
L'any 2008, el Paral·lel tornarà a
veure girar les aspes del teatre El
Molino. Un nou projecte preveu reo-
brir la famosa sala, la qual oferirà,
entre altres espectacles, flamenc, ca-
baret i dansa. El projecte arquitectò-
nic conserva la façana tradicional,
refà l'interior del teatre i aixeca un
edifici de cinc pisos amb pell de co-
lors. El nou teatre comptarà amb un
aforament total per a 230 persones.
Un dels encants d’aquest projecte ar-
quitectònic serà la petita terrassa da-
munt del terrat actual, la qual també
estarà oberta cap a l’escenari i on a
més de prendre copes es podrà pren-
dre un sopar lleuger. Aquest projecte
va ser presentat el passat mes de fe-
brer en un acte amb presència de l’al-
calde de Barcelona, Jordi Hereu.

El Molino tornarà a aixecar
el teló al final de l’any 2008

La nova Riera Blanca guanya

espai públic per als vianants

El nou Molino oferirà espectacles de flamenc, cabaret i dansa.

QUALITAT

Voreres més amples 
i dos carrils per a cada
sentit de la via

COHESIÓ

L’antiga riera 
enllaça Barcelona 
i l’Hospitalet

COMERÇOS

Els comerciants
afronten amb il·lusió
la millora del carrer

Pàg. 3

Pàg. 5

E N T R E V I S TA Pàg. 8

Joan Andrés Martínez
Director de la Banda
i Majorettes Triangle
de Sants

“No només fem
música i ball, estem
fent una acció social”

PLE DEL DISTRICTE Pàg. 4

El carrer Gavà
serà de sentit únic
i comptarà amb
carril bici

E Q U I PA M E N T S Pàg. 6

El Punt de la Casa
del Mig esdevé
un espai
d’informació juvenil
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P O L I E S P O R T I U Pàg. 7

Molts barcelonins
segueixen de prop
la mitja marató

S E R V E I  P Ú B L I C Pàg. 6

Les persones amb
discapacitat
elegeixen els seus
representants

L’alcalde, Jordi Hereu, conversa amb una veïna, amb presència de la regidora, Imma Moraleda, durant la festa inaugural.
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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 

(preu: 0,55 euros + IVA /cada 3 minuts o fracció).
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 del 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

A Taula! (cicle d’activitats culinàries)

Dimarts 20 de març
Comer, beber, amar
A les 12 h. Centre cívic El Sortidor (pl. El Sortidor, 12) 
Director: Ang Lee. La història de tres noies: Jen, Chien
i Ning, filles d’un conegut i vell xef de Taipei.

Dimarts 27 de març
Un café en cualquier esquina
A les 12 h. Centre cívic El Sortidor (pl. El Sortidor, 12) 
Director: Ramin Bahrani. Una antiga estrella del rock
paquistanès ven cafè i donuts al centre de Manhattan. 

Dissabte 31 de març 
Concurs de salses per a estudiants
d’hostaleria
A les 10.30 h. Centre cívic El Sortidor (pl. El Sortidor, 12) 
Estudiants d’hostaleria de Barcelona competiran per
preparar la salsa més saborosa. Qui guanyarà...?

Dissabte 24 de març
Visita a l’Hospital de la 
Santa Creu i Sant Pau 
A les 9.30 h. Sortida del centre cívic Casa del Rellotge 
(pg. Zona Franca, 116-Can Farrero) 
Coneix la història i l’arquitectura a través d’una de les
obres més emblemàtiques de Lluís Domènech i Monta-
ner. Cal inscripció prèvia al centre cívic.

Diumenge 25 de març
Fira de la Joguina Antiga 
A les 9.30 h. Auditori de Cotxeres de Sants (Sants, 79-83)
Organitza: Juguetmaniatics. 

De l’1 al 9 d’abril
Campionat d’Escacs de Catalunya
A les 9 h. Auditori de Cotxeres de Sants (Sants, 79-83)

Del 5 al 30 de març
Cases abandonades 
Casa del Rellotge (pg. Zona Franca, 116-Can Farrero) 
Exposició fotogràfica. Imatges suggerents sobre habitat-
ges i cases de diversa mena on ara ja no hi viu ningú. 

Fins al 13 de maig 
Quan plovien bombes
Museu d’Història de Catalunya (pl. Pau Vila, 3)
Exposició sobre la xarxa de refugis de la Guerra Civil.

Dissabte 17 de març
Receptari
A les 12 h. Centre cívic El Sortidor (pl. El Sortidor, 12) 
Voleu saber què fa per dinar un follet? I què fa per so-
par una bruixa? Titelles de Teia Moner. 

