
El Programa d’Actuació del Districte
(PAD) és el document programàtic
en el qual l’Ajuntament recull els
seus projectes per al Districte de
Sants-Montjuïc durant els propers
quatre anys de mandat. Per enriquir
les actuacions que s’han de dur a ter-
me durant aquest període, l’Ajunta-
ment posa en marxa un intens pro-
cés de participació ciutadana
destinat a fer que les persones i enti-
tats que vulguin, puguin aportar-hi
idees i propostes. L’objectiu és esta-
blir conjuntament les línies d’actua-
ció i les prioritats d’actuació munici-
pal en els barris de Sants-Montjuïc.
Es pot participar en reunions pre-
sencials i dipositant les propostes en
una bústia o fer-les arribar per co-
rreu electrònic, entre d’altres.

En marxa el procés participatiu 
per elaborar el PAD

El Districte presenta les 
propostes pels propers anys

Es podrà participar per diversos canals.

PAD

El document recull els
projectes municipals
d’aquest mandat

PROJECTES

Habitatge protegit al
nou barri de la
Marina i a Can Batlló

PARTICIPACIÓ

Veïns i entitats poden
contribuir a millorar
les actuacions

Pàg. 3

Pàg. 5

E N T R E V I S TA Pàg. 8

Nanda Botinas
Directora del CEIP Perú

“Tots i totes ens hem
d’implicar en la millora
de la cohesió social”

P R O J E C T E S Pàg. 4

Projectes de 
modernització 
dels barris de 
Sants-Montjuïc

P O L I E S P O R T I U Pàg. 7

IX Open d’Escacs 
de Sants 
Rècord de participació

S E R V E I  P Ú B L I C Pàg. 6

Bústies per opinar
sobre els programes 
d’actuació

C U LT U R A Pàg. 6

Festa Major
d’Hostafrancs 
La fira medieval torna 
a la Creu Coberta
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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

FESTA MAJOR D’HOSTAFRANCS

Divendres 5 d’octubre 
Festival infantil i gran xocolatada
A les 17.30 h. Carrer de Vilardell 
Amb el grup d’animació La banda del Coloraines. 
Correfoc infantil 
A les 20 h. Sortida del carrer de Vilardell 
Amb els Diables Guspires de Sants i la colla convidada,
Diables infantils de Piera. Recorregut: Vilardell, Sant
Roc, ctra. de la Bordeta, Portugalete i 26 de Gener.

Dissabte 6 d’octubre 
Desfilada de vestits de paper 
A les 11.30 h. C/ de la Creu Coberta 
Trobada Castellera 
A les 12 h. Carrer de Vilardell 
Amb els Castellers de Barcelona i Angelets del Vallespir.
Tradicional Ball de Rams 
A les 21 h. Davant de la Parròquia del Sant Àngel Custodi
I Ball de Festa Major amb l’actuació de la cobla Sant
Jordi Ciutat de Barcelona (Dir. Jordi León). 
Ball amb l’orquestra Cimarron
A les 22.45 h Carrer de Vilardell. 
Acte unitari organitzat pel Districte de Sants-Montjuïc
i la Comissió de la Festa Major d’Hostafrancs.

Dissabte 6 i diumenge 7 d’octubre 
Fira medieval
De 10 a 21 h. Creu Coberta, des de la plaça Espanya 
fins al carrer del Consell de Cent
Exhibició d’aus rapinyaires i espectacles de falconeria.
Animació, espectacles de carrer, lluites amb espasa me-
dieval. Tallers de dansa medieval, espasa medieval i es-
cola de cavallers. Contacontes. Org. Associació de Co-
merciants Creu Coberta.

Del 3 d’octubre al 5 de desembre
A l’Havana ha arribat 
un vaixell carregat de...
Dc, a les 18 h. Arxiu Mpal. Inscripcions al tel. 93 291 63 05
Taller de narrativa oral centrat en les comunitats catala-
nes de l’exterior.

Dimarts 30 d’octubre
El largo viaje hacia la ira
A les 19 h. Bib. Francesc Candel (Amnistia Internacional, 10)
Documental-tertúlia organitzat pel col·lectiu La Claqueta,
amb Llorenç Soler.

De l’11 al 14 d’octubre
La cité radieuse
A les 21 h. Mercat de les Flors (Lleida, 59)
La tercera part de la trilogia entre les relacions del cos i la
ciutat desenvolupada del Ballet National de Marseille, di-
rigit per Fréderic Flamand.

