Sants
Joguines i artesania. Organitzen: Ass. de Venedors de
Fira de Nadal de Sants i Associació d’Artesans de Sants.

21, 22 i 23 de desembre
III Trobada de Jocs de Taula
Tot el dia. Casinet d’Hostafrancs (Rector Triadó, 53)
Activitat organitzada per Ayudar Jugando, que és una
associació per a la celebració d’events lúdics. 

27, 28 i 29 de desembre i 2 i 5 de gener 
Pau sense treva 
A les 18 h. Cotxeres de Sants (Sants, 79) i Casinet d’Hosta-
francs (Rector Triadó, 53)
Tallers i espectacles amb rerefons solidari.

Dissabte 29 de desembre
Torneig d’escacs de Nadal per a infants
De 10 a 14 h. Centre cívic El Sortidor (pl. Sortidor, 12)
Si tens menys de 16 anys i t’agrada jugar a escacs, parti-
cipa d’aquest torneig. Inscripcions: 93 325 08 93. Orga-
nitzat per Escacs Comtal Club.

Divendres 4 de gener 
Arribada del Patge Reial al Poble Sec
A les 18.30 h. Parc de les Tres Xemeneies
Recorregut: parc de les Tres Xemeneies, Mata, Piquer,
Fontrodona, Vila i Vilà, Roser, Blai, Margarit, Magalha-
es, pl. del Sortidor, Blasco de Garay, Blai, Creu dels Mo-
lers, Magalhaes, Mare de Déu del Remei, Fonthonrada,
França Xica, Grases i pl. de Santa Madrona.

Divendres 4 de gener 
Carter Reial i cavalcada a La Marina
A les 18.30 h. Plaça de les Matemàtiques
Recorregut: Mare de Déu de Port, Alts Forns, pg. de la
Zona Franca i pl. de la Marina, on està exposat el pes-
sebre vivent. Organitza: Unió d’Entitats de la Marina. 

Dissabte 5 de gener 
Cavalcada de Reis
A les 18 h. Plaça Comas
Recorregut: pl. Comas, Joan Güell, trav.de les Corts, Va-
llespir, pg. de Sant Antoni, Galileu, av. Madrid. Joan Güell
i jardins de Can Mantega, on hi haurà un festival infantil.
Organitza: Ass. de Comerciants i Veïns de Vallespir. 

Divendres 21 de desembre
Caga Tió
A les 18 h. Centre cívic El Sortidor (pl. Sortidor, 12)
A les 19 h. Plaça Santa Madrona
Activitat dirigida a nens fins a 12 anys acompanyats de
familiars.

Disabte 22 de desembre
El gros bec de l’ocell caçador
A les 17 h. Bib. Vapor Vell (ptge. Vapor Vell, 1)
Narració dins el cicle Un Nadal de conte.

Dissabte 5 de gener
Teatre de titelles
A les 12 h. Passatge Canadenca/Vila i Vilà
A càrrec de La Txumenia. Activitat organitzada per
AA.CC i Serveis del Poble Sec. 

14, 15 i 16 de desembre 
Advent coral a l’Alcaldia
A les 19 h i 12 h (dg). Sala de Plens (Creu Coberta, 104)
Entrada lliure. Organitzat per Cotxeres-Casinet i Entitats
Corals.

Divendres 22 de desembre 
Concert de nadales
A les 21 h. Parròquia de Santa Madrona (Tapioles, 10). 
Cançons de nadales tradicionals. Entrada lliure. Organit-
za el centre cívic El Sortidor.

Del 14 de desembre a l’11 de gener 
Nadales
De 9 a 22 h. Centre cívic La Cadena (Mare de Déu de Port,
397)
Exposició del concurs de dibuix infantil sobre temes
nadalencs i de com viure aquests dies recordant que cal
fer el possible per a la solidaritat i la pau

Fins al 27 de gener 
Un cos sense límits
Fundació Miró (parc de Montjuïc)
El cos vist per artistes com Matisse, Picasso, Bacon,
Giacometti, Chagall, Miró, Freud, Magrittte, Klein o
Tàpies. Pintures i escultures sense complexos i sense
misteris dels grans mestres de les avantguardes.
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Núria Mahamud

Aaquestes alçades, moltes
persones ja hem muntat

el pessebre, hem comprat
una ponsètia de flors verme-
lles o grogues i hem tret la
pols a les velles boles i gar-
landes per a l’arbre de Nadal.
També alguns previsors i pre-
visores ja han fet les compres
de Papa Noel o de Reis i om-
plert el congelador per no
arruïnar-se amb els preus
d’última hora. Però si de veri-
tat ens volem imbuir de l’es-
perit nadalenc, no podem fal-
tar a una típica cavalcada. A
Sants n’hi ha per triar.

