
Des del passat mes de juliol està
oberta la nova convocatòria d’a-
juts a la rehabilitació d’habitat-
ges i edificis del nucli antic de
Sants. Tots els veïns i comuni-
tats de propietaris que vulguin
rebre els ajuts s’han d’adreçar a
l’Oficina de l’Habitatge de Sants-
Montjuïc, al carrer de Blai, 34,
per informar-se de quina és la
documentació que cal aportar
per  benef ic iar- se  dels  a juts .
Aquesta iniciativa, que ja fa anys
que es porta a terme en barris
com ara Ciutat Vella, Poblesec i
Gràcia, ha estat un èxit i ha con-
tribuït a millorar la qualitat de
vida dels seus veïns. Des de l’any
2006, els ajuts també arriben al
nucli antic de Sants.

Nous ajuts a la rehabilitació
d’habitatges i edificis

La Bordeta es renovarà 
amb la Llei de barris

Els ajuts a la rehabilitació arriben al nucli antic de Sants des de l’any passat.

INVERSIÓ

El barri rebrà una
inversió de 14,7
milions d’euros

ACTUACIÓ

La subvenció es
concretarà al nucli
antic del barri

EQUIPAMENTS

Previst un centre
per a persones
amb dependències

Pàg. 3

Pàg. 5

E N T R E V I S TA Pàg. 8

Rita Granada
Presidenta de l’Associació 
de Disminuïts de 
Sants-Montjuïc

“Tot el que tenim ara 
ja ho demanàvem 
el 1977 i ens deien 
que estàvem bojos”

E Q U I PA M E N T S Pàg. 4

Servei de repartiment
a domicili al mercat 
de Sants

P O L I E S P O R T I U Pàg. 7

Campus Olímpia
de Montjuïc
L’aigua i els cavalls en són 
els protagonistes

S E R V E I  P Ú B L I C Pàg. 6

Millor que nou,
100% vell 
Telèfon d’informació per
fer reparar objectes

C U LT U R A Pàg. 6

La Festa Major de
Sants supera totes 
les expectatives
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ATENCIÓ AL CIUTADÀ

Oficina d’Atenció al Ciutadà (OAC) Districte

Creu Coberta, 104.
Oficina d’Atenció al Ciutadà (OAC) La Marina

Alts Forns, 82-86.
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.
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
Bibl. Pública Francesc Boix 93 443 01 05
Blai, 34.
Biblioteca Pública 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.
C. Serveis Socials La Marina 93 296 79 69
Alts Forns, 82-86.

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.

SEGURETAT

U.T. Guàrdia Urbana Sants-Montjuïc

Guàrdia Urbana, 2.
Comissaria Mossos d’Esquadra

Ulldecona, 35 bis.
Emergències Guàrdia Urbana 092
Emergències Mossos d’Esquadra 088

SERVEIS URGENTS

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

FESTIVAL ÀSIA

Dijous 13 de setembre
Zarsanga
A les 21 h. Fundació Joan Miró (parc de Montjuïc, s/n)
Música tradicional de Pakistan.

Del 14 al 16 de setembre
Cuina Àsia
Divendres (de 20 a 24 ) h. Ds i Dg, a partir de les 12 h.
Mercat de les Flors (Lleida, 59)
Exposició i tast de productes asiàtics.

Dissabte 15 de setembre
Sina Sarlak 
A les 21 h. Mercat de les Flors (Lleida, 59)
Música tradicional d’Iran.

Dissabte 15 i diumenge 16  de setembre
Contes d’Àsia 
A les 13 h. Institut del Teatre (pl. Margarita Xirgu, s/n)
Contes populars del Tibet, mitologia australiana, con-
tes de la ceba de Filipines i narracions del Japó, l’Índia i
Corea del Sud.

Diumenge 16 de setembre
The Finger Players
A les 13 h. (infantil) i les 18.30 h (adult). Institut del Tea-
tre (pl. Margarita Xirgu, s/n)
Espectacle de titelles (Singapur). 
Òpera Kunqu
A les 20 h. Mercat de les Flors (Lleida, 59)
Òpera xinesa. 

Del 27 de setembre al 2 d'octubre 
III Festival de Cinema Polític
Espais: cinemes Kaplan, Institut Francès i FNAC Triangle. 
Turquia és el país convidat. Onze pel·lícules d’una fil-
mografia, des de 1962 fins a 2006, pràcticament desco-
neguda al nostre país.

Divendres 5 d’octubre
Una verdad incómoda
A les 22.15 h. C. cívic del Sortidor  (pl. del Sortidor, 12)
Projecció de l’oscaritzat film d’Al Gore.