Diumenges fins al 18 de març
Ninots de fang
A les 12.30 h. Poble Espanyol (av. Marquès de Comillas, s/n) 
Espectacle d’ombres xineses basat en un antic mite de
Ghana, Àfrica. Cia. Animamundi. 

Diumenge 25 de març
8a Concentració de titelles
D’11 a 17.30 h. Poble Espanyol (Marquès de Comillas, s/n) 
Els titelles surten dels seus calaixos per ensenyar-nos a
cantar, ballar i aprendre a crear personatges.

Diumenge 25 de març
Jocs d’arreu del món
A les 12 h. Plaça d’Osca 

Divendres 30 de març 
Historietes
A les 18 h. Centre cívic La Cadena (parc de Can Sabaté)
Titelles a càrrec de Galiot Teatre.

Divendres 23 de març
Irakunda
A les 22.15 h. Centre Cívic El Sortidor (pl. El Sortidor, 12)
Concert de rumba-rock. 

Dissabte 24 de març
Loquillo y Sopeña
A les 22 h. Auditori de Cotxeres de Sants (Sants, 79-83)
XII Festival Independent de Cançó Barnasants.

Diumenge 25 de març 
Ball amb Semproniana
A les 12 h. Plaça d’Osca 
Taller de ball i danses a càrrec de Coral Romà.

Dies 26, 27, 28 i 30 de març
Audicions musicals
A les 19 h. Casa del Rellotge 
(pg. Zona Franca, 116-Jardins de Can Farrero) 
Concerts de música tradicional i popular a càrrec dels
alumnes del taller d’ensenyament musical de l’Associa-
ció Cultural Leza.
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David Sabaté

El passat dissabte 10 de fe-
brer, els veïns i veïnes de

la Riera Blanca van poder ce-
lebrar al carrer una nova rea-
litat: la transformació d’a-
questa via , en el tram
comprès entre la carretera de
Sants i el carrer d’Esteràs, en
un nou eix cívic per a la zona,
més còmode i més accessible
per a tothom. Les obres dels
darrers tretze mesos han fet
créixer les voreres del carrer
fins a una amplada mitjana
entre quatre i quatre metres i

mig, engrandiment que mi-
llora la mobilitat dels via-
nants. L’actuació ha inclòs la
reordenació de la calçada,
amb dos carrils per a cada
sentit de circulació –si bé en
tots dos casos el carril extern
funciona com a zona d’apar-
cament o de càrrega i descàr-
rega–; la renovació del mobi-
liari urbà, l’enllumenat públic
i la senyalització vertical i ho-
ritzontal; l ’ampliació dels
semàfors; el soterrament de
les línies elèctr iques, i  la
substitució de l’arbrat a tota

la via. Els treballs s’han apro-
fitat també per construir un
col·lector per a aigües plu-
vials des del carrer de Canale-

jas fins al carrer d’Esteràs. La
celebració ciudadana amb
motiu del nou espai va comp-
tar amb la presència del vice-
president de l’Àrea Metropo-
litana de Barcelona, Dídac
Pestaña; l’alcalde de l’Hospi-
talet, Celestino Corbacho, i
l’alcalde de Barcelona, Jordi
Hereu, el qual va destacar
l’esforç dels dos municipis
fronterers amb la via, Barce-
lona i l’Hospitalet, “per millo-
rar el seu espai públic. Aques-
ta obra enllaça i converteix
l’efecte frontera d’aquesta via
històrica, una antiga riera, en

un gran lligam entre els dos
municipis i en un espai de
gran qualitat urbana”. La re-
gidora del districte, Imma

Moraleda, hi va afegir que
“aquest és un gran espai per a
la convivència i la millora de
la cohesió social”.
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L’alcalde, Jordi Hereu, i la regidora, Imma Moraleda, envoltats de veïns el dia de la inauguració.

La participació ciutadana,

els jocs infantils i la música

marquen l’inici d’una nova etapa

per a aquest carrer, el qual

guanya espai públic per als

vianants i millora la seva 

qualitat urbana

Els veïns i l’alcalde, Jordi Hereu,
festegen la nova Riera Blanca

La via compta 
amb voreres més
amples i dos carrils
per a cada sentit 
de circulació

C IU TA DA N S OPINE N

M. José
Rodríguez
Hotelera

Pues muy bien, porque
la calle era muy estre-
chita. Iban los coches y
las personas y no se
cabía. Ahora está
mucho mejor.