Divendres 19 d’octubre
Oh! menage (a la poesia)
A les 22.15 h. Centre cívic El Sortidor (pl. del Sortidor, 12)
Acció, direcció i selecció de versos: Joan-Ignasi Ortuño. 

Divendres 26 d’octubre
Nit de sarsuela
A les 22.15 h. Centre cívic El Sortidor (pl. del Sortidor, 12)
Companyia Danzalarriba.

Del 6 al 10 de novembre
San Vito
A les 21 h. Mercat de les Flors (Lleida, 59)
Una proposta de la companyia Raravis-Andrés Corchero
& Rosa Muñoz que ens apropa al moviment inconscient.

Diumenges d’octubre i febrer
A petita escala
A les 11 h. Fundació Joan Miró (parc de Montjuïc)
Muntatge d’una maqueta a escala de la Fundació Joan
Miró a escala 1:20.

12, 13 i 14 d’octubre
BCN Party 111
Tot el dia. Casinet d’Hostafrancs (Rector Triadó, 53)
Concursos musicals i de gràfics; conferències i taules ro-
dones, tradicional llançament de disquet i xocolatada. 

Dimarts 30 d’octubre
Castanyada infantil
A les 18 h. C. cívic del Sortidor (pl. del Sortidor, 12)
Espectacle d’animació amb Cremallera Teatre.

Fins al 18 de novembre
L’escultura en els temples indis
Caixafòrum (av. Marquès de Comillas, 6-8)
Imatges hindús i budistes en pedra d’argila, metall i fus-
ta. La majoria són peces dels segles VI al XVI.
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Daniel Venteo

El  distr icte de Sants-
Montjuïc sempre s ’ha

caracteritzat per la forta per-
sonalitat dels barris que l’in-
tegren, com també per la ri-
quesa del seu teixit associatiu
i la seva vida ciutadana.
Aquesta consideració és molt
present en l’elaboració de l’ac-
tual Programa d’Actuació del
Districte (PAD) per als pro-
pers quatre anys, que és el
document programàtic on el
govern del Districte recollirà
els projectes de modernitza-
ció i transformació dels bar-
ris a fer realitat en aquest
mandat. Aquest Programa,

juntament amb els docu-
ments de la resta de distric-
tes de la ciutat, contribuirà a
conformar el Programa d’Ac-
tuació Municipal del conjunt
de l’Ajuntament de Barcelona
d’aquesta legislatura.
La proposta de transformació
dels barris, que fa el mateix
Districte, s’exposarà al teixit
associatiu de Sants-Montjuïc
i a la resta de la ciutadania
perquè hi facin les seves
aportacions mitjançant un
procés participatiu. 
El Programa d’Actuació que
es proposa posa un èmfasi
especial en la prestació de
més i millors serveis a les

persones amb la creació de
nous equipaments de proxi-
mitat, amb una atenció espe-
cial a les necessitats de les fa-
mílies, i especialment dels
infants, així com de la gent
gran i els joves. També es vol
continuar treballant per a la

qualitat de l’espai públic com
a eix vertebrador d’una polí-
tica de re-equilibri social i
terr itorial dels barr is de
Sants-Montjuïc, que ja ha co-
mençat a donar resultats evi-
dents en els últims anys. En
els propers quatre anys, el
Districte continuarà apostant
pel re-equilibri de la qualitat
de vida dels diferents barris
que conformen Sants-Mont-
juïc. Aquest reequilibri es fa
palès amb l’aposta per la mi-
llora de la xarxa d’equipa-
ments públics, la millora de
la mobilitat en els diferents
nuclis del districte i l’incre-
ment i la millora dels mitjans

d’atenció social i de suport a
les famílies, entre d’altres.
Finalment, el Districte conti-
nuarà la tasca empresa de
creació de nous equipaments
públics en diferents àmbits,

com ara escoles bressol, equi-
paments culturals i espor-
tius, adreçats a tota la pobla-
ció del districte.
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Es vol seguir millorant la xarxa d’equipaments. A la foto, inauguració del centre Pepita Casanellas.

Durant els propers quatre anys,

el Districte de Sants-Montjuïc vol

posar l’accent en la qualitat de

vida de les persones, en la

cohesió social i en el reequilibri

territorial dels seus barris

El Districte aposta per la millora
dels serveis a les persones

Durant aquest
mandat es
desenvoluparà el
Pla d’Equipaments
de Sants-Montjuïc

C IU TA DA N S OPINE N

Meritxell López
Mestressa de casa

Hi ha sobretot dues
coses importants: man-
tenir millor les zones
verde, i escoles bressol,
de les quals n’hi ha
poques i resulten insu-
ficients per a la deman-
da que hi ha.