Dimecres 17 d’octubre
Ball per a la gent gran
A les 17 h. C. cívic del Sortidor  (pl. del Sortidor, 12)
Projecció de l’oscaritzat film d’Al Gore sobre l’escalfa-
ment global.

Del 7 de setembre al 9 de desembre 
Passió pel dibuix. De Poussin a Cézanne
Caixafòrum (av. Marqués de Comillas, xx)
Selecció de 100 dibuixos de la col·lecció de Louis-Antoine
i Véronique Prat que traça un recorregut pels principals
moviments de l’art francès dels s. XVII al XIX (manieris-
me, neoclassicisme, romanticisme i impressionisme).

Fins al 31 de desembre 
Els colors ocults de la natura
Jardí Botànic (Doctor Font i Quer, 2)
Els colors de la natura que no són perceptibles per a la
vista humana es poden copsar en aquesta mostra.  A
través de filtres ultraviolats podem observar el que veu
un insecte.

Fins al 5 d’octubre
Fons fotogràfic
Arxiu Històric de la Ciutat (plaça Pons i Clerch, 2, 2ª planta)
Obres dels fotògrafs Manuel Esclusa, Pere Formiguera,
Joan Fontcuberta, Ferran Freixa, Humberto Rivas, etc.

Del 28 al 30 de setembre 
Akram Khan Company
A les 21 h (Dg, a les 18 h). Mercat de les Flors (Lleida, 59)
Zero Degrees, títol de la peça creada per dos dels coreò-
grafs Sidi  Larbi i Akram Khan, barreja les arrels ètniques
índies i marroquines amb la societat occidental.

Dimecres 22 de setembre 
Jove putejat
A les 19 h. Bib. Vapor Vell (ptge. Vapor Vell, 1)
Monòleg d’humor a càrrec de Toni Mata.

Dimecres 18 de setembre 
Aquell qui no corre, vola
A les 18 h. Bib. Francesc Candel (Amnistia Internacional, 10) 
Narració a càrrec de Laura Rodríguez.

Dissabte 6 d’octubre
La profecia de les granotes
A les 12 h. C. cívic del Sortidor  (pl. del Sortidor, 12)
Cinema infantil.
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FE D’ERRADES: A l’article “El carrer de Joan Güell estrena nova urbanització”, publicat en aquest suplement el mes de juliol, s’hi deia erròniament que
la remodelació de Joan Güell s’havia fet entre l’avinguda de Roma i el carrer de Rosés, quan en realitat es tracta de l’avinguda de Madrid i Rosés.



Felicia Esquinas

La Bordeta ha rebut l’im-
puls de la Llei de barris.

Els vells carrers i finques
del nucli antic del barri es
renovaran amb una inversió
de 14,7 milions d’euros, 7,3
dels quals aportats per la
Generalitat. 
L a rehabi l itació del  parc
d’habitatges figura entre les
prioritats de la inversió. És
un parc força envellit, on un
35% de les finques data d’a-
bans del 1920. Es podrà ob-
tenir subvencions per a la

rehabilitació de façanes, la
substitució dels vells dipò-
sits per instal·lacions d’ai-
gua corrent o instal·lar-hi
ascensors, ja que un 60 %
d’aquests edificis no en té.
També està previst remode-
lar els carrers Olzinelles i
Rossend Arús, mentre que
l’eix dels carrers Navarra i
A lmer ia ,  passant  per  la
plaça La Farga, es reurba-
nitzarà com a zona de via-
nants. Pel que fa als carrers
del nucli  antic ,  alguns ja
s’han renovat, com el carrer

Gayarre o  el carrer Gavà. És
així perquè l’aportació de
l ’Ajuntament a la Llei  de
barris ja estava consignada
al Pla d’Actuació Municipal.

Una de les actuacions més
impor tants serà la  cons-
trucció d’un Centre de Dia
per a persones amb grans
discapacitats físiques a la
plaça de Can Muns. La par-
t id a  dedicad a a  equipa-
ments  es  completa  amb
l’ampliació i adaptació de la
ludoteca del carrer Olzine-
lles, i amb la dotació de no-
ves tecnologies i sistemes
d’energies renovables als
equipaments públics. 
La Bordeta és un dels barris
que integraven l’antic muni-
cipi de Sants. Situat entre

Hostafrancs i l’Hospitalet,
els dos referents del barri
són el conjunt industrial de
Can Batlló i la parròquia de

Sant Medir (1949), centre
destacat  del  moviment
obrer català. La Bordeta té
16.000 habitants. Un 20%
té més de 65 anys i el 12,8%
són immigrants.
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La nova plaça de Can Muns, situada a la cantonada dels carrers Gavà i Rossend Arús.