Juan Paula
Jubilat

Muy bien, le han dado
mucha amplitud, que
era muy importante.
Antes estaba muy mal,
había coches en doble
fila y era un poco depri-
mente.

Idoia Irigoyen
Recepcionista

Doncs està força bé,
però la forma i el túnel
no han canviat gaire.
En el cas de les vies,
que era un dels
assumptes més impor-
tants, gairebé no es
nota la diferència.

Beatriz Colom
Estudiant

Millor, més transitable,
més còmode, tot i que
encara falta arreglar
alguna coseta. Però ara
està molt millor de com
estava.

Hèctor Álvarez
Lampista

Amb el temps que fa
que hi treballen ha de
quedar bé. Ara està
més polit. Abans estava
molt deixat.

Emerita Álvarez
Mestressa de casa

Yo sólo he visto este
trozo, pero pienso que
está muy bien; mucho
mejor ahora que hay
más acera.

Q u è  l i  s e m b l a  c o m  h a  q u e d a t  e l  c a r r e r  R i e r a  B l a n c a ?

S AT I S FA C C I Ó  D E L S  C O M E R C I A N T SA
La nova Riera Blanca permetrà als veïns de la zona redescobrir i gaudir dels nombrosos

comerços de proximitat d’aquesta via principal. Segons Conxita Raventós, presidenta de

l’Associació de Comerciants de la Riera Blanca, “aquesta remodelació és molt important

per als comerços de tota mena que hi ha en aquest carrer. Aquí tots som companys, con-

vivim amb molta harmonia i sempre intentem ajudar-nos. La gent està molt animada i

crec que el fet d’estar tan a prop del carrer de Sants també pot contribuir a donar molta

sortida als comerços.Tenim molta il·lusió i moltes ganes de fer coses.”
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P L E  D E L  D I S T R I C T E

Redacció

La regidora del Districte,
Imma Moraleda, va in-

formar, durant el Ple cele-
brat al final de gener, que ja
s’han reprès les obres del
carrer de Gavà, les quals es
van aturar durant les festes
nadalenques per no afectar
l’activitat comercial. Amb la
fase d’obres que ara s’inicia,
es crearà una nova placeta
davant de la parròquia de
Sant Medir, on els veïns de
la Bordeta podran seguir ce-
lebrant una festa tan tradi-
cional en aquest barri com
és la festa del sant pagès.
Un cop acabades les obres,
el carrer de Gavà mantindrà
el sentit únic de circulació,
tal com està ara. Aquesta de-
cisió s’ha pres després de la
consulta feta amb tècnics de
mobilitat i constrastada
amb els representants de les
entitats del barri. Així, el re-
sultat final serà un carrer
més amable, amb trànsit pa-
cificat, on es donarà pioritat
al trànsit de vianants per so-
bre del de vehicles.
La regidora va informar
també de la recent obertura

de túnel viari de la Zona
Franca, entre els carrers d'A-
madeu Torner i Motors.
Aquesta obra ha estat realit-
zada pel Consorci de la Zona
Franca i permetrà la conne-
xió de la zona logística i in-
dustrial, la nova Fira i el fu-

tur nou barri de la Marina,
que sorgirà d’aquí a pocs
anys.
També millorarà el trànsit
–en  aquest cas a Hosta-
francs– l’obertura del carrer
de la Diputació, amb la qual
“s’aconseguirà que l’equipa-
ment que era privat es con-

verteixi en públic”, va re-
marcar el portaveu d’IC-
EUIA. Sobre l’obertura del
carrer de la Diputació, els
grups municipals de CIU i
PP van destacar les ganes
que mostren els veïns que
s'acabin les obres i que
aquesta obertura signifiqui
una millora en la connectivi-
tat viària. Moraleda també
va informar del pla de refor-
ma d’El Molino, promogut
per una empresa privada,
que conservarà les seves
emblemàtiques aspes en
moviment i la seva funció
de cafè-teatre.
D’altra banda, el Plenari va
acordar posar el nom de
Montserrat de Andrés –una
lluitadora en defensa de les
persones discapacitades– al
nou passatge situat entre els
carrers de Sant Pere Abanto
i de Farell.

Una part del carrer Gavà, ja urbanitzada.