Com a avançament, els pat-
ges reials visitaran el 4 de ge-
ner el Poble-sec i el barri de la
Marina. La rua del Poble-sec
s’iniciarà al Parc de les Tres
Xemenies i acabarà al passat-
ge de Santa Madrona, on el
patge i el seus ajudants reco-
lliran les cartes. A la Marina,
el carter reial sortirà de la
plaça de les Matemàtiques i
visitarà el pessebre vivent.
Els Reis Mags es desdoblaran
al dia següent entre la caval-
cada compartida dels barris
de Sants i les Corts –que sor-
tirà a les sis de la tarda de la
plaça Comas– i la cavalcada

de la Marina, amb igual
recorregut que la del dia an-
terior, que ho farà mitja hora
més tard.
El Nadal és temps també de
nadales i cant coral, com el
concert que han organitzat

les entitats corals del distric-
te i el Casinet-Cotxeres els
dies 14, 15 i 16 a la Sala de
Plens de la seu del Districte, i
el del 22 de desembre a la
parròquia de Santa Madrona
(Tapioles, 10).
No hi faltaran tampoc els
caga tió. El 14 de desembre,
el tronc caganer lliurarà di-
versos premis als nens que
s’acostin als jardins de Can
Farrero, a la Zona Franca, on
també podran gaudir de l’es-
pectacle del Trencamandres.
El 21 de desembre el caga tió
anirà a les places del Sortidor
i de Santa Madrona

També, com cada any, tin-
drem l’ocasió de guarnir la
nostra casa amb tot tipus d’e-
lements decoratius de la Fira
de Nadal (de l’1 al 24 de de-

sembre) i comprar alguns re-
gals a la Fira d’Artesans (del 6
al 24 de desembre) a la plaça
de Sants.
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Els Reis tornen a visitar Sants-Montjuïc a principi de gener.

Caga tió, concerts de nadales,

fires de guarniments nadalencs i

d’artesans i quatre cavalcades,

dues dels patges i carters reials i

dues més dels Reis Mags,

prometen unes grans festes sense

sortir de Sants-Montjuïc

Un Nadal sense treva i amb 
dues cavalcades dels Reis Mags

La Sala de Plens del
Districte acollirà els
dies 14, 15 i 16 de
desembre un concert
de cant coral

C IU TA DA N S OPINE N

Marina Feliu
Sociòloga

Sí que hi participaré. A
la cavalcada sempre hi
vaig i tinc una amiga
que fa “Els Pastorets”.
També aniré a veure les
paradetes de Nadal.

Josep Planas
Relacions públiques

Participo amb Sants 3
Ràdio, que s’encarrega
del so de la cavalcada
del Pare Noel que orga-
nitza Sants
Establiments Units. I
també participem en
l’encesa de llums.

Antonia Armada
Mestressa de casa

Sí, cada año participo,
sobre todo en la cabal-
gata de Reyes y la de
Papá Noel que se hacen
en la calle de Sants.

Isabel Garcia
Administrativa

No hi puc participar
per falta de temps, però
hi he participat sempre
que he pogut. Aquest
any el més segur és que
m’ho perdi.

Verònica Núñez
Recepcionista

No hi hem participat
mai, però aquest any
segur que ho farem,
perquè tinc una filla
que de cap manera es
voldrà perdre la caval-
cada de Reis.

Martí Gutiérrez
Estudiant i cambrer

Participaré en el caga
tió que fa l’Assemblea
de Barris de Sants, que
és el primer anys que
organitza aquest acte
tan engrescador per a
petits i grans.

P a r t i c i p a r à  e n  l e s  a c t i v i t a t s  c u l t u r a l s  q u e  s ’ o r g a n i t z e n  p e r  N a d a l ?