Els 14,7 milions d’euros de la

quarta convocatòria de la Llei de

barris es destinaran a la millora

del nucli antic del barri i a la

construcció d’un nou equipament

per a persones amb dependència

a la plaça de Can Muns 

La Llei de barris injecta 14,7
milions d’euros a la Bordeta

A Can Muns es farà
un Centre de Dia
per a persones 
amb dependència 

C IU TA DA N S OPINE N

Victòria Soler 
Jubilada

Si és a fi de bé i per
anar endavant, ho
trobo perfecte; però si
és per a coses dolentes,
no.

Ángel Caisedo
Quiosquer

No sé nada al respecto,
pero me parece bien
que hagan estas inver-
siones para la mejora
de las calles y la
ampliación de parques
para ir con la familia.

Joaquima Sastre
Jubilada

Crec que a Sants hi ha
gent que protesta per
les obres, perquè ens
han deixat un espai
molt reduït. Estaria bé
que Ajuntament i
Generalitat invertissin
en neteja i seguretat.

Mónica Cabezas 
Netejadora

Me parece muy bien,
porque así los jóvenes y
los inmigrantes tendrí-
an la oportunidad de
tener una casa, ya que
ahora hay mucha difi-
cultad debido a los
altos precios. 

Josefina Gómez
Jubilada

Esto de las inversiones
para que mejoren la
barriada me parece
bien, pero estoy en
desacuerdo con el trato
que se da a las perso-
nas viudas, que tienen
pensiones muy bajas.

Josep Garrido 
Dissenyador gràfic

Em sembla bé, però hi
ha altres temes més
importants, com l’habi-
tatge digne i, sobretot,
els sous dels joves, que
no són gaire alts.

S a p  q u e  e l  b a r r i  r e b r à  n o v e s  i n v e r s i o n s  p e r  p a r t  d e  l ’ A j u n t a m e n t  i  l a  G e n e r a l i t a t ?

U N A  L L E I  P E R  A  M I L L O R A R  E L S  B A R R I S   A
Des del 2004, data de la primera convocatòria, la Llei de barris ha deixat una inver-

sió conjunta de 109 milions d’euros a Barcelona per part de la Generalitat i

l’Ajuntament. Els barris beneficiats han estat Santa Caterina, Roquetes, Poblesec,

Trinitat Vella, Torre Baró i Ciutat Meridiana. Enguany, quarta convocatòria, són la

Bordeta i el Coll (Gràcia). Pel que fa a la Bordeta, la inversió permetrà modernitzar

la part més antiga i envellida del barri.
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E Q U I P A M E N T S

Beatriu Sanchís

E l servei de repartiment a
domicili del mercat de

Sants es va posar en marxa
el passat mes de desembre.
Es tracta d’un servei de
transport a domicili pensat
per millorar la qualitat de
vida del veïnat. La iniciativa
facilita el transport d’ali-
ments a persones amb poca
mobilitat o que disposen de
poc temps per anar a com-
prar. L’empresa que gestiona
el servei, Compra-servei, tre-
balla amb persones amb dis-
capacitats psíquiques lleus.
El gerent de Compra-servei
recorda que Tallers Bellvitge,
entitat que facilita els treba-
lladors i les treballadores del

servei, treballa en la integra-
ció laboral de persones amb
algun problema de discapaci-
tat des de fa 35 anys. Té la
seu a l’Hospitalet.

Compra-servei disposa d’u-
na parada a l’interior del
mercat, al costat de la seu
de l’Associació de Comer-
ciants del Mercat. El servei
no requereix un import mí-
nim de compra. L’objectiu
és facilitar la compra a la
clientela, oferir serveis a la

ciutadania i promocionar el
comerç de proximitat, al
mateix temps que s’impulsa
una tasca social, ja que
Compra-servei està realitzat
per treballadors i treballado-
res amb discapacitat de Ta-
llers Bellvitge.
De la xarxa de 40 mercats
municipals de Barcelona, ja
són més de 12 els que dis-
posen d’aquest servei. Al-
guns mercats gestionen el
servei a través d’empreses
d’economia social i d’altres
són les mateixes associa-
cions de comerciants les
que l’organitzen.
El mercat de Sants també
ofereix la possibilitat de
fer la compra per telèfon.
Cal només trucar al número
93 409 80 12.

Més informació:
Mercat de Sants
Telèfon: 93 409 80 12

El servei facilita el transport d’aliments a persones amb poca mobilitat.