Elena García
Informàtica

Creo que estaría bien
hacer más guarderías,
porque hay pocas pla-
zas, y que hubiera
médico de urgencias en
el distrito, ya que
actualmente no hay.

Xavier López
Geògraf

Una de les coses que cal
millorar és la mobilitat
per a vianants mentre
durin les obres de
l’AVE. La contaminació
acústica i el calaix de la
cobertura de les vies
també s’haurien de
mirar.

Xavier Valls
Periodista

Falten escoles munici-
pals de tot tipus, més
inversió pública en parcs
i zones verdes amb més
ombra i menys ciment. I
també ens calen més
carrils bici i zones per a
vianants i moltes altres
coses.

Raquel
Borreguero
Mestressa de casa

Sobretot escoles bres-
sol, perquè hi ha molt
poques places al barri. I
més zones on els nens
puguin jugar.

Eric Espinosa
Paleta

Creo que faltan más
zones de área verde
para poder aparcar,
porque actualmente es
muy complicado hacer-
lo en el barrio.

El Districte de Sants-Montjuïc està preparant el Programa d’Actuació dels propers quatre anys. Vostè què faria? A què donaria prioritat?

C O M  PA R T I C I PA R - H IA
• Per Internet: www.bcn.cat/pam o www.bcn.cat/blogpam.

• Per telèfon: 900 226 226.

• Amb SMS: 7010 + PAD + SMJ + missatge (cost 0,15 ¤).

• Per escrit: mitjançant les bústies que es poden trobar als equipaments municipals.

Més informació: pàgina 6.
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P R O J E C T E S

D.V.

El Programa d’Actuació
del Districte per als pro-

pers quatre anys continua
tenint en el reequilibri terri-
torial un dels seus principals
àmbits d’acció. La feina feta
al llarg dels últims anys tam-
bé ha de permetre recollir de
manera àmplia noves peti-
cions i reivindicacions ciuta-
danes.
Una de les prioritats del Dis-
tricte és l’atenció a les perso-
nes i els esforços per conso-
lidar la cohesió social dels
seus barris. El Programa
d’Actuació Municipal posa
un especial èmfasi a donar
resposta a les necessitats de
les persones dependents, les
persones amb discapacitat,
la gent gran i els joves i in-
fants, mitjançant un nou
impuls als serveis a les per-
sones i la xarxa d’equipa-
ments públics. Com a resul-
tat d’aquesta voluntat, el
Districte es proposa desen-
volupar durant aquest man-
dat el Pla d’equipaments,
amb la creació de noves es-
coles bressol, la creació d’u-

na xarxa de casals per a la
gent gran i la modernització
del mercat de Sants, entre
d’altres.
Al costat dels serveis a les
persones, les prioritats del
Districte durant aquest
mandat se centren en la mi-
llora de l’espai públic i el seu
ús, amb l’objectiu de garan-
tir un espai públic de quali-
tat i la millora de la mobili-

tat. Durant els propers
quatre anys es faran realitat
alguns dels projectes més
emblemàtics que s’estan
duent a terme actualment
al conjunt de la ciutat de
Barcelona, com ara la crea-
ció del nou barri de la Mari-
na del Prat Vermell (amb

nous habitatges protegits,
nous equipaments i noves
zones verdes), la posada en
marxa del planejament de
l’antic recinte fabril de Can
Batlló, l’inici d’un nou plan-
tejament en l’àmbit de Joan
de Sada/Roger/Fisas/Vio-
lant d’Hongria i la urbanit-
zació de la cobertura de les
vies ferroviàries al seu pas
per Sants, que no només
significarà l’arribada del
tren d’alta velocitat a la ciu-
tat, sinó també la creació
d’una nova rambla que faci-
litarà la connexió entre els
barris de Sants i la Bordeta.
A més, també cal destacar
els projectes inclosos en la
Llei de barris, al Poble Sec i
la Bordeta.
Un altre dels àmbits d’actua-
ció serà la redacció d’un pla
d’usos per a la muntanya de
Montjuïc, que definirà la
seva utilització en les ves-
sants lúdiques, culturals, es-
portives i mediambientals.

A la Bordeta s’executarà la Llei de barris.

