
Començada fa més d’una dèca-
da, la remodelació del barri del
Polvorí està arribant als seus úl-
tims compassos. Des d’un punt
de vista urbanístic, a hores d’ara
es treballa en la remodelació de
la gran plaça de Buenaventura
Durruti i els seus entorns per
incloure la col·locació d’unes es-
cales mecàniques que ajudaran a
salvar el nivell que hi ha entre el
carrer de Segura i el dels Ferro-
carrils Catalans (23,5 metres).
Es calcula que les obres podrien
acabar-se cap a l’estiu. Ben a
prop d’allà (Guadalquivir-Segu-
ra), es treballa en la construcció
de 75 habitatges de protecció
oficial, i en queden 66 més en
projecte. 

Escales mecàniques per facilitar
l’accés al barri del Polvorí

Hostafrancs guanyarà equipaments
amb l’obertura del carrer Diputació

Una vista del barri del Polvorí.

EQUIPAMENTS

Es faran habitatges
per a gent gran 
i un casal d’avis

CONNEXIÓ

El nou tram anirà des
del carrer de  Tarragona
fins a la Gran Via

OBERTURA

Millorarà l’eix cívic 
i comercial de Creu
Coberta
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Joan-Emili Cabello
Vicepresident del Club 
Escacs Comtal del Poble Sec

“Volem ser un referent
dels escacs al barri”
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La colla Parròquia de
Sant Medir prepara
una pluja de dolços
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JAC Sants
Un dels fundadors del 
bàsquet a Sants-Montjuïc
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Descomptes en 
l’Àrea Verda per 
als conductors 
sense multes
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Les escoles 
conviden les famílies 
a conèixer-les 
per dins
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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

CARNAVAL 2007

Dijous 15 de febrer 
Ball de l’Arribo
De 16 a 20 h. Cotxeres de Sants (Sants, 79)
Per a més informació: 93 443 43 11.

Divendres 16 de febrer 
Miniball de Carnaval
A les 18 h. La Cadena. Mare de Déu de Port, 397 
Animació a càrrec del grup Flabiol.

Dissabte 17 de febrer 
Carnavals infantils
A les 11 h. Plaça del Sortidor, 12 
A les 11 h. Parc de l’Espanya Industrial (Muntadas, 5-35)
A les 11.30 h. Parc de Can Farrero (Casa del Rellotge)
Concurs de disfresses i rua de Carnestoltes (Poble Sec),
taller de disfresses i maquillatge (Sants) i concurs de
disfresses (Zona Franca).

Dissabte 17 de febrer 
Ranxo solidari de Carnaval
De 12 a 14 h. Davant Cansaladeria Alsina (Canalejas, 29)

Dissabte 17 de febrer 
Gran Rua de Carnaval
A les 18 h. Recorregut: c. de Sants/ Badal fins pl. d’Espanya 
Ball de Carnaval
A les 22 h. Centre Cívic El Sortidor (pl. del Sortidor, 12)
Amb concurs de disfresses. 

Dimecres 21 de febrer 
Sardinada popular
A les 19 h. Plaça del Sortidor, 12
A les 20 h. Plaça Bonet i Muixí
Enterrament de la sardina
A les 19 h. Davant les Cotxeres de Sants (Sants, 79)
Testament i seguici fúnebre amb els Diables de Sants.

Diumenge 11 de febrer 
Trobada de col·leccionisme
De 10 a 14 h. Pl. Sortidor, 12
Organització: EL TROC.

Dissabtes 10 i 24 de febrer 
Videojocs portàtils-Comando DS
De 17 a 21.30 h. Punt Multimèdia. Muntadas, 5-35 
(Parc de l’Espanya Industrial)

FESTIVAL COMPLICITATS (DANSA)

Del 15 al 18 de febrer
Walking Oscar
A les 21 h. (dg. a les 19 h). Mercat de les Flors (Lleida, 59)
Un “musical” que no respecta del tot les convencions del
gènere. Per la companyia belga Thomas Hauert/Zoo.