El mercat també
ofereix la possibi-
litat de fer la com-
pra per telèfon

El servei  facilita el transport d’aliments a

persones amb poca mobilitat o poc temps

per fer la compra. A més, desenvolupa una

tasca de caire social 

Servei de repartiment a
domicili al mercat de Sants

L’hipòdrom de Can
Tunis (I)
Fa uns cent cinquanta anys, quan Can Tunis eren terres
salvatges, pantanoses i aïllades de tot, la Societat Agrícola
del Baix Llobregat va començar les feines per dessecar i
sanejar l’estany de Port. En aquestes terres guanyades al
medi natural, anys més tard configurà la Zona Franca i
s’hi construí un hipòdrom, l’hipòdrom de Can Tunis. De-
saparegut definitivament com a tal el 1932, el podríem
ubicar avui en la zona que ocupen els molls dels inflama-
bles i el dels Prínceps d’Espanya.
Per posar en marxa l’hipòdrom, es van unir la Sociedad
para el Fomento de la Cría Caballar amb la Companyia
Francesa de Carreres de Cavalls. Es van construir totes les
instal·lacions necessàries per al seu funcionament, així
com una gran tribuna capaç d’acollir unes 2.500 persones
en un terreny de nou hectàrees. Com a data d’inauguració,
els propietaris van fixar el 25 de setembre de 1883, l’en-
demà mateix de la Mercè. La havia estat escollida preme-
ditadament pels seus propietaris per vincular-la a les Fes-
tes de la Mercè, en un moment en què l’alcalde de la
ciutat, Rius i Taulet, tenia Barcelona en plena expansió. 
La inauguració va ser tot un èxit i un gran esdeveniment
per a la ciutat, tant per als barcelonins com per als resi-
dents en els diferents pobles de la comarca. Més de deu mil
persones van acudir aquell dia a veure el nou espectacle i
les seves instal·lacions, en què la tribuna es trobava guarni-
da amb banderes espanyoles i franceses entrellaçades.
Aquest fet va impulsar fins i tot algun cronista a dir que
aquella inauguració posava la ciutat a nivell europeu.
Si té fotografies o documents del seu barri, en pot fer
donació a l’Arxiu Municipal del Districte, 93 332 47 71

ÀLB UM HI S TÒR IC

Imatge de l’hipòdrom de Can Tunis l’any 1917. (Foto:
Arxiu JMC)
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Daniel Venteo

Des del passat any 2006,
el nucli antic de Sants

constitueix una Àrea de Re-
habilitació Integral, la qual
cosa vol dir que tots els veïns
que vulguin poden demanar
ajuts a les administracions
públiques per cofinançar les
obres de millora dels seus
edificis. Els ajuts poden arri-
bar fins al 40% del pressu-
post de les obres, amb un
màxim de 4.500 euros per
habitatge.
Els veïns poden demanar
ajuts per finançar obres, ja si-
gui de l’estructura de l’edifici,
dels elements exteriors, dels
elements interiors o de les

instal·lacions. En total, al nu-
cli antic de Sants se’n poden
beneficiar fins a 2.100 edifi-
cis de l’àrea compresa pels

ajut. Els ajuts destinats al
barri ascendeixen fins a més
de mig milió d’euros i es tro-
ben en tràmit des del passat

mes de juliol. Per sol·licitar
les ajudes cal adreçar-se a les
oficines de la Xarxa d’Ofici-
nes de l’Habitatge, com ara la
del districte de Sants-Mont-
juïc, situada al carrer de Blai,
34, o bé a la central ubicada
al barri del Poblenou, a la
rambla del Poblenou, 147.

Àmbit dels ajuts
L’àmbit de l’àrea dels ajuts
queda delimitat pels edificis
preferentment d’habitatges
compresos entre la plaça del
Centre i els carrers de Berlín,
Guitard, Melcior de Palau,
Comtes de Bell-lloc, Viriat,
Vallespir, passeig de Sant An-
toni, Premià, Autonomia,
Watt, Muntades, Ermengar-
da, Rector Triadó, Elisi, Béjar,
Creu Coberta, plaça d’Espa-
nya, Gran Via de les Corts Ca-
talanes, carretera de la Borde-
ta, Gavà, Constitució, Riera
de Tena, Canalejas, Tinent
Fontserè, Cáceres, rambla de
Badal, rambla de Brasil, Mel-
cior de Palau, torrent de Pera-
les, Rosés, Galileu i avinguda
de Madrid.

N O T Í C I E Sf
Festa Major d’Hostafrancs 
Ja està a punt la Festa Major d’Hostafrancs, que en-
guany tindrà lloc entre el 28 de setembre i el 7 d’oc-
tubre. De la programació, en destaca el IV Festival de
Rock Jove, que inaugurarà les nits musicals el mateix
dia 28 amb les actuacions dels grups Sin Admisión,
Sicklife i An-Mut.  Diumenge 30 s’obrirà la Fira de
Magranes, al carrer de Vilardell, i dissabte 6 i diu-
menge 7 d’octubre es podrà visitar la Fira Medieval,
al carrer de la Creu Coberta.