El nou passatge
entre Sant Pere
Abanto i Farrell es
dirà Montserrat
de Andrés

El Districte informa,

en l'últim Ple, de la

represa de les obres

del carrer de Gavà,

de l’obertura del

túnel de la Zona

Franca i de la futura

reforma d’El Molino

El carrer Gavà serà de sentit
únic i comptarà amb carril bici

El bombardeig del
16 de març de 1937

J. M. ContelÀLB UM HI S TÒR IC

El dissabte 13 de febrer de 1937 el vaixell Itàlia Eugenio di
Savoia bombardejava el centre de la ciutat i produïa divuit
morts i divuit ferits, a més de diversos immobles afectats
de diversa consideració. Aquest primer bombardeig, que
va incidir d’una manera directa sobre els barcelonins, va
dur de sobte el front de la batalla dins de Barcelona.
Després d’aquest atac, la ciutat va patir diferents falses
alarmes, encara que això no vol dir que no es fessin bom-
bardejos; els avions arribaven des de la seva base de Ma-
llorca i, en ser detectats, no se sabia bé quin seria el seu
objectiu final. En aquells primers dies l’objectiu va ser fora
de Barcelona, però en la matinada del 16 de març de
1937, sobre tres quarts de set del matí, les sirenes van
anunciar de nou el perill de bombardeig. Immediatament
diferents avions Savoia-Machetti-81 deixaven caure la
seva càrrega mortífera sobre diferents barris de Barcelona.
Malgrat que unes quantes bombes van anar a parar sobre
l’aigua, d’altres van caure sobre la Barceloneta i el Poble Sec,
van afectar sobretot les cases dels carrers Creu dels Molers,
68, 70 i 72, i Anníbal, 17, i van fer tres morts. En total
aquest bombardeig, el primer fet per l’aviació, va causar
vuit morts i trenta-nou ferits, així com un edifici destruït
totalment, cinc parcialment i tretze més afectats de dife-
rent consideració. Quant a l’objectiu de l’atac de l’aviació
italiana, es va especular que aquest podia anar dirigit con-
tra la foneria Vilella, però com es va poder comprovar més
tard,  la majoria de tots aquests atacs es van fer indiscrimi-
nadament sobre la població de Barcelona. 
Si té fotografies o documents del seu barri, en pot fer
donació a l’Arxiu Municipal del Districte, 93 332 47 71

Aspecte dels treballs d’auxili després del bombardeig del
13 de març de 1937. (Foto: Pérez de Rozas. AHCB-AF)  



S A N T S - M O N T J U Ï C 5Març 2007

Núria Mahamud

El  Paral· lel  recupera El
Molino després d’onze

anys a les fosques i molts
projectes inviables. El teatre
recuperarà la façana moder-
nista de Raspall i farà girar
de nou les emblemàtiques
aspes, però també guanyarà
alçada amb un modern edi-
fici de façana vidriada i colo-
rista, segons va avançar el
seu equip d ’arquitectes
(Bopbaa). Aquest edifici serà
com un teló de fons que
tindrà cinc plantes d’alçada,
on aniran les oficines, les sa-
les d’assaig i una sala tècni-
ca; a nivell de carrer se si-
tuarà l ’escenari, amb una
platea amb taules i cadires, i
dos petits amfiteatres amb
un aforament total de 230
persones. A les dues plantes
subterrànies, s’hi instal·la-
ran les cuines i el magatzem.
Un dels encants d ’aquest
projecte arquitectònic serà
la petita terrassa damunt
del terrat actual, que també
estarà oberta cap a l’escenari
i on, a més de prendre co-
pes, s’hi podrà prendre un
sopar lleuger.
Considerat el cafè teatre més
antic i  petit d ’Europa, El

Molino s ’adaptarà a uns
temps nous en què el turis-
me ha crescut a la ciutat i en
concret al Paral·lel, on els
darrers anys s’han aixecat
nous hotels. Així, el nou es-
cenari acollirà obres de fla-

menc, dansa i mim de petit
format i, com no podia ser
d’altra manera, espectacles
de cabaret. “No podem viure
de l’enyorança i hem de ser
realistes i adequar els con-
tinguts de programació al
públic actual, però sens dub-
te hi haurà llampades d’a-
quell temps passat, que po-
dran conviure en harmonia
amb les noves propostes”, ha
dit l’empresària Elvira Váz-
quez, representant de l’em-
presa Ociopuro.

La solució no acaba de convèn-
cer la plataforma veïnal Fem
Girar El Molino, la qual ha re-
clamat durant anys el teatre
com a espai públic i obert als
veïns del Poble Sec. En aquest
sentit, el president de la plata-
forma va aprofitar l’acte de
presentació pública per dema-
nar als nous propietaris que
no facin una programació de
cara al turisme i que pensin en
entrades amb descompte per a
la gent gran del barri.
L’alcalde de Barcelona, Jordi
Hereu, va remarcar que aquest
pla especial per a la recupera-
ció d’El Molino es va aprovar
al Plenari per unanimitat i sig-
nifica un gran pas endavant
en la recuperació del Paral·lel.
“El projecte arquitectònic d’O-
ciopuro s’ha fet amb gran de-
tall i farà que sigui compatible
l’aire de l’antic Molino amb
tots els equipaments moderns
necessaris”, va assenyalar He-
reu, el qual va afegir que és
“molt important que grups
privats puguin tirar endavant
nous projectes”.