Divendres 16 i dissabte 17 de febrer
Product of circumstances
A les 23 h. Mercat de les Flors (Lleida, 59)
La biografia d’un ballarí atípic que va ser biòleg mole-
cular. Del ballarí alemany Xavier Le Roy.

Divendres 23 de febrer 
Del cuplé al tango
A les 22.15 h. C. Cívic El Sortidor (pl. del Sortidor, 12)
Espectacle de cafè-teatre.

Diumenge 25 de febrer 
Ball folk
A les 17.30 h. Pl. d’Osca
Taller i ball amb Sol i Serena i Bet Vallcorba. 

Dimecres 21 de febrer 
Contes d’enganyifes i disfresses
A les 18 h. Bib. Poble Sec-Francesc Boix (Blai, 34)
Contes que recorden personatges que utilitzen la disfres-
sa per divertir-se, enganyar, escapolir-se o triomfar.

Dimecres 28 de febrer 
La rabosa
A les 18.15 h. Bib. Francesc Candel 
(Amnistia Internacional, 10)
Conte tradicional dels Països Catalans. Explicat per un
narrador dels cursos de narració de les biblioteques.

Fins al 27 de febrer
El barri de La Marina amb l’Art
Casa del Rellotge. Pg. Zona Franca, 116 (entrada jardins
de Can Farrero) 
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Núria Mahamud

La remodelació urbanísti-
ca del barr i  d ’Hosta-

francs fa un pas més en l’o-
bertura del carrer de la
Diputació entre el de Tarra-
gona i la Gran Via, una ac-
tuació que permetrà descon-
gestionar el  trànsit de la
plaça Espanya i esponjar ur-
banísticament aquesta part
d’Hostafrancs.
L’allargament d’aquest carrer
forma part d’una iniciativa
privada que té previst edifi-
car 75 habitatges de promo-

ció lliure, uns a una banda
del vial i els altres, al carrer
del Príncep Jordi. La promo-
tora ha cedit al municipi l’es-

pai que ocuparà el nou tram
de carrer. D’altra banda, el
Districte ha adquirit el solar
on edificarà uns 45 aparta-

ments de lloguer per a gent
gran amb el traspàs de 2.000
m2 d’edificabilitat del PERI
Plus Ultra –segons que ha
explicat la regidora Imma
Moraleda–, i permetrà tam-
bé construir un casal d’avis
de 700 m2 i un punt de pro-
moció dels comerços de tot
el districte. 

El cinema Arenas
La majoria dels inquilins i
propietaris afectats per l’a-
llargament d’aquest vial ja
han abandonat els edificis

que s’han d’enderrocar. La
promotora espera ara la reso-
lució d’una sentència del Jut-
jat de Primera Instància de
Barcelona, que ha de fixar el
preu que correspon pagar als
promotors pel tancament del
cinema Arenas, que ha d’anar
a terra. “Espero que d’aquí a

l’estiu aquest assumpte ja es-
tigui enllestit”, ha declarat la
regidora. És previst que les
obres durin uns 18 mesos.
Aquesta reforma urbanística
permetrà als veïns de la zona
una comunicació més directa
a banda i banda del carrer de
la Creu Coberta.
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El plànol mostra en color taronja per on s’allargarà el carrer Diputació.

La creació d’un nou tram 

entre el carrer de Tarragona i la

Gran Via permetrà millorar la

mobilitat del barri d’Hostafrancs

i construir un casal i uns 

apartaments per a gent gran

Amb l’obertura del carrer Diputació es 
guanyarà habitatge i equipaments 

També es
construiran unes
oficines per 
a l’associació de
comerciants

C IU TA DA N S OPINE N

Miguel Ángel
Muñoz
Atenció al públic

No lo sabía, pero me
parece bien. No me
parece mala idea, por-
que yo a veces tengo
que pasar por aquí y se
monta un buen atasco
en la plaza de España.
Está muy bien.

Lluís Borrull
Cuiner

Sí que ho sabia, i si ser-
veix per a alguna cosa,
doncs bé, però encara
s’ha de veure. Jo espero
que vagi bé.

Cristina González
Cosidora

Sí que ho sabia, però no
em sembla gaire bé. Tot
i que se solucionarà
part del gran nus que
es forma a la plaça
Espanya, crec que els
cotxes correran encara
més. S’ha de veure com
quedarà.