Període d’inscripcions als tallers dels
centres cívics
Ja ha començat el període d’inscripció als tallers que
es faran als centres cívics dels districte durant el dar-
rer trimestre de l’any. A la Casa del Rellotge –La Ca-
dena–, la ludoteca Casa dels Colors, el Punt Multimè-
dia La Marina i el Casinet-Cotxeres, les inscripcions
s’hi duran a terme fins al 21 de setembre; al Punt
Multimèdia de la Casa del Mig, fins al 22; i al Sorti-
dor, fins al dia 28.

Caminada de Sants 
El proper 30 de setembre se celebrarà la caminada de
Sants, un circuit de 10 km que s’iniciarà i finalitzarà
al parc de l’Espanya Industrial. Les persones que vul-
guin participar-hi no s’hi han d’inscriure, només
s’han de presentar el dia de la caminada al lloc i l’ho-
ra de sortida, que serà a les 9 hores. 

Passió pel dibuix
“Passió pel dibuix. De Poussin a Cézanne. Obres mes-
tres a la Col·lecció Prat” és el títol d’una exposició del
CaixaFòrum que romandrà oberta fins al 9 de desem-
bre. La mostra recull un centenar d’obres d’una de les
col·leccions privades més importants dedicades al di-
buix francès dels segles XVII, XVIII i XIX, és a dir,
permet fer un recorregut pel manierisme, el neoclas-
sicisme, el romanticisme i l’impressionisme. 

Oberts els ajuts a la rehabilitació
del nucli antic de Sants

Totes les noves escales són reversibles.

Finalitzada la renovació de les escales mecàniques de Montjuïc  
P.F.

La connexió a peu des de
l’avinguda de la Reina Ma-

ria Cristina fins a la recta de
l’Estadi és més relaxada des
del passat mes de juny, quan
es va acabar la renovació de
totes les escales mecàniques
que comuniquen la munta-
nya de Montjuïc. 
La reforma de les dotze escales
mecàniques, que es va iniciar el
mes de setembre del 2006, ha
costat 2,3 milions d’euros. Van

entrar en funcionament el 21
de juny, coincidint amb el con-
cert dels Rolling Stones. És tot
un sistema format per 22
trams d’escala que salven un
desnivell de 52 metres i que va
ser creat amb motiu dels Jocs
Olímpics amb un sistema que
no suportava la gran quantitat
d’usuaris diaris que hi ha ac-
tualment. 
Les noves escales mecàniques
de Montjuïc són reversibles, és
a dir, que pugen o baixen se-

gons des d’on es trepitgi. Tenen
un moviment continu, a di-
ferència de les d’abans, que s’a-
turaven quan no hi pujava nin-
gú, fet que provocava més
desgast i avaries. 
A més, se n’ha automatitzat el
control i la vigilància, que fun-
ciona durant les 24 hores del
dia. A cada tram, s’hi ha
instal·lat il·luminació, dues cà-
meres de vídeo i altaveus, que
estan controlats a distància des
del Palau de Sant Jordi.

Els interessats es
poden adreçar 
a l’Oficina de
l’Habitatge, carrer
de Blai, 34

Els ajuts poden arribar fins a un màxim de 4.500 euros.

Els veïns i les

comunitats de

propietaris del nucli

antic de Sants

poden demanar

ajuts a fons perdut

de l’administració

per rehabilitar els

seus habitatges i

edificis

È X I T  D E  L A  I N I C I AT I VAA
Ja són 15 les zones de Barcelona que reben ajuts per a la

rehabilitació d’edificis. Després de l’èxit de la iniciativa

en barris com ara Ciutat Vella, Poblesec i Gràcia, ara els

ajuts a fons perdut als veïns i comunitats de propietaris

s’han estès als nuclis antics de Sants, Horta, Sant

Andreu, Poblenou i els barris del Clot i  Prosperitat. En

total, aquest espai representa el 22% del conjunt de

Barcelona. L’objectiu és donar ajuts a fons perdut als

habitatges i edificis que requereixen una especial aten-

ció donat el seu estat de conservació.
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Kessler-Galimany és una pastisseria artesa-
na que ja ha arribat a la tercera generació

familiar. És un establiment emblemàtic del car-
rer de Sants per tradició i per la seva compene-
tració amb el barri. La van obrir el 1951 la Tere-
sa Kessler i el Josep Galimany. Va agafar-ne el
relleu Joan Galimany, que ara la porta amb el
seu fill Carles. Fa cinc anys van obrir un forn de
pa i degustació al número 3 del carrer Cros, a
tocar de la pastisseria, on, a més de trobar-hi pa
artesà de qualitat, s’hi pot gaudir d’una xocola-

ta desfeta amb nata, un irlandès... De la pastis-
seria, en destaquem els bombons, els braços de
gitano i els pastissos amb foto, dels quals van
ser pioners. També tenen servei de catering. El
Joan col·labora a la Festa Major i és membre de
la Junta Directiva de Sants Establiments Units.
Com a anècdota, els seus panellets han estat al
cim del Makalu, a més de 8.000 m.