N O T Í C I E Sf
Dia del Districte a Barcelona Televisió
El proper divendres 16 de març, el canal de televisió
local Barcelona Televisió BTV oferirà una programa-
ció especial dedicada al districte de Sants Montjuïc.
Durant tot el dia i en els seus programes estrella, el
telespectador podrà conéixer una mica més el distric-
te a través de les entrevistes i els reportatges que el
canal prepara per a aquest dia. Més informació:
www.barcelonatv.com

Vine i veuràs com treballo!
La ludoteca d’Olzinelles organitza del 14 al 21 de
març, a l’Auditori de les Cotxeres de Sants (c. Sants,
79), la XVI Edició de les Jornades de Primera Infàn-
cia. Amb el títol “Vine i veuràs com treballo” i amb la
temàtica de “L’infant com a científic”, s’han previst
diferents activitats com exposicions, tallers o un racó
de jocs. L’objectiu és explicar la importància de l’edu-
cació en els primers anys de vida dels infants. El dia
21 hi haurà una gran festa de cloenda amb berenar.

Nova edició dels premis Compta fins a tres
Fins al proper 14 de maig hi ha temps per presentar
les nominacions. S’han de tramitar amb els formula-
ris que són a la pàgina web dels premis Compta fins a
tres, i després enviar-los a l’adreça electrònica
info@comptafinsatres.com. Els premis guardonen un
any més les persones o entitats que han destacat per
la seva tasca educativa en el món de l’esport. 

L’arbre de l’amor a Sants-Montjüic 
Aquest arbre rep el seu nom per la forma de les fu-
lles, molt semblants a un cor, amb forma arrodonida,
que broten a les branques després de la florida al co-
mençament de la primavera. L’arbre es pot trobar al
carrer de la Mare de Déu de Port, entre les places de
les Matemàtiques i de la Marina; al barri de Sants es
pot contemplar als parterres del passeig de Sant An-
toni, compartint espai amb tipuanes, i als jardins de
la plaça de la Farga, a la Bordeta, creix entre sòfores.

El Molino tindrà una doble 
façana que s’il·luminarà de nit

Lluís M. Bou és l’autor del llibre.

La història de la festa dels Reis a Sants-Montjuïc i les Corts
Daniel Romaní

La cavalcada de Reis de les
Corts i Sants-Montjuïc és

una de les més massives i
més prestigioses de les que es
fan a la ciutat de Barcelona.
Fa trenta-cinc anys que se ce-
lebra. Però fa molts més anys
que s’organitzen actes al vol-
tant de la festa de Reis en
aquests dos districtes. Ara un
llibre en recull tota la histò-
ria. Es titula Els Reis Mags a
les Corts i Sants-Montjuïc i ha

estat escrit per Lluís M. Bou,
historiador de l’art i professor
d’història d’arquitectura i ur-
banisme. Publicat per l’Ajun-
tament de Barcelona, va ser
presentat per l’alcalde de la
ciutat, Jordi Hereu, el passat
mes de febrer al centre cívic
Joan Oliver.
Els Reis Mags a les Corts i
Sants-Montjuïc conté un munt
d’imatges de les carrosses i
dels participants a la cavalca-
da. També reprodueix diver-

sos cartells que anuncien els
diferents actes. El llibre recor-
da les primeres cavalcades als
diferents barris i com es re-
partien les joguines als cen-
tres assistencials de La Mater-
nitat i de l’Hospital de Sant
Joan de Déu. Dedica especial
atenció a la cavalcada organit-
zada per l’Associació de Veïns
i Comerciants del carrer Va-
llespir, que va començar al fi-
nal de la dècada dels anys 60 a
iniciativa de mossèn Boltà.

Les obres
començaran d’aquí
a pocs mesos i 
s’espera aixecar el
teló al final de 2008

Interior d’El Molino el dia de la presentació del projecte.

La façana original de

l’arquitecte moder-

nista Manuel J.