Sebastián Rivera
Treballador per
compte d’altri

No lo sabía, pero cuan-
tos más itinerarios
mejor. Todo lo que sea
acercamientos va bien,
y si puede ser que
pasen menos coches,
mejor.

Ángel Villalba
Sense feina

Sí que ho sé, i em sem-
bla bé, perquè és una
via de comunicació que
queda tallada per un
cinema al qual no va
gaire gent.

Gerard Martín
Estudiant

Doncs no ho sabia,
però em sembla bé. És
una mesura bona, però
crec que s’hauria de
fomentar més el trans-
port públic i així no hi
hauria tants col·lapses.

S a p  q u e  s ’ o b r i r à  e l  c a r r e r  d e  l a  D i p u t a c i ó  p e r  c o n n e c t a r  m i l l o r  a m b  l a  G r a n  V i a ?



Josep Vidal i Granés
Josep Vidal i Granés, fundador de les Colles de Sant Me-
dir, va néixer a Barcelona, al barri de Santa Maria del
Mar, l’any 1803, encara que algunes fonts orals el consi-
deren fill de Sant Cugat, població on es va traslladar amb
la seva família el 1808, quan el seu pare hi va anar a tre-
ballar de forner.
Al 1826 es va casar amb Teresa Roig i Mora, a l’església
del Pi de Barcelona, i la parella es va establir a Gràcia, al
carrer Gran, 101 (ara 111), on van obrir un forn. En po-
sar-se malalt Josep Vidal, cap a la dècada de 1830, va fer
la promesa d’anar en pelegrinatge a l’ermita de Sant Me-
dir, si es posava bo. Un cop restablert, un 3 de març d’un
any imprecís, va anar a complir el vot dalt d’una cavalca-
dura. De tornada i acompanyat d’algun instrument musi-
cal, va començar a repartir llaminadures entre els més
menuts. Vidal i Granés va repetir aquest romiatge els
anys següents i, a poc a poc, s’hi van anar afegint fami-
liars i amics, fins que es va configurar una primera colla.
Fins a la seva mort, al 1856, a l’edat de 53 anys, les anades
a l’ermita van anar generant un hàbit entre els familiars
del forner. Entre les mostres d’aquest fervor es pot es-
mentar un quadre brodat per la seva filla Dolors, amb el
títol San Madin Martir, i la bandera dels primers romeus,
presumiblement també obra seva. Finalment, com era el
seu desig, el cos de Vidal i Granés va ser enterrat al ce-
mentiri de Sant Genís dels Agudells. Ben aviat es van afe-
gir a la festa colles de tots els indrets del pla de Barcelona:
Gràcia, Sarrià, Sant Gervasi, Sants, Poble Sec. Avui la més
veterana és l’Antiga de Sant Medir, fundada el 1861.

Si té fotografies o documents del seu barri, en pot fer
donació a l’Arxiu Municipal del Districte, 93 332 47 71

J. M. ContelÀLB UM HI S TÒR IC
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E N T I T A T S  

Núria Mahamud

Les previsions meteo-
rològiques per a aquest

proper 11 de març anuncien
una forta borrasca que dei-
xarà caure una pluja de ca-
ramels, piruletes, peta zetes i
xumets dolços al barri de la
Bordeta. Un diluvi que no
podem atribuir al canvi
climàtic, sinó a les hores i
hores de dedicació dels 50
membres de la colla Parrò-
quia de Sant Medir, la qual
organitza cada any l’espec-
tacular desfilada a cavall i
amb carruatge en homenat-
ge a aquest sant.
Fundada el 1949, tres anys
després de la inauguració de
l’actual parròquia, la colla
convida cada any a partici-
par-hi tots els membres de
la Federació de Colles de