Kessler-Galimany
Carrer de Sants, 53 / Tel. 93 421 09 20

E L  T A U L E L L

Tres generacions de tradició pastissera a Sants

La pastissería Kessler-Galimany és oberta des del 1951.

Joan Anton Font

C U LT U R A

David Sabaté

E l pregó de les festes, el dia
17, pronunciat pel popu-

lar actor Joan Pera al balcó de
la Casa del Mig, ja va augurar
el bon desenvolupament de les
celebracions. Pera va recordar
el passat històric de Sants, des
que era un  poble fins que va
ser annexionat a Barcelona el
1897, i va destacar la marcada
personalitat dels veïns del bar-
ri: “Sou de Barcelona, però se
us nota que sou de Sants!”.
L’actor va remarcar també el
20è aniversari de la federació, i
va acabar amb un missatge:
“Manteniu sempre viva la il·lu-
sió, l’alegria, l’amor, el carinyo i
l’entusiasme pels vostres car-
rers, el vostre barri i les vos-
tres festes!”. El mataroní, co-

negut, entre altres coses, pel
doblatge de Woody Allen, va
aprofitar per fer-ne broma:
“Quan em van escollir per po-
sar-hi la veu, com que ho feia
tan bé, va preguntar: este chi-
co, ¿que es de Sants?”. De la

seva banda, la regidora del
Districte, Imma Moraleda, va
demanar “civisme”. Tres dies
després va arribar un dels mo-
ments més esperats de les fes-
tes: el lliurament dels premis
als guarniments dels carrers.

El vencedor d’enguany va ser
Alcolea de Dalt, que durant
una setmana es va omplir de
naus espacials i robots de la
‘Guerra de les Galàxies’. “Som
dos o tres freakies de la saga i
vam convèncer a la resta per
tirar endavant la idea”, va
afirmar eufòric el vicepresi-
dent del carrer, Enric Min-
guella, acompanyat d’un jove-
net, Darth Vader, de només
10 anys. El segon premi va
recaure en el carrer Rosés i la
seva reproducció dels antics
banys de la Barceloneta, i el
tercer va ser per al carrer Va-
llespir, que va optar per recre-
ar l’univers màgic de Harry
Potter. Les celebracions van
continuar amb concerts a l’ai-
re lliure, activitats infantils,
ball i sopars al carrer. El di-
vendres 24 es va fer també la
tradicional ofrena f loral a
Sant Bartomeu, al mercat de
Sants. 

Alcolea de Dalt
guanya el concurs
de carrers amb
motius de la saga
Star Wars  

El divertit pregó de l’actor Joan Pera va

donar el tret de sortida a una setmana de

celebracions al carrer malgrat les pluges

El carrer Alcolea de Dalt va guanyar el primer premi amb una ambientació de la “Guerra de les Galàxies”.

La Festa Major de Sants 
supera totes les expectatives

S E R V E I  P Ú B L I C

Felicia Esquinas

Qui no s’hi ha trobat alguna vegada? La planxa, la pota de
la taula, la impressora, l’assecador de cabell, el cotxet del
nen... S’espatllen, es trenquen o perden una peça i ja no
funcionen. Abans, la reacció habitual era reparar-los. Avui
és una raresa. No sabem com fer-ho perquè cada cop hi ha
menys establiments i empreses que s’hi dediquin. També
hi ha la creença generalitzada que costa el mateix reparar
un objecte que comprar-ne un de nou.
Tot i que en alguns casos pugui ser així, la cultura d’“d’un
sol ús” comporta un problema greu: la generació de resi-
dus. Tenint en compte com afecten el medi ambient i que
l’espai al planeta és limitat, un dels reptes més urgents és
reduir-los. La millor manera és no generar-ne més. 
Aquest és l’objectiu de la campanya “Millor que nou, 100%
vell”, de l’Entitat del Medi Ambient (EMA) de l’Àrea Me-
tropolitana de Barcelona. Partint de la idea que un objecte
nou no és millor que un altre de vell, l’EMA proposa als
ciutadans que allarguin la vida dels objectes, bé reparant-
los quan s’han espatllat, bé portant-los a botigues o mer-
cats de segona mà quan ja no es necessiten. També pro-
mou la compra de productes de segona mà en lloc de nous. 
L’instrument per fer-ho és un telèfon que informa sobre
els tallers per reparar i restaurar objectes que hi ha a Bar-
celona i també sobre botigues i mercats de segona mà.