PA U  S E N S E  T R E VAA
Les entitats de Sants, Hostafrancs i la Bordeta han organitzat un any més el programa Pau

sense treva, un cicle d’activitats que vol fomentar la pau, l’amistat i la solidaritat entre els

nens i els joves. Hi haurà tallers, espectacles, exposicions, jocs… i moltes més activitats al

Casinet d’Hostafrancs i les Cotxeres de Sants. En el marc del Pau sense Treva també es

realitzarà, com des de fa vint anys, la recollida de joguines per als nens de famílies necessi-

tades.
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E N T I T A T S

Dolors Roset

La Fundació Artesà és un
centre del Poble-sec al

servei de discapacitats intel-
lectuals adults, als quals vol
proporcionar eines per afa-
vorir el seu desenvolupa-
ment laboral i social. Acull
persones a partir dels 16
anys, quan acaba l’ensenya-
ment obligatori, i ofereix di-
verses opcions segons les ca-
pacitats de cadascú.
Les persones amb més de-
pendència, unes seixanta,
formen part del grup de
teràpia ocupacional. És un
taller prelaboral on desenvo-
lupen la seva autonomia per-
sonal i social, alhora que rea-
litzen tasques artesanes de
manipulació. Els productes
que elaboren els venen en
un taller del Poble Espanyol.
El grup ocupacional d’inser-
ció, amb 33 persones, rep
formació per poder accedir a
una feina remunerada en el
futur. És previst iniciar un
projecte de jardineria i un al-
tre de brigades mediam-
bientals per tenir cura de
l’entorn del barri.

Les persones més autòno-
mes treballen al centre espe-
cial de treball. Ara són quin-
ze. Tenen un contracte
laboral i es dediquen a tas-
ques de neteja d’escales i pàr-
quings o a muntatges elèc-
trics per a empreses

d’il·luminació. Es procura
que puguin formar part
d’empreses com un treballa-
dor més.
Un altre servei de la Funda-
ció són les llars-residències,
les quals permeten als disca-
pacitats fer una vida inde-
pendent de les seves famí-

lies. Ara en tenen una per a
deu persones i n’hi ha dues
més en projecte, per a les
quals s’ha arribat a un acord
amb el Districte. És la sego-
na prioritat, perquè n'hi ha
molt poques. 
El servei de lleure que s’o-
fereix és l’esplai. Obre els
dissabtes i hi participen
42 persones. S’hi organit-
zen activitats adaptades
als interessos i capacitats
de cadascú.
La Fundació Artesà és pri-
vada. Rep subvencions pels
serveis que ofereix i aporta-
cions de socis protectors i
de l’activitat del mateix cen-
tre de treball.

Més informació:
Fundació Artesà
Passeig de l’Exposició, 2-8,
pral. 2a
Tel. 93 329 78 24

Un taller de la Fundació Artesà.

Les prioritats són
donar feina als
discapacitats i
crear llars
autònomes

El seu objectiu és la

integració social i

laboral de discapaci-

tats psíquics.La difi-

cultat de les tasques

varia gradualment

per fomentar l’auto-

nomia personal

La Fundació Artesà crea llocs
de treball per a discapacitats

La cavalcada de Reis del 1963 pel carrer Pelai. (Foto:
Pérez de Rozas AHCB)