La creació del
barri de la Marina
del Prat Vermell és
un dels projectes 
destacats 

La millora de la 

qualitat de l’espai

públic i els equipa-

ments són punts

fonamentals del 

Programa

d’Actuació del

Districte dels 

propers quatre anys

Projectes de modernització
dels barris de Sants-Montjuïc

L’hipòdrom de 
Can Tunis (II)

J. M. ContelÀLB UM HI S TÒR IC

Elegants membres de la societat barcelonina benestant
a l’hipòdrom de Can Tunis el 1917. (Foto: Arxiu JMC).

El dia de la seva inauguració, l’expectació va ser tan gran,
que tots els camins del Morrot, Can Tunis i Mare de Déu
de Port varen ser presos per una gran quantitat de vehicles,
com landós, faetons, berlines i tartanes, a més de tota
mena de carros de transport i comercials. Això va obligar a
prendre certes mesures per garantir la circulació, com esta-
blir direccions úniques a les hores d’entrada i sortida de les
curses. Una altra de les mesures fou la construcció, prop de
l’hipòdrom, d’un baixador provisional del tren de la línia de
Vilanova, el qual, els dies de curses, acollia tot un seguit de
trens especials que hi facilitaven l’accés des de la ciutat.
Quant als preus de les entrades, es marcaren en una pesse-
ta per a la general i en cinc les tribunes. Tot i el gran interès
suscitat al començament, les curses de cavalls només des-
pertaven l'emoció autèntica en un nombre reduït d’espec-
tadors i en moltes senyores de les classes benestants, les
quals aprofitaven aquelles jornades per lluir-s'hi. En aques-
ta primera etapa, la vida de l’hipòdrom fou bastant curta,
perquè va tancar les portes el 1886.
Després d’aquesta primera experiència, les instal·lacions
restaren en desús fins al 1910, quan les seves pistes foren
utilitzades per l’Aereoclub de Catalunya. El 17 de febrer d’a-
quell any, el francès Julien Mamet va realitzar el primer vol
a Espanya sobre les pistes de l’hipòdrom amb un monoplà
Bleriot. El 1917, una altra empresa va recuperar la instal·la-
ció per a l'ús que li era propi fins al 1932 quan, un altre cop
per la manca d’espectadors per una banda i per la falta de
cavalls, per l'altra, el van tancar definitivament.      
Si té fotografies o documents del seu barri, en pot fer
donació a l’Arxiu Municipal del Districte, 93 332 47 71
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Daniel Venteo

El  Distr icte de Sants-
Montjuïc comença el pro-

cés d’elaboració del Programa
d’Actuació de Districte (PAD)
per als propers quatre anys.
El PAD és el document on es
recull el compromís de l’Ajun-
tament amb la ciutadania i
conté tant les línies d’actua-
ció estratègiques com el se-
guit d’actuacions concretes
que el Distr icte farà en
aquest mandat.
Com ja és habitual, el Progra-
ma d’Actuació del Districte de
Sants-Montjuïc, com també
la resta de programes d’actua-
ció dels Districtes del conjunt
de la ciutat, serà el resultat
d’un procés participatiu en el
qual l’Ajuntament, veïns i en-
titats consensuaran els pro-
jectes que es volen portar a

terme en els propers quatre
anys. D’aquesta manera, a
partir de la proposta inicial
bàsica de l’Ajuntament, tot-
hom podrà contribuir a mi-
llorar el programa i enriquir-
lo amb les seves aportacions.

Com participar-hi?
El procés participatiu del Pro-
grama d’Actuació del Distric-
te comença aquest mes d’oc-
tubre. Aquest diàleg es durà a
terme amb el conjunt del mo-
viment associatiu de Sants-
Montjuïc, els consells secto-
r ials de participació, el
Consell Ciutadà del Districte

i la ciutadania en general,
mitjançant la informació que
anirà apareixent al web
bcn.cat, a la revista Barcelona
Informació i a altres mitjans
de comunicació.
La recollida de les aporta-
cions d’entitats i veïns es farà
al llarg del mes de novembre,
i es realitzarà a través de di-
versos mitjans telemàtics i a
través de bústies específica-
ment instal·lades per a
aquest objecte en els equipa-
ments municipals, com ara
centres cívics, biblioteques,
instal·lacions esportives, cen-
tres de serveis socials i a la
mateixa seu del Districte.
Posteriorment es passarà al
procés de selecció i acceptació
de les propostes i, finalment,
a l’aprovació del document fi-
nal del Programa d’Actuació
del Districte, el qual serà
sotmès al Consell Plenari del
Districte que és previst cele-
brar la primera setmana de
desembre.