Raspall es reformarà

i al darrere s’aixecarà

un modern edifici

amb pell tecnològica
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C om és d’important trobar un bon consell
quan ens hem d’enfrontar a les reparacions

o arranjaments que sempre cal fer a casa! Ara
s’ha de penjar un prestatge o un quadre, des-
prés cal tapar una esquerda o segellar una fines-
tra, pintar... A Ferreteria Rodríguez, hi troba-
rem tot el material que ens cal, i no només de
ferreteria, sinó també material elèctric i de fon-
taneria, pintures i parament per a la llar, entre
moltes altres coses. Però el més important és
que trobarem el consell expert i la solució més

adequada a cada necessitat, ja que saben el que
venen. La van obrir ja fa 37 anys l’Agustín Ro-
dríguez i la Rosa Fernández, i actualment hi és
el fill, el Joan. El passat mes de febrer es va fer
un acte per celebrar la remodelació de la Riera
Blanca, reforma que, segons el Joan, que és vi-
cepresident de l’Associació de Comerciants, ser-
virà per donar impuls al comerç del carrer.

Ferreteria Rodríguez
C/ Riera Blanca, 105 / Tel. 93 162 69 03

E L  T A U L E L L

La ferreteria de barri que té solucions per a tot

A la ferreteria Rodríguez es troben productes i consells.

Joan Anton Font

E Q U I P A M E N T S

Felicia Esquinas

El Servei d’Assessorament
Acadèmic i Professional El

Punt s’ha transformat en el
Punt d’Informació Juvenil de
Sants-Montjuïc, que és com
funciona des del 19 de febrer
passat a la seva seu a la Casa
del Mig, dins del parc de l’Es-
panya Industrial. 
El canvi d’orientació significa
que l’espai, en lloc d’informar
només sobre estudis i treball,
ara també ofereix informació
sobre habitatge, cultura, co-
operació internacional, medi
ambient, oci, associacionisme,
voluntariat, turisme i sobre al-
tres temes que poden ser d’in-
terès per als joves. 
De tota manera, El Punt con-
servarà l’especialització en in-
formació acadèmica i laboral
com a element distintiu dins

de la xarxa de punts d’informa-
ció juvenils que s’està estenent
per tota la ciutat. Dins d’aquest
àmbit, es mantindrà el servei
d’assessorament per poder ofe-
rir atenció personalitzada.
L’oferta de l’espai va més enllà

de la informació, perquè s’hi
pot fer des d’un currículum per
buscar feina fins a demanar
hora per fer una consulta sobre
habitatge en un altre districte.
Una novetat important és que
el Punt d’Informació s’ha des-
centralitzat. Hi ha dues sucur-
sals a l’Espai Jove 12@16, (c.
Concòrdia, núm. 35) del Poble

Sec i al centre de barri La Vinya
(c. Alts Forns, 87) de la Mari-
na, que es van posar en marxa
al final de febrer. La del Poble
Sec obre els dimarts de 16,30 a
20 hores, i la de la Marina els
dijous a la tarda, amb aquest
mateix horari. Totes dues ofe-
reixen atenció presencial.
Quant a la central del Punt
d’Informació Juvenil, l’horari
és de dilluns a divendres de
16,30 a 20,30 hores, i el dilluns
al matí, de 10 a 14 hores. Tam-
bé obre els dissabtes al matí, de
10 a 14 hores.
El Punt va tenir 1.800 consul-
tes presencials el 2006, de les
quals 1.500 corresponien a
nous usuaris. 
Més informació:
El Punt-Punt
d’Informació Juvenil 
Parc de l’Espanya
Industrial (c. Muntadas, 5)
Tel. 93 291 42 54
Elpunt@bcn.cat
www.bcn.cat/sants-mont-
juic/elpunt

Ara també informa 
sobre habitatge,
cultura o turisme.
I obre els dissabtes

El servei ha obert dues sucursals a l’Espai

Jove 12@16 del Poble Sec i al centre de

barri la Vinya de la Marina

El Punt d’Informació Juvenil.

El Punt de la Casa del Mig esdevé
un espai d’informació juvenil

S E R V E I  P Ú B L I C

David Sabaté

L’Institut Municipal de Persones amb Discapacitat és
un organisme que promou l’accessibilitat per garantir
que les persones amb discapacitat puguin gaudir de la
vida ciutadana. El seu consell rector és format per
vint persones, la meitat de les quals són regidors mu-
nicipals –majoritàriament– i l’altra meitat represen-
tants de les persones amb discapacitat de la ciutat es-
collits per votació directa. D’aquests últims, cinc
representen les persones amb discapacitat física; dos
les persones amb discapacitat per malaltia mental; un
les que tenen discapacitat intel·lectual; un altre les
persones amb discapacitats auditives, i un últim els
discapacitats visuals. Tenen dret a votar les persones
que tinguin el certificat del grau de disminució que
atorga la Generalitat i que estan empadronades a la
ciutat de Barcelona. En el cas de les persones majors
d’edat, incapacitades legalment, poden votar elles o
els seus tutors. També poden votar els pares o tutors
de menors de 18 anys que tinguin el certificat del grau
de disminució del menor i que estiguin empadronats a
la ciutat. Les votacions es faran el 17 de març a la seu
de l’Institut, a l’av. Diagonal, 233, de 10 a 20 h. 