La cavalcada de Reis
Per parlar dels antecedents de la cavalcada de Barcelona
caldria remuntar-nos a segles enrere, però si ens centrem
en el que podríem denominar com cavalcada moderna, ens
podem situar al 1942. Aquella cavalcada, a diferència de la
d’avui, va sortir del complex de la fira de mostres cap a la
plaça d'Espanya, des d’on va agafar la Gran Via fins al pas-
seig de Gràcia, plaça Catalunya, Fontanella, Via Laietana,
plaça de l’Àngel, Jaume I, plaça Sant Jaume –on uns patges
van pujar al balcó de l'Ajuntament per recollir les claus de
la ciutat–, Ferran i Rambla fins al portal de la Pau, on es va
dissoldre. Estava formada, entre d’altres, per la unitat
muntada de la Guàrdia Urbana, soldats a peu amb torxes i
a cavall, banda militar i els Reis. Durant molts anys, l’exèr-
cit va col·laborar en la cavalcada de Barcelona aportant-hi
part del regiment de cavalleria amb uns soldats més o
menys vestits de seguici. En les primeres cavalcades, les
carrosses –les tres dels Reis, l’estel i la del patge Gregori– es
movien a tracció a sang. Fetes de fusta i altres materials,
s’il·luminaven per mitjà de bateries de 12 watts, al principi,
i més tard de 24. L’itinerari de la cavalcada va anar variant
en el transcurs del temps. El canvi més important és el
punt d’arribada i de sortida dels Reis. Des de la dècada de
1960, arriben per mar. Les "Golondrinas", el jonc Rubia i
ara el pailebot Santa Eulàlia han estat el seu mitjà de trans-
port. El recorregut també ha anat canviant fins a arribar al
traçat actual amb sortida del parc de la Ciutadella i pas per
Marquès d’Argentera, Via Laietana, Fontanella, plaça Cata-
lunya, Pelai, plaça Universitat, ronda Sant Antoni, Sepúlve-
da, Paral·lel, Lleida i recinte de la fira de mostres, amb un
seguici de més de mil voluntaris.
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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Daniel Venteo

Davant l’allargament de
les obres de l’arribada

del tren d’alta velocitat a Bar-
celona, i especialment a l’es-
tació de Sants, que ja fa més
de divuit mesos que es van
començar, l’Ajuntament ha
començat un seguit d’actua-
cions per contribuir a mini-
mitzar els efectes de les obres
en la vida quotidiana dels
veïns i els comerços dels bar-
ris de Sants i la Bordeta. Les
mesures extraordinàries im-
pulsades per l’Ajuntament es
posen en marxa el mes de de-
sembre, amb l’objectiu de
normalitzar la situació de
cara a la campanya nada-
lenca. 
El paquet de mesures que es
posa en marxa es pot resu-
mir en cinc grans punts, tots
relatius al manteniment de
l’espai públic, la convivència
ciutadana, el suport al co-
merç de barri i la minimitza-
ció de les obres a l’entorn
d’espais altament sensibles,
com ara el mercat de Sants.
Pel que fa a l’espai públic,
s ’intensifica la neteja i el

manteniment a tot el perí-
metre d’edificis més propers
a les obres, amb l’objectiu de
contrarestar la brutícia cau-
sada pel moviment de terres
i el pas de camions, entre

d’altres. També es reforça la
presència de la Guàrdia Ur-
bana. Durant l’horari comer-
cial hi haurà destinada a la
zona una parella de guàrdies
de proximitat i una altra pa-
trulla en cotxe.

Aquesta primera sèrie de
mesures també inclou una
campanya de suport al co-
merç de proximitat, que es
porta a terme amb les asso-
ciacions mateixes de comer-
ciants del mercat de Sants,
entorn del mercat de Sants i
Riera Blanca. A més, tots els
comerços inclosos en el perí-
metre de les obres gaudiran
d’una subvenció equivalent a
la totalitat de la taxa d’es-
combraries que haurien de
satisfer de manera ordinària.
Finalment, l’Ajuntament tre-
balla fermament, conjunta-
ment amb l’empresa Adif,
encarregada de les obres de
l’AVE, amb l’objectiu de mi-
nimitzar tant com es pugui
el pas de camions durant la
campanya de Nadal, espe-
cialment a l’entorn del mer-
cat de Sants.

N O T Í C I E Sf
Entitats de persones amb discapacitat 
Una exposició sobre el moviment associatiu de les
persones amb discapacitat del districte estarà oberta
al centre Pepita Casanellas fins al dia de Reis. La mos-
tra, que és itinerant, es traslladarà després a la Biblio-
teca Francesc Candel, a la seu del Districte, la Biblio-
teca Vapor Vell i els centres cívics El Sortidor i Font de
la Guatlla. 

Juga i aprèn
Dins el cicle Juga i aprèn, el passat novembre es van
celebrar dues activitats. El “Petit Concert Silenciós”,
que va tenir lloc als Jardins de la Mediterrània el dia
11, i “Exhibició agility”, que es va fer diumenge se-
güent, a la plaça d’Osca. Al primer, tres músics van in-
terpretar un programa concertístic sense cap nota mu-
sical, el qual va servir per posar en pràctica un taller
sobre la contaminació acústica. Amb l’“Exhibició agi-
lity” es van fer proves per aprendre a educar els gossos.