“Millor que nou, 100% vell” 
Informació sobre botigues i mercats de segona mà, repa-
radors i restauradors d’objectes.
Tel. 93 506 95 66 (de dilluns a divendres de 8 a 19 h)

Més informació: 
www.amb.cat/web/emma/residus/prevencio/reuti-
litzacio

Un telèfon informa d’on
podem fer reparar els 
objectes en lloc de llençar-los
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M U LT I M È D I A

TELEVISIÓ

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

RÀDIO

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

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

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

PUBLICACIONS

L’Informatiu
Sants-Hostafrancs-La Bordeta
Gran Via Corts Catalanes, 259-261
Tel. 93 331 98 86

Línia Barcelona
Jacquard, 3, pl. baixa. Tel. 93 409 91 61

Revista La Marina
Foc, 128. 1a planta. Tel. 93 296 50 07

Zona Sec
Publicació del Poblesec
Roser, 17, pl. baixa. Tel. 93 329 99 52

INTERNET

El web de platges de Barcelona

Tota la informació necessària abans
d’anar a la platja, la podem trobar al web
en temps real. Dades sobre la qualitat i
la temperatura de l’aigua, l’estat de la
mar, la presència de meduses i si està
recomanat el bany són alguns temes que
s´hi poden consultar. A més, a través de
les càmeres web situades a les set platges
de la ciutat, es pot veure en directe com
està el litoral.
www.bcn.cat/platges

Els vostres vídeos de la ciutat

Barcelona Visió és un nou portal que
aposta pel vídeo a Internet. Els internau-
tes poden participar enviant-hi els seus
vídeos sobre la ciutat. A més, també es
poden baixar a l’Ipod, al telèfon mòbil o
a la PSP els vídeos del web. Inclou una
base de dades de recursos audiovisuals
de la ciutat que es pot descarregar de
manera gratuïta. 
www.bvisio.com/

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

Pere S. Paredes

Els Campus Olímpia, al parc de
Montjuïc, han estat repartits en-

tre tres de les instal·lacions munici-
pals de la muntanya: les piscines Ber-
nat Picornell, les instal·lacions de
l’escola municipal d’hípica La Foixar-
da i el complex esportiu municipal
Pau Negre-Parc del Migdia.
Entre les activitats amb més d’èxit, i
que tots els nens i les nenes partici-
pants voldran repetir l’any que ve, hi
ha les que tenen relació amb l’aigua i
les que han tingut lloc a La Foixarda
amb els cavalls. “Amb la calor que ha
fet, la piscina ha estat el millor lloc
per passar l’estona”, explica un moni-
tor dels Campus Olímpia.
Per a Megan Senpere, d’onze anys,
“és el tercer cop que faig aquest tipus
de campus al parc de Montjuïc; tant
l’estona de bany i activitats a la pisci-
na i, sobretot, els cavalls, han estat els
millors moments. M’ha agradat molt

muntar-los i aprendre’n coses, ha es-
tat sensacional! Estic molt contenta
d’haver vingut”.
De la mateixa opinió és Itziar Puig,
de vuit anys: “Es fa curta l’estona de
les activitats a l’aigua, i la pràctica
de l’equitació ha estat fenomenal!
Hem fet grups, perquè hi ha nens
que no tenen els mateixos coneixe-
ments i pràctica que d’altres. L’any
que ve vull repetir una altra vegada.
Sé que pot ser difícil, pel sorteig,
però ho intentaré”.

Els Campus Olímpia tenen com a ob-
jectiu primordial impulsar la pràctica
d'activitats esportives entre els in-
fants i adolescents durant l'època
d'estiu. L’Ajuntament de Barcelona i
les entitats gestores de les instal·la-
cions en són els organitzadors i estan
distribuïts per tota la ciutat. S'adre-

cen a nois i noies entre 4 i 16 anys i
es desenvolupen en torns de 5 o 10
dies, de dilluns a divendres, en horari
de matí i tarda. Hi ha serveis opcio-
nals de menjador i custòdia.
Entre altres activitats, als Campus
Olímpia del parc de Montjuïc hi ha
hagut: activitats de waterpolo, de
salvament, tir amb arc, atletisme,
hoquei herba, beisbol, rugbi, hand-
bol, voleibol, bàdminton, bàsquet i
futbol.

Els nens i les nenes del

Campus Olímpia del parc

de Montjuïc somiaran

dues activitats ben dife-

rents: l’aigua i els cavalls

“L’any que ve vull repetir
una altra vegada”, diu una
participant als Campus

Nenes jugant en una de les activitats del Campus Olímpia.