N O T Í C I E Sf
Festa Major del barri Plus Ultra 
Els dies 14, 15 i 16 de setembre, es va celebrar la Fes-
ta Major del barri de Plus Ultra de la Marina-Zona
Franca, de la qual destaca l’escenificació de la vere-
ma, que es fa des de 1986. L’escenificació s’inicia amb
la benedicció de la verema, cent quilos de raïm que
més tard són trepitjats per nens i nenes a fi d’obte-
nir-ne el most. També va haver-hi activitats més
clàssiques, com correfoc o cantades d’havaneres. 

Jugar i aprendre a la plaça d’Osca
La contaminació acústica, els animals de companyia i
la mobilitat a la ciutat són els temes en què se cen-
traran les activitats adreçades a un públic familiar
programades a la plaça d’Osca. Enguany, aquesta
programació estable té com a novetat la presentació
de continguts relacionats amb la convivència a l’espai
públic. Les activitats es fan els tercers diumenges de
mes, a les 12 hores.

Trofeu de Bàsquet amb Cadires de Rodes
El passat 15 i 16 de setembre es va celebrar al polies-
portiu i de l’Espanya Industrial i al pavelló de la Bor-
deta el XIV Trofeu Internacional Ciutat de Barcelona
de Bàsquet amb Cadires de Rodes. Organitzat per l’A-
juntament de Barcelona i la Federació Catalana d’Es-
ports de Minusvàlids Fisics, hi van participar la se-
lecció catalana “A”, la catalana “B”, la del País Basc i
la selecció nacional suïssa. 

Tardor surrealista al MNAC
El 26 d’octubre vinent s’inauguren al Museu Nacio-
nal d’Art de Catalunya dues exposicions que mostren
diferents vessants del surrealisme: “Ives Tanguy. L’u-
nivers surrealista”, sobre aquest pintor francès; i “El
món de l’objecte català a la llum del surrealisme”,
una selecció de les aportacions que artistes com Dalí,
Miró i Eudald Serra, entre d’altres, van fer al món
dels objectes. Estaran obertes fins al 13 de gener.

El Districte ofereix diverses vies 
perquè tothom pugui opinar

Imatge de com serà l’entrada de la futura estació de Mercat Nou.

Continuen les obres al metro de Mercat Nou 
David Sabaté

El passat 3 de setembre es
va normalitzar el servei a

la línia 1 de metro després del
tall parcial d’aquest estiu amb
motiu de les obres del corre-
dor ferroviari de Sants, a l’al-
tura de Mercat Nou. La inter-
rupció va afectar el tram
comprès entre Santa Eulàlia i
Plaça de Sants. La resta de la
L1 va funcionar amb normali-
tat. La interrupció del servei
de metro ha servit per realit-

zar la primera fase de la cober-
tura de vies, que executa l’A-
juntament de Barcelona mit-
jançant l’empresa municipal
BIMSA, i la construcció de la
nova estació de Mercat Nou, a
càrrec del Departament de Po-
lítica Territorial i Obres Públi-
ques de la Generalitat. El tall
es va programar durant el mes
d’agost, per minimitzar les
molèsties als usuaris. Durant
aquest temps ha funcionat un
servei especial de bus entre

Santa Eulàlia i plaça Espanya.
Tot i que ara es normalitza la
circulació a tota la L1, l’estació
de Mercat Nou continuarà
tancada i els trens no s’hi atu-
raran. Mentrestant, es cons-
truirà la nova estació, coberta
i adaptada als criteris d’acces-
sibilitat, la qual es preveu que
estarà acabada la tardor del
2008. Fins llavors, caldrà uti-
litzar les estacions més pròxi-
mes, o bé Santa Eulàlia (L1) o
bé Plaça de Sants (L1 i L5).

Es poden fer
propostes per SMS,
Internet, telèfon 
i per escrit

La participació de tothom és important.

El Districte convida el moviment associatiu i

els veïns a millorar el Programa d’Actuació

del Districte (PAD) per als propers quatre anys
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La floristeria M&M del carrer Joan Güell
està especialitzada en decoracions florals

per a grans ocasions i esdeveniments. Treballen
per a casaments, convencions, banquets... Han
decorat i omplert de vida hotels i empreses
grans, tant de Barcelona com de fora, i espais
com la Cambra de Comerç o el Parlament. Es-
tan preparats per treballar en grans projectes, ja
que M&M compta amb setze  treballadors. Por-
ten l’establiment el Manel Domínguez i la seva
esposa, Mercedes Barrio, els quals sempre s'han

esforçat a oferir un tracte de tu a tu amb el
client, basat en la confiança i concretat en l’as-
sessorament professional. A més dels grans
projectes de decoració, també serveixen als
clients del barri. Les flors ens acompanyen en
moltes ocasions. Venen flors i plantes naturals i
artificials, fan rams de núvia, corones i tenen
mobles i complements de decoració.