Sidecar dóna maquetes al Vapor Vell
La sala Sidecar ha donat la seva col·lecció de maque-
tes musicals a la Biblioteca Vapor Vell. El fons és for-
mat per més de mil maquetes, moltes d’inèdites, que
el local ha anat acumulant des de 1982, de grups que
han acabat conformant el panorama musical de la
ciutat. L’acte de cessió va tenir lloc el passat 16 de
novembre i va comptar amb la presència del delegat
de Cultura de l’Ajuntament, Jordi Martí, i del direc-
tor de Sidecar, Roberto Tierz.

Escacs per a jugadors no federats
El Casinet d’Hostafrancs ha estat l’escenari del 
II Torneig d’Escacs per a jugadors no federats, el qual
va tenir lloc el passat 17 de novembre. La bona acolli-
da que va tenir aquesta activitat en la seva primera
edició, celebrada al centre cívic Font de la Guatlla, va
propiciar-ne la continuïtat i la decisió de celebrar
cada edició en un centre cívic diferent del districte.
El torneig és organitzat pel Catalunya Escacs Club.

Primeres mesures per reduir
l’impacte de les obres de l’AVE

Un dels assistents a la marató cinematogràfica del dissabte.

104 produccions a la Marató de Cinema Fantàstic i de Terror
P.F.

La XIX Marató de Cinema
Fantàstic i de Terror de

Sants, celebrada el novembre,
ha confirmat el que ja s’havia
vist en edicions anteriors: a
Barcelona hi ha molts segui-
dors del fantàstic i molts frea-
kies. I les Cotxeres de Sants és
un escenari tan bo com qualse-
vol altre per convocar-los,
mostrar-los i espantar-los.
Cada any són més. Tant els as-
sistents com els participants.

Al concurs  d’enguany, s’hi han
presentat 104 produccions.
Són curts procedents de tota
Espanya i de Suïssa, Portugal,
Argentina i Regne Unit. Ham-
bre, dirigit per Javier García
Castellanos (Madrid) ha gua-
nyat el premi a la millor ani-
mació; Mosca, de Juan Ma-
nuel Arata (Madrid), el de
millor idea general; Kasting,
de Alyosha Saari (Londres), el
de millor curtmetratge; i Stuf-
fed Guts, d’Isaac Berrokal (Ma-

drid), ha estat el guanyador en
la categoria Chicha Cutre, que
es concedeix als curts més tro-
nats. El millor curt, segons el
públic, ha estat Campamento
sangriento 2, de James J. Wil-
son (Illes Balears).
El festival va posar punt i final
amb la marató cinematogràfi-
ca de dissabte, en què es van
veure durant 24 hores els
èxits comercials més recents
del gènere i moltes produc-
cions sèrie z dels anys 80.

Zona on s’aplicaran les mesures municipals per reduir l’impacte de
les obres de l’AVE als barris de Sants i la Bordeta.

Amb l’objectiu de

reduir els efectes de

les obres de l’AVE

que porta a terme

l’empresa Adif,

l’Ajuntament

incrementa la

neteja, la seguretat 

i subvenciona la

taxa d’escombraries

dels comerços

Es poden beneficiar
de la subvenció 
de la taxa
d’escombraries els
comerços inclosos
en el perímetre 
de les obres
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E l celler del carrer Sant Medir és un dels es-
tabliments més antics de l’entorn del mer-

cat de Sants. Quan els sogres del Salvador Mo-
rell van adquirir l’establiment, l’any 1948, ja era
un celler, i abans havia estat una fonda. En Sal-
vador i la seva esposa, Remei Ariño, es van fer
càrrec del celler l’any 1957, quan es van casar, i
poc després hi van incorporar el servei de bar
per adaptar el negoci i poder tirar endavant.
Des de fa deu anys porta l'establiment el Jau-
me, fill del matrimoni. És un local força estimat,

amb caliu, on encara hi ha les bótes originals
amb què guarden vins del Priorat, del Penedès,
de Tarragona...  Hi ha gent que conserva el cos-
tum d’omplir-se l’ampolla amb el vi favorit, com
es feia abans, però cada vegada és més difícil
trobar cellers on fer-ho. Els clients són fidels, al-
guns de tota la vida, i són també protagonistes
de la història del local.