17 de març, de 10 a 20 h 
Av. Diagonal, 233
www.bcn.cat/imd     
www.bcn.cat/accessible 
a/e: sap@bcn.cat 
Tel.: 93 413 27 16/75/77
Fax: 93 413 28 00
Missatges de text curt: 93 231 96 14 

Les persones amb 
discapacitat elegeixen
els seus representants
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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 baixos
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, baixos. Tel. 93 329 99 52

INTERNET

Web de participació ciutadana 

Aquest web vol ser un instrument útil i
facilitador de la participació a la ciutat.
Hi trobareu informació sobre com, en
què i quan es pot participar i, també, les
principals accions iniciatives i participa-
tives tant a l'àmbit de tota la ciutat com
dels districtes.
www.bcn.cat/participacio

Barcelona Ciència 2007

El web ofereix tota la informació sobre el
programa Barcelona Ciència 2007, que és
una iniciativa municipal per a la difusió de
la ciència entre els ciutadans. Amb aquesta
finalitat, durant el 2007 s'organitzaran
diferents activitats i accions especials de
divulgació científica en què participaran la
universitat, l'empresa i els mons educatiu,
cultural i associatiu.
www.bcn.cat/ciencia2007

w

per MANEL

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

Pere S.Paredes

El dia va ser idoni per a una cursa
d’aquestes característiques, “per-

què per córrer, gaudir i acabar els
21,097 quilòmetres, tot ha d’estar bé:
el dia, l’ambient i tu mateix física-
ment i mentalment”. Aquesta era una
de les frases més significatives que
deien els corredors a l’acabament de
la cursa. I així va ser, ja que el dia va
acompanyar els corredors i l’ambient
dintre i fora de la cursa  va ser molt
engrescador. 
Per a l’alcalde de Barcelona, Jordi He-
reu, “la mitja marató és un gran ape-
ritiu d’una primavera intensa. Sobre-
tot és la millor preparació per a la
gran marató del 4 de març”.
Aquesta edició de la mitja marató,

que el passat 11 de febrer va recórrer
els principals carrers de quatre dis-
trictes de Barcelona, va veure com el
kenyà Jacob Yator, amb 1.01.10, i Es-
tela Navascués (1.14.56) van marcar
els millors temps en les seves respec-
tives classificacions.
La mitja marató d’aquest any va
comptar amb algunes novetats, com
el canvi  del punt de sortida i el d'arri-
bada; l’itinerari, però, era molt similar
al d'altres curses barcelonines i va re-
córrer punts tan emblemàtics de Bar-
celona com la plaça Catalunya, la
Rambla, el passeig Colom, la Gran
Via de les Corts Catalanes, l’avinguda
Diagonal, el Front Marítim, el Fòrum
o el carrer Marina i l’avinguda Meri-
diana.
Àngels Mante, de Sants-Montjuïc,
explicava: “venim un grup d’amigues
que som molt esportistes. Cada cap
de setmana practiquem un esport di-

ferent. No volem arribar les primeres,
ni creiem poder fer-ho, però ho pas-
sarem molt bé amb tot l’ambient que
ja es respira a la sortida. A més a més,
és molt bonic córrer pels carrers del
teu barri, districte i ciutat”.
Que les curses a Barcelona arrosse-
guen molta gent és prou conegut i
una bona mostra n'és que la mitja

marató ha vist competir, entre altres
participants, un professor de Was-
hington, que s'estava unes quantes
setmanes a Barcelona per donar clas-
ses en una universitat de Barcelona, i
un brasiler, que hi passava uns dies
de vacances.

Els corredors han passat

per quatre districtes de

la ciutat i s’ha vist

l’estreta vinculació de

Barcelona amb la cursa i

amb els atletes

Jacob Yator (1.01.10) i
Estela Navascués
(1.14.56), els primers
classificats de la prova

La mitja marató es va celebrar l’11 de gener.