Sant Medir, la majoria dels
quals s’afegeixen a la rua
amb furgoneta, i llancen
conjuntament entre 80 i 90
tones de dolços.
Sant Medir se celebra per
tradició a la Bordeta el diu-

menge següent al 3 de
març, dia en què es fa la ro-
meria a l’ermita del sant
pagès. Una festa a la qual
acudeixen puntualment
molts membres de la colla
de Sants per rebre després
de la missa la imposició de
la llaçada a l’estendard i
acompanyar la resta de co-

lles durant la cercavila a
Gràcia.
Una bona part del pressu-
post d’aquesta festa surt de
les butxaques dels mateixos
socis i una altra, de les sub-
vencions públiques. “Ens
neguem a admetre publici-
tat”, explica la presidenta de
la colla Parròquia Sant Me-
dir, Eva M. Fernández, “per-
què no volem que l’esperit
de la festa es desvirtuï”.
Hi participen entre 600 i
700 persones i els carrers
s’omplen de gom a gom.  El
recorregut partirà, com sem-
pre, del carrer de la Constitu-
ció i continuarà pels de
Gavà, Alpens, Guadiana,
Sants, Gayarre, Gavà, Cons-
titució, Toledo, Manzanares,
Andalusia, Riera de Tena,
Constitució, Viladecans,
Corral i Mossèn Amadeu
Oller. La cita és a les 10.30 h
i en acabat les colles assisti-
ran a una missa cantada.

La colla de la parròquia de Sant Medir.

Per Sant Medir,
cada any es llan-
cen entre 80 i 90
tones de caramels

Fundada el 1949 a la parròquia de Sant

Medir de la Bordeta, té més de 50 socis i

mai ha faltat a la romeria

La colla Parròquia de Sant Medir
prepara una pluja de dolços

Placa en record de Josep Vidal i Granés, al carrer Gran
de Gràcia, 111. (Foto: JM Contel)
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Redacció

La remodelació de la plaça
de Durruti abasta una àrea

de 6.500 m2. L’objectiu inicial
era incloure-hi unes escales
mecàniques per salvar el fort
desnivell que hi ha entre el
carrer de Segura i el dels Ferro-
carrils Catalans, al llarg de la
mateixa plaça. De tota mane-
ra, la configuració de l’entorn
feia impossible actuar sense
remodelar tot el conjunt, que
és el que ja s’està fent. Així, les
obres en execució inclouen no
només les escales mecàniques
(en tres trams), sinó l’endreça-
ment de la plaça i la remodela-
ció del tram més pròxim de
Mare de Déu del Port, i els es-
pais finals dels carrers d’Anoia
i de Muga. El conjunt d’aques-
tes obres té un pressupost de
3 milions d’euros. El projecte
inclou també unes escales fi-
xes i rampes per tal de salvar, a

través d’un recorregut adaptat,
el fort pendent que hi ha en
aquest espai (23,5 metres).
Les obres van començar a mit-
jan novembre passat, i po-
drien estar enllestides cap a
l’estiu. El caràcter d’aquesta
obra, la qual facilita l’accés al

barri i a Montjuïc mateix, se-
gueix l’esperit de la remodela-
ció del Polvorí: obrir el Polvorí
al seu entorn i convertir-lo en
porta d’accés a la muntanya
des de la plaça de Cerdà. 
De tota manera, la remodela-
ció del Polvorí, iniciada fa més
d’una dècada, és deguda fona-

mentalment a les greus pato-
logies constructives i les defi-
cients condicions d’habitabili-
tat que hi havia en el barri
original. Al llarg de diverses fa-
ses, s’ha estat treballant per tal
de substituir els antics edificis
per d’altres de nova construc-
ció, on s’han anat reallotjant
els veïns. Actualment es treba-
lla en la fase IV, amb l’edifica-
ció de 75 habitatges situats a
la cruïlla entre els carrers del
Guadalquivir i de Segura. Als
nous blocs  s’hi apliquen noves
tècniques constructives i de
disseny per tal de millorar-ne
la qualitat final. A hores d’ara
s’estan projectant els últims
blocs de pisos nous, els quals
aglutinaran 66 habitatges
més. Amb tot això, l’Ajunta-
ment calcula que en aquests
moments ja s’ha sobrepassat
el 70% de les obres de remode-
lació previstes per al barri. Al
final de tot el procés, s’haurà
treballat en 488 habitatges, a
més de la renovació del barri
des d’un punt de vista urba-
nístic. 