La Bodega
C. Sant Medir, 6 / Telèfon: 93 339 55 29

E L  T A U L E L L

Un celler històric de l’entorn del mercat de Sants

És un dels establiments més antics al voltant del mercat.

Joan Anton Font

A C T I V I T A T S

Joan Anton Font

Des que va aparèixer, l’a-
f ic ió al  joc de car tes

Mag ic  no només no s ’ ha
afeblit, sinó que s’ha conso-
l id at  amb e ls  anys,  a  d i -
ferència d’altres jocs de les
mateixes característiques
que han estat flor de tem-
porad a .  L es  Cotxeres  de
Sants van ser testimoni el
diumenge 28 d’octubre de
com engresca aquest joc, ja
que s’hi va celebrar un tor-
neig dels anomenats PTQ
(Pro Tour Qualifier), és a
dir, classificatori. L’organit-
zació d’aquesta competició
de Devir Iberia va anar a
càrrec de la botiga d’oci Pe-
rra Cómics i hi van partici-
par 137 jugadors, la majoria
de Barcelona, però també de
fora, fins i tot alguns d’al-
tres països. Els participants
havien de confeccionar la
baralla amb les cartes que
els repartien en el moment i
després de vuit rondes, no-
més el dos primers, els que
van aconseguir una puntua-

ció més alta, aniran al tor-
neig Pro Tour, de nivell pro-
fessional, que se celebrarà
l’any vinent a Kuala Lumpur
(Malàisia). Els classificats

d’aquesta edició són Eugeni
Sánchez Mata, de Barcelo-
na, i Alexis Martínez Bur-
guera, de Terrassa.
Segons el Siscu Bellido, de
Perra Cómics, l’èxit del Ma-

gic “es deu a molts factors;
és un joc en canvi constant,
sempre surten cartes noves,
i a més un pot jugar segons
el seu estil, més atacant o
més defensiu”. L’Enric, un
dels participants, que no-
més fa un any que hi juga,
va començar perquè era afi-
cionat a la literatura fantàs-
tica i ens assegura que “en-
ganxa ,  perquè és  un joc
imaginatiu, que et permet
constr uir  la  teva  pròpia
història.”
El Magic no és només un
joc de cartes, és també una
forma de col·leccionisme en
que les cartes poden arribar
a tenir un gran valor.

Els dos primers 
classificats jugaran
al torneig de 
Kuala Lumpur de
l’any vinent

El passat 28 d’octu-

bre es va celebrar

un torneig de Magic

a les Cotxeres que

va aplegar més de

130 jugadors, tant

de Barcelona com

d’altres llocs

L’afició pel Magic s’ha anat consolidant amb els anys.

El joc de cartes Magic omple 
les Cotxeres de Sants

S E R V E I  P Ú B L I C

Redacció

És possible compaginar la tradició de tenir un avet guarnit
a casa a les festes de Nadal amb el respecte a la natura. La
majoria de ciutadans que compren avets no tenen la possi-
bilitat de conservar-los d’un any per l’altre, però sí  l’opor-
tunitat de tornar l’arbre al cicle de la natura mitjançant el
seu reciclatge. Amb aquest fi, Parcs i Jardins de Barcelona
instal·la cada any uns punts de recollida d’arbres distri-
buïts per tota la ciutat. Els avets recollits es transformen
en compost. Aquestes festes hi haurà 218 punts de recolli-
da d’arbres a tota la ciutat, que s’instal·laran entre el 7 i el
14 de gener. Els punts de recollida situats a Sants-Mont-
juïc seran a:
• Parc de Can Sabaté  
• Pl. Teresa Claramunt amb Ferrocarrils Catalans
• Jardins Sant Cristòfol/pg. Zona Franca 
• Parc de l’Espanya Industrial
• Mirador del Poble-sec -Control Montjuïc-
• Parc de la Font Florida
• C/Alts Forns-Mare de Déu del Port-Aviador Ruiz-
Alda
• Jardins Sant Cristòfol amb c/ Mecànica 
• Jardins de Can Mantega
• Pl. del Sortidor
• Pl.  de Joan Corrades 
• Pl. Navas 
• Pl. de la Farga
• Pl. de Sants (2 punts)
• C/ Brasil / Creu Coberta
• Jardi Celestina Vinaux 
• C/ Vilardell – Moianes
• Pl. Olivareta
• C/ Vilardell – Sant Roc
• C/Tarragona amb pg. de Sant Antoni 
• Pl. Bonet i Muixi 
• C/Badal/passatge Marçal