L’aigua i els cavalls, les estrelles
dels Campus Olímpia de Montjuïc

per MANEL
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Què hauria de canviar per aconse-
guir aquest tracte de normalitat?
Des de les olimpíades dels Paralím-
pics el 1992, la gent ens veu diferent.
Nosaltres sortim més al carrer perquè
tenim coberts uns mínims de mobili-
tat a la via pública, en transport i
guals, per exemple, que ens permeten
moure’ns. Però encara haurien de mi-
llorar algunes coses per facilitar-nos
més els desplaçaments, com l’accés
als vagons del metro, perquè no es
clavessin les rodes de les cadires, o
adaptar les parades d’autobús i facili-
tar l’accés a les rampes.
Alguna cosa ja deu haver can-
viat, oi?
La regulació de l’accessibilitat a la dèca-
da dels 90 va ser un pas important. No
entenem per què les nostres peticions
no tenen un ressò social més ampli.
Tot sovint, allò que és imprescindible
per als disminuïts, per exemple els au-
tobusos de pis baix i les rampes d’accés
a edificis públics, entre altres, és una

millora per a tothom. Des de les perso-
nes grans, els pares i mares amb cot-
xets, qui s’ha trencat una cama, els que
van a comprar amb carro o simplement
qui està una mica cansat, tots ens be-
neficiem de les adaptacions que dema-
nem les persones amb disminució.
Quina seria la fita més impor-
tant de les aconseguides fins ara
per l’Associació?
Ser reconeguts com una associació
que treballa per al barri i participa ac-
tivament en el que s’organitza. Això i
el tracte de normalitat. Puc dir que
s’ha aconseguit.
I el més urgent encara pendent?
Tenim iniciats uns quants projectes.
El dels pisos de vida independent
amb serveis comuns seria un dels
principals i l’altre, el desenvolupa-
ment de la Llei de la dependència,
que no és gire clara per a les persones
amb disminució. 
Com viuen, un dia de cada dia,
les persones amb disminució?
És molt dur. Intentar fer una vida
normal amb limitacions és dur. Fins i
tot les tasques més elementals es
compliquen, com ara anar a comprar i
haver-ho de repartir en una pila de

viatges perquè no es pot anar carre-
gat. Tot ens costa el doble que a una
persona sense disminució.
I problemes econòmics?
L’Institut Municipal de Disminuïts ha
fet un estudi on es valora en què és
més cara la vida d’una persona amb
disminució. De mitjana, a l’any, ens
costa 27 mil euros més que si no tin-
guéssim la disminució.

Tenen ajuts?
Sí, però limitats. Per a persones amb
ingressos molt baixos, hi ha ajuts per
a la neteja i per comprar un cotxe
adaptat. Malauradament, el criteri
per a la concessió és molt ajustat i en
poden gaudir poques persones. Tam-
bé hi ha ajuts per adquirir aparells or-
topèdics. Normalment només cobrei-
xen aparells molt bàsics i pesants que
no aporten qualitat de vida, sinó més
aviat al revés. També tenim un des-

compte en la declaració de la renda,
segons la disminució i el grau en què
es pateix. En concret, l’Associació té
un ajut del Districte que cobreix l’acti-
vitat d’esplai que organitzem.
Hi ha moltes persones amb dis-
minució al barri?
No tenim un cens de Sants-Montjuïc,
però calculo que en total hi deu haver
unes tres mil persones. El que no sa-
bria dir és com es reparteixen entre
cada minusvalia.
Com veu el futur?
Nosaltres som una entitat petita i de
base. Treballem com les formigues, a
poc a poc. Al districte, veiem un bon re-
sultat, que costa, però que podem quali-
ficar de bo. Tenim projectes per fer més
coses el 2008. Tot depèn molt de qui hi
hagi a l’associació i pugui col·laborar.
Som pocs i ens agradaria tenir més ajut.
Així que qui vulgui, pot venir. Només
cal trucar al 93 425 24 55 o enviar un
correu electrònic a info@ads-m.org.
Una petició?
Demano a les administracions que
ens facin més cas. Penso que no te-
nen prou presents les necessitats de
les persones amb disminució, els cos-
ta fer-se’n càrrec.

E N T R E V I S T A R it a  G ra n a d a ,  pres identa  de  l ’A ssoc iac ió  de  Disminuïts  de  Sants -Mont ju ïc

Rita Granada fa una crida perquè col·labori més gent amb la seva entitat.

L’Associació té com a objectiu principal

aconseguir que la gent vegi, valori i respecti els

disminuïts com a persones, que les consideri 

persones abans que disminuïts

“Les millores per als 
disminuïts són millores

per a tothom”

“Tot el que tenim ara 
ja ho demanàvem 
el 1977 i ens deien que
estàvem bojos”

Dolors
Roset