Floristeria M&M
C. Joan Güell, 34 / Tel. 93 490 78 40

E L  T A U L E L L

Les flors que acompanyen les millors ocasions

A M&M treballen en grans projectes de decoració floral.

Joan Anton Font

C U LT U R A

Núria Mahamud

Quan aquesta revista arribi
a les llars del districte, la

Festa Major d’Hostafrancs es
trobarà al seu equador, però
encara és possible que pu-
guem gaudir d’alguns dels ac-
tes més característics, com ara
la fira medieval, la desfilada de
vestits de paper, el tradicional
ball de rams o la trobada caste-
llera, que se celebraran du-
rant el primer cap de setma-
na d’octubre i que han estat
organitzats per la Federació
d’Associacions, Entitats i Co-
missions d’Hostafrancs (FA-
ECH) i setze entitats més,
que han treballat durant me-
sos per aconseguir una festa
a gust de tots els públics.
La tarda de divendres estarà
dedicada gairebé en exclusiva

als més joves de la casa, amb
una xocolatada i una cercavila
pels carrers del barri, que do-
narà pas al correfoc infantil a
càrrec de les Guspires de Sants
i la colla convidada, els diables

infantils de Piera. A la nit, els
veïns del carrer 26 de gener re-
cuperaran el seu acostumat so-
par de germanor, que no cele-
braven des de feia dos anys. 
Dissabte i diumenge, la Creu
Coberta viatjarà en el temps

fins a l’Edat Mitjana. Encara
que jove —aquesta n'és la se-
gona edició—, la fira medie-
val d’Hostafrancs s’ha con-
vertit ja en una de les
atraccions més populars de la
Festa Major i hi podrem tro-
bar tota classe de productes
artesans. Però sobretot és co-
neguda per la desfilada de
vestits de paper —més de 80
en aquesta ocasió—, que ela-
boren les mans expertes de
desenes de dones que partici-
pen als tallers de confecció
dels centres cívics i casals d’a-
vis de Barcelona i rodalies.
Dissabte també se celebrarà
la tradicional trobada caste-
llera i el ball de rams amb la
cobla Sant Jordi Ciutat de
Barcelona, i diumenge, des-
prés del vermut popular al
pati del Casinet d ’Hosta-
francs, hi haurà una demos-
tració de dansa clàssica dels
alumnes d’aquest centre cul-
tural.

Les entitats
organitzadores han
treballat durant
mesos per aconse-
guir una festa a gust
de tothom

El correfoc infantil, la trobada castellera 

i la desfilada de vestits de paper, actes des-

tacats del segon cap de setmana de festa

Aspecte de la fira medieval durant la darrere festa major d’Hostafrancs.

La fira medieval torna a la
Creu Coberta per la Festa Major 

S E R V E I  P Ú B L I C

Redacció

A banda de la possibilitat de trucar al telèfon del civisme
(900 226 226), d’enviar correus electrònics al web del
Districte o de l’Ajuntament i missatges de text amb mò-
bil, els ciutadans poden utilitzar mitjans més tradicio-
nals per fer arribar les seves opinions sobre els progra-
mes d’actuació, com és l’ús de les butlletes impreses per
l’Ajuntament amb aquesta finalitat, tant les que pregun-
ten sobre els programes del Districte com les que ho fan
sobre el Programa d’Actuació de la ciutat en el seu con-
junt. Aquestes butlletes es poden enviar per correu pos-
tal o dipositar-les a les bústies col·locades en punts es-
tratègics del districte.
A Sants-Montjuïc, les bústies per al procés de partici-
pació estan situades als punts següents:

Oficines d’Atenció al Ciutadà
• Creu Coberta, 104
• Foneria, 19

Biblioteques
• Francesc Candel (Amnistia Internacional, 10)
• Francesc Boix (Blai, 34)
• Vapor Vell (passatge del Vapor Vell, 1)

Centres cívics
• Casa del Rellotge (passeig de la Zona Franca, 116)
• Casinet Hostafrancs (Rector Triadó, 53)
• Cotxeres de Sants (Sants, 79-83)
• El Sortidor (Plaça del Sortidor, 12)
• Font de la Guatlla (Rabí Rubén, 22)
• La Cadena (Mare de Déu de Port, 397)

Mercats municipals
• Hostafrancs (Creu Coberta, 193)
• La Marina (passeig Zona Franca, 178-180)
• Sants (Sant Jordi, 6)

En aquests mateixos llocs es pot recollir el fullet explica-
tiu i la butlleta per participar en l’elaboració del Progra-
ma d’Actuació del Districte.