Punts de recollida d’avets
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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

Barcelona Visió

El portal, que aposta pels vídeos a Internet,
permet veure els projectes més innovadors
de la ciutat en l'àmbit de la cultura, el dis-
seny o la tecnologia. A més, posa a disposició
dels internautes recursos audiovisuals de la
ciutat. Aquests usuaris d'Internet també
poden penjar els seus audiovisuals al web.
Els vídeos de Barcelona Visió, a més, es
poden baixar a l'Ipod, la PSP o el mòbil 3G.
www.bvisio.com

Scanner.Bcn

La guia urbana Scanner.Bcn, on es pot inda-
gar sobre les activitats culturals alternatives
de Barcelona, incorpora la primera ràdio per
Internet dedicada les 24 hores a la música de
grups i artistes de l'escena barcelonina. A
més d'aquesta plataforma de difusió interna-
cional dels grups emergents de la ciutat,
Scanner.Bcn inclou una agenda especialitza-
da en cultura urbana, i recomanacions d'oci
fetes per personatges de l'àmbit alternatiu.
www.bcn.cat/scannerbcn

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

Pere S.Paredes

De cara a l'any vinent, l’organitza-
ció s’ha de plantejar un aug-

ment del nombre d’inscripcions –ara
no n’accepta més de mil–, encara que
això signifiqui més feina. D’aquesta
manera donarà una alegria a tots els
que no han pogut participar en la
29a edició del Cros Popular de Sants,
Memorial Eugeni Giralt.
Aquest any hi va haver unes quantes
sorpreses i modificacions. Sorpreses,
com la de facilitar als corredors unes
llampants samarretes amb els dor-
sals, les quals van donar un toc festiu,
lúdic i divertit de la nova edició del
cros. O la possibilitat d’obtenir la seva
fotografia en acabar la cursa.
Modificacions, només les justes i ne-
cessàries, perquè calia compaginar el
traçat de la prova atlètica de Sants-

Montjuïc amb les ineludibles obres
adjacents.
En aquesta edició del 2007, Ivan Li-
mia, del CE Montornès, va aconse-
guir el primer lloc a la classificació
general masculina, amb un temps
de 32 min 33 s; i la Núria Garrigós,
amb 40 min 44 s, va ser la primera
dona a arribar a la meta.
La cursa, de 10 quilòmetres, aconse-
gueix, com cada any, atraure molts
atletes de diferents districtes de la
ciutat, com Antonio Sánchez, d’Hor-
ta-Guinardó, que corrobora “el que

tots els participants hem sentit du-
rant tota la cursa: els organitzadors,
els voluntaris i els veïns han estat el
millor de tot”.

“Aquesta prova”, diu Sánchez, “la re-
comano a tothom, perquè a més de
fer esport, és una eina molt eficaç per
eliminar l’estrès”.  
També per a un altre participant del
cros, l’Eloi Moragas, “ha estat molt
important la implicació dels organit-
zadors i dels voluntaris, els quals han
donat una imatge de pinya que ens
ha animat molt. Igual que tots els
veïns que seguien la cursa”.
El Cros Popular de Sants és organit-
zat per més d’un centenar de perso-
nes procedents de diverses associa-
cions, clubs o entitats del districte de
Sants-Montjuïc.

Tothom ho comentava en

acabar la cursa: l’ambient

i la feina desplegada

pels col·laboradors del

cros de Sants-Montjuïc

mereixien una nota

màxima

Ivan Limia i Núria
Garrigós van ser els
guanyadors en les seves
respectives categories

Els participants, a la sortida de la marató.