Molts barcelonins segueixen
de prop la mitja marató
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Com és que Sants té un grup com
el seu? D’on ve aquesta tradició?
Havíem vist els grups de majorettes
de Montpeller i de Perpinyà que ve-
nien per la Mercè, i ens va entrar el
cuc de muntar-ne un a Sants. L’asso-
ciació de veïns El Triangle de Sants
ens va deixar un primer local. Com
que el nom ens agradava, sempre
l’hem mantingut, tot i que som una
associació independent i disposem de
local propi. Primer neix el grup de
majorettes, fundat per l’Eugènia Cas-
tellanos. Després, la banda, formada
entre els germans, pares i familiars de
les mateixes majorettes. 
Només hi ha nenes, al grup de
majorettes?
Bé, jo que he estat per tot arreu, en
campionats d’Espanya, internacio-
nals, etc., he vist algun grupet on hi
ha nois, però no arribarien ni a l’1%
del total. 
I quina edat tenen les seves
noies?

La més petita, la benjamina, té 5 o 6
anyets, però després en tenim de 10,
12, 14… fins a la més gran, que té 26
anys. Com més grans es fan més difí-
cil és que es quedin al grup. 
Com és això?
A partir dels 18 comencen els estudis
més seriosos, o troben feina… També
comencen a tenir xicot o es casen. Tot
plegat ho va fent més difícil. Cal tenir
en compte, a més, que les majorettes
ensenyen una mica de cama, i quan
una noia té una mica d’edat, ja costa
més de sortir al carrer… 
La banda sembla l’aportació
masculina del grup. 
Bé, a la banda el 80% són nois, però
aquí no hi ha restriccions pel que fa al
sexe. La meva dona mateix és una de
les directores de la percussió. 
Sembla una entitat molt fami-
liar. 
El meu fill i un cunyat toquen la
trompeta, la meva filla és majorette…
el meu pare tocava els platerets de la
banda. Es va fer estimar. El dia del
seu enterrament, els companys es
van carregar el seu fèretre a les espat-
lles. Aquesta és la felicitat més gran
que tenim: la convivència, passar-

nos-ho bé. Quan arriba l’estiu, alguns
membres queden per anar-se’n junts
a la segona residència, o de viatge.
Fins i tot ha arribat el cas de gent que
han acabat muntant negocis junts. És
un orgull: tenim una entitat al barri
que no només fa música i que els

nens ballin i s’ho passin bé: hi ha un
rerefons al darrere. Quan anem a la
Generalitat o a l’Ajuntament a dema-
nar subvencions, els expliquem que
estem fent una acció social. 
Però a més d’això han estat cam-
pions d’Espanya de la seva disci-
plina en diverses ocasions!
Sí, sí, per a nosaltres és molt impor-
tant la qualitat del que fem. Quan
hem anat als campionats, n’hem gau-
dit: l'un era a Irún, altres a Madrid, a
Cartagena, a València… És una altra
activitat dins del grup, que hem enfo-

cat en pla d’excursió, de viatjar, però
també amb molts nervis. Aquest ne-
guit ens ha donat fruits, perquè sem-
pre hem quedat entre els tres pri-
mers, ja sigui en modalitat de bandes,
de majorettes, o en conjunt. Això no
obstant, tenim la  competició en un
segon pla.  
Quantes actuacions solen fer du-
rant l’any?
Unes seixanta, de mitjana. El 2001
vam fer el rècord: més de 70. I la ma-
joria, en caps de setmana. Comptant
que cada any té 52, de setmanes, pots
comptar… Els que ens contracten, re-
peteixen, per la nostra formalitat,
perquè donem caliu… Els diners que
guanyem són per a l’entitat: per pagar
vestits, botes, gorrets, vares, instru-
ments…  
Solen assajar al costat de l’esta-
ció de Sants. Com ho faran amb
les obres?
Haurem de veure com queda tot, i on
ens podem traslladar provisional-
ment. El que és clar és que haurem
d’anar d’acord amb el Districte, per-
què la nostra activitat és sorollosa… i
no volem molestar ningú, ni anem
amb l’estil d’imposar res.

E N T R E V I S T A Joan Andrés Martínez, director de la Banda i Majorettes Triangle de Sants

Segons Joan Andrés Martínez, la competició és secundària per al grup de majorettes.

Quan només tenia tretze anys, en Joan va ajudar

a fundar el grup de majorettes Triangle de Sants i

la banda que l’acompanya. Ara en té quaranta:

aquesta entitat és per a ell més de mitja vida

“Més informació
sobre l’entitat:

www.triangledesants.com”

“No només fem música
i ball, estem fent una
acció social”

Gerard
Maristany