Bústies per opinar sobre
els programes d’actuació
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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

Coneix els parcs de la ciutat!

El web Aparca't es renova amb nous
reportatges sobre els parcs de la Ciuta-
della, Sant Martí, el Guinardó o el Jardí
de les Heures. Visiteu aquests parcs de
Barcelona i en podreu conèixer la histò-
ria i tots els secrets que amaguen. 
www.bcn.cat/aparcat/ca/aparcat.htm

Web de Bombers

Entre altres seccions,  el nou web de
Bombers de Barcelona inclou un apartat
d'actualitat com també consells de
Protecció Civil i Prevenció. A més, es pot
consultar Fahrenheit 451, la revista dels
Bombers de Barcelona, i veure fotos
històriques del cos.  
www.bcn.cat/bombers

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

Pere S.Paredes

Toni Ayza, president de la Federa-
ció Catalana d’Escacs i membre

de l’organització, sap “que serà difícil
aconseguir un nou rècord, ja que hem
arribat a la xifra dels 485 partici-
pants, que és una nova marca de Es-
panya en un torneig internacional”.
“Aquest any”, explica Ayza, “hem su-
perat la xifra del 2006, que era de
466 participants; creiem que això ha
estat degut a dues causes ben clares:
la primera, l’augment de les línies de
baix cost per viatjar i els atractius que
té Barcelona per als turistes”.
“La segona”, diu el president, “ha
estat la informació transmesa de
boca a orella. Per exemple, tenim la
participació de deu suecs que han
vingut gràcies a la informació que
els ha passat un compatriota que va
venir l’any passat”.
Dels resultats d’aquest any, cal
assenyalar la victòria de l’holandès

Friso Nijboer; el quart lloc aconse-
guit pel Gran Mestre català Marc
Narciso, el qual aconsegueix el lide-
ratge del circuit català amb els
punts guanyats en aquest torneig;
també cal esmentar les normes de
Mestre Internacional per als joves
catalans Xavi Vila, Daniel Alsina i
Lluís Oms i la victòria per equips
del Foment Martinenc.
L’actual edició de l’Open Internacio-
nal d’Escacs de Sants, Hostafrancs i
la Bordeta, es va fer entre el 24 d’a-
gost i el 2 de setembre a les Cotxe-
res de Sants, i va ocupar una super-

fície de més de 2.000 m2.
Per a Tony Ayza, “hem aconseguit
l’objectiu que ens vam marcar quan
vam començar: ser la Jean Bouin dels
escacs, on participa gent de qualitat
amb jugadors menys coneguts i més
populars”.

“Aquest any han participat”, explica
Ayza, “quinze Grans Mestres dels Es-
cacs, dels 700 que hi ha al món. Han
vingut participants de més de 40 paï-
sos, des de l’Índia o el Japó, fins al
Marroc, els Estats Units o la resta
d’Europa”.
La gran popularitat que ha adquirit
aquest torneig, en el qual també pre-
nen part jugadors arribats de Madrid,
Aragó o el País Basc, fa que l’organit-
zació també faciliti allotjaments a
Barcelona durant els dies del torneig.

El 2007 serà recordat

pels organitzadors i pels

participants com l’edició

més multitudinària del

torneig que se celebra a

les Cotxeres de Sants

El català Marc Narciso,
quart, agafa el lideratge
del circuit català amb
els punts aconseguits

L’Open es va celebrar a les Cotxeres de Sants.

El IX Open d’Escacs de Sants 
aconsegueix una participació rècord 

per MANEL
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Quin percentatge de població im-
migrant té el CEIP Perú?
Aquest curs que acaba de començar, un
88%.
Déu n’hi do!
Sí. Quan vaig arribar a l’escola, l’any
1996, hi havia un 17% de població im-
migrant. 
Procedeix del mateix barri?
Sí. Al triangle de cases entre la plaça de
Sants, la carretera de la Bordeta i Olzi-
nelles hi ha molta immigració. És una
zona d’habitatges antics i econòmics
que atrau especialment els nouvinguts. 
Tenen previst reduir aquest per-
centatge?
No depèn de nosaltres, tot i que creiem
que quan l’escola es traslladi a Can Bat-
lló, es reduirà. En un principi, fa uns
anys, sí que ens plantejàvem reduir-lo, i
no hi havia manera, fins que vam can-
viar d’idea: vam prendre consciència que
teníem aquesta realitat i que ens calia
treballar amb aquest alumnat, que no
coneix la llengua catalana ni, en la major