Nou èxit de participació a la 29a
edició del Cros Popular de Sants

per MANEL
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D’on li ve l’afició als castells?
Tot i que havia vist moltes vegades
fer castells, no m’ho havia plantejat
mai. Va ser a través d’uns amics nos-
tres que entraren a formar part de la
colla Jove de Tarragona, que ens va
anar agafant la fal·lera pels castells.
Vam començar anant a Tarragona,
però quan ens ho vam plantejar se-
riosament decidírem buscar una colla
a Barcelona.
Per què els de Sants?
Eren els que havíem vist més, i també
per comoditat, perquè són els que te-
níem més a prop.
Em parla en plural, per què?
Sí, el meu company i jo.
I van emprendre camí junts?
Hi vam entrar tots dos i ens hem inte-
grat molt en la colla. En aquests mo-
ments el meu company és l’encarregat
de portar el creixement i l’acolliment.
Assumptes importants...?
En una colla, el més important són
els castellers que la formen i per po-

der fer castells més grans cal créixer
en nombre de membres, per això té
molta importància donar-te a conèi-
xer, que el barri i la teva zona d’in-
fluència sàpiguen de la teva existèn-
cia. Després cal saber engrescar els
nouvinguts des del primer dia, per-
què es trobin còmodes dins de l’acti-
vitat i s’hi quedin. A banda d’això
també són importants altres coses.
Quines?
Per exemple, un bon assaig i saber
amb qui comptes, perquè dins d’una
colla hi ha diferents nuclis de caste-
llers: els actius, que són el gros que ve
sempre i són els que tiren del carro;
els ocasionals, que anomenem “caste-
ller ocasional casteller fonamental”,
que són aquells amb qui pots comptar
en les diades importants; i els amics i
coneguts, que són els que sempre et
vénen a donar un cop de mà quan hi
ha un repte a superar.
Com ha estat el seu creixement?
Sempre hem progressat a un ritme
constant. No hem estat una colla
d’alts i baixos, tot i que hem viscut
temporades millors o pitjors pel que
fa a resultats. Ara, en els darrers anys,
la colla ha viscut una renovació gene-

racional amb l’entrada de molta gent
jove i amb molta empenta, cosa que
permet renovar les forces. Així la gent
que històricament s’ha ocupat de la
colla va trobant el relleu.

I de la canalla, què me'n diu?
És el tema estrella en el món dels cas-
tells.
Per què?
Són una part molt important, perquè
el nen casteller ha de tenir unes apti-
tuds molt concretes. A més, els nens
creixen i ho fan molt ràpidament; per
tant, una de les principals preocupa-
cions és trobar canalla. Cal disposar
de relleus, i no és fàcil, perquè cal pre-
parar-los físicament i també animica-
ment, perquè pugin ocupar places su-

periors.
Quina ha estat l’aportació de les
dones en els castellers?
La incorporació de les dones en l’es-
tructura dels castells ha estat cabdal,
ja que ha permès fer construccions
de més pisos. Les nenes, les noies,
generalment pesen menys i això ha
permès alleugerir els pisos superiors.
Per una altra banda, les dones també
estan ocupant darrerament la posició
de “crosses”, una posició molt soferta
i estratègica de l’estructura que es
treballa a peu de terra en la pinya i
dóna suport al baix. Pel que fa a la
gestió, també ha estat important. A
Sants ja fa uns quants anys que te-
nim presidència femenina, a més
d’altres càrrecs.
Quin és el seu repte de futur?
Com a colla créixer, créixer i créixer.
Ara el que tenim al cap són els cas-
tells de nou pisos. Aquest any hem
fet un primer intent, el qual no va re-
eixir, però hem demostrat que hi ha
una feina feta i que l’any que ve con-
tinarem treballant per culminar-lo.
En tot això cal donar les gràcies a
tota la gent del barri, que s’ha impli-
cat tant per arribar a aquesta fita.

E N T R E V I S T A Montserrat Rafi, presidenta dels castellers de Sants 

Montserrat Rafi preparant-se en una jornada castellera.

Procedent d’un relleu generacional,

Montserrat Rafi és la nova presidenta dels

castellers de Sants, una formació que, després

de superar els castells de vuit, somnia fer ben

aviat els de nou pisos

“En els darrers anys
la colla ha viscut una

renovació generacional
amb l’entrada de
molta gent jove”

“La incorporació
de les dones en
l’estructura dels castells
ha estat cabdal”

Josep Maria
Contel