part de casos, la castellana. Els alumnes
provenen de 21 països diferents: Llati-
noamèrica, països del Magrib, Índia, Pa-
kistan, Xina, Romania, Polònia , etc. Al
CEIP Perú, hi coincideixen catorze llen-
gües diferents. 
Aquesta altíssima immigració
aporta una gran riquesa, però al-
hora suposa un repte. L’aprenen-
tatge és més difícil?
L’aprenentatge no resulta més difícil si
aportem tots els mitjans i recursos que
es necessiten. 
Conèixer la llengua és clau per in-
tegrar-se.
Un dels nostres objectius bàsics és que
l’alumnat aconsegueixi una ràpida com-
prensió i ús de la llengua pròpia del nos-
tre país, el català. Vam observar que els
nens i nenes parlaven amb els adults en
català, però als patis, al carrer i a les boti-
gues no ho feien en català. Per això fem
una sèrie d’accions, entre les quals “Ex-
plica’m un conte”, en què els alumnes
grans expliquen un conte als més petits.
Amb els més grans intentem reproduir
situacions de la vida quotidiana en les
quals hagin de parlar en català, i un cop
al mes projectem una pel·lícula en llen-
gua catalana; a aquestes sessions de cine-

ma hi són convidades també les famílies.
Per a l’alumne, l’escola és un ele-
ment d’integració de primera,
però sovint la resta de la seva fa-
mília no té un element tan clar per
integrar-se. 
Sí, per això un cop a la setmana vénen
un assistent i un treballador social per
atendre les famílies, cosa que agraeixen
molt. De tota manera, l’escola no ha de
ser l’únic element integrador. Per sort, a
Sants hi ha moltes associacions. Vam
pensar que seria interessant que les fa-
mílies les coneguessin.
Les famílies a les quals pertanyen
els nens tenen hàbits ben diferents
dels nostres... 
Sí, n’hi ha unes quantes que no tenen,
per exemple, l’hàbit de la lectura; si
viuen vint persones en un pis de pocs
metres quadrats, és difícil que tinguin
espai per llegir amb tranquil·litat. Per
això a l’escola proporcionem un lloc on
fer els deures, consultar Internet... I
hem renovat la biblioteca. Tenia un fons
bibliogràfic molt antic, i amb el suport
del programa Punt Edu del Departa-
ment d’Educació, i la dedicació d’un pro-
fessor a mitja jornada, estem augmentat
el fons bibliogràfic. Tenim el propòsit

que la biblioteca obri les tardes perquè
els nens i les seves famílies s’hi puguin
quedar.
La seva escola posa l’accent en les
activitats artístiques.
Estem duent a terme el projecte Mus-e,
un projecte internacional que va idear el
músic Yehudi Menuhin amb l’objectiu
que els nens de les classes desafavorides
poguessin aprendre mitjançant les arts.
Els alumnes reben classes de dansa, de
plàstica, de teatre, de circ, amb els objec-
tius de fomentar la convivència, la to-
lerància, el respecte i augmentar els seus
coneixements. També fem art-teràpia,
en conveni amb la Universitat de Barce-
lona: alumnes que tenen problemàti-
ques específiques expressen les seves
angoixes i emocions a través de l’art,
fent pintura, fang... 
Com ha vist l’evolució del barri els
darrers anys?
Crec que ha canviat en molts aspectes, i
de manera positiva. La població del bar-
ri també està canviant; per a mi, el repte
és aconseguir, amb respecte, tolerància i
educació, la integració de les noves famí-
lies. La millora de la cohesió social és
una tasca en la qual tots i totes ens hem
d’implicar.

E N T R E V I S T A Nan d a  B o t i n a s ,  d i rectora  de l  C EIP Perú

Al CEIP Perú, que dirigeix Nanda Botinas, coincideixen catorze llengües diferents.

Nanda Botinas és directora del CEIP Perú, escola

situada al nucli antic del barri de Sants. La gran

majoria de nens són d’origen immigrant, la qual

cosa és un repte i al mateix temps aporta una

gran riquesa a aquest centre escolar

“Tots i totes ens hem
d’implicar en la millora
de la cohesió social”

Daniel 
Romaní