N O T Í C I E Sf
Obres de millora al carrer de Joan Güell
El passat gener van començar les obres de millora de
l’últim tram del carrer de Joan Güell, entre l’avingu-
da de Madrid i el carrer de Rosés. Aquest és el darrer
tram que quedava per millorar. Se n’eixamplaran les
voreres, l’aparcament de vehicles serà en línia i es
mantindran els dos carrils de circulació. S’hi reno-
varà l’arbrat i el mobiliari urbà. Les obres finalitza-
ran al juny i no afectaran el trànsit.

Activitats infantils a la plaça d’Osca
El diumenge 25 de febrer vinent a les 12 del mig-
dia té lloc, a la plaça d’Osca, l’activitat infantil
“Petit ball de plaça” dins el cicle d’accions trimes-
trals per a infants que es porten a terme des del
Districte. La trobada oferirà balls de parella, rot-
llanes i trens al so de violins, acordions, guitarres i
percussió perquè els infants gaudeixin d’un dia
d’activitats i de festa completa.

Cicle d’accions formatives per a famílies
El cicle d’accions formatives per a famílies del dis-
tricte organitzat per l’Ajuntament continua el mes de
febrer. Sota el títol “Educar dia a dia als nostres fills i
filles”, s’ofereixen xerrades sobre diferents temàti-
ques d’interès per als pares de joves en edat escolar.
Una de les properes cites serà el 20 de febrer. A les 19
hores, a l’escola Proa es parlarà sobre família, ado-
lescència i alcohol. Més informació:
www.bcn.cat/com/paresimares

El Molino tornarà a obrir
L’Ajuntament de Barcelona ha aprovat diverses me-
sures que permetran reobrir sales de gran tradició
del Paral·lel, com El Molino, el teatre Arnau o l’antic
Teatre Espanyol-Studio 54. La recuperació d’aquestes
sales renovades augmentarà l’oferta cultural de l’a-
vinguda, la qual vol tornar a esdevenir un referent de
l’oferta teatral i d’oci nocturn de la ciutat. El projecte
d’El Molino, impulsat per l’empresa Ocio Puro, per-
metrà reobrir la sala com a cafè-concert l’any 2008.

Unes escales mecàniques 
facilitaran l’accés al Polvorí

Festa de les entitats durant la vigília del Carnaval.

El Ranxo de Carnaval, preludi de la rua a la Marina-Zona Franca
Dolors Roset 

Ja és tradició a la Marina i
la Zona Franca fer el so-

par del Ranxo de Carnaval la
vigília de la rua. És una troba-
da popular dels membres de
les associacions en la qual
cada entitat pot optar entre
portar el sopar que ells fan o
participar del ranxo, com una
mena d’escudella, que prepara
la Unió d’entitats de la Mari-
na. Aquest any, és previst que
comenci a les nou del vespre

a la carpa del costat de la
Casa del Rellotge. Havent so-
pat, es repartiran obsequis en
reconeixement a les entitats
que participen a la rua i hi
haurà un espectacle, el qual
,en tancar aquesta edició, en-
cara no s’havia decidit si serà
humorístic o musical.
El dissabte 17 és el dia de la
rua de Carnaval. A causa de
les obres que hi ha al passeig
de la Zona Franca, l’itinerari
serà molt semblant a la caval-

cada dels Reis: començarà a
la plaça de les Matemàtiques
i acabarà a la de la Marina. A
la nit, a la mateixa carpa del
ranxo, hi haurà un ball de
disfresses i la més original o
curiosa es premiarà amb un
viatge de cap de setmana.

Més informació: 
www.bcn.cat/sants-montjuic
Tel. 010 (El preu de la trucada
es de 0,55 ¤ + IVA/3 minuts).

La remodelació
farà del Polvorí la
porta d’entrada a
Montjuïc des de la
plaça de Cerdà 

El Polvorí es convertirà en porta d’entrada a Montjuïc.

A hores d’ara s’estan instal·lant les escales

mecàniques i s’estan construint 75 habitat-

ges de protecció oficial
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D iuen que el gos és el millor amic de l’home,
però perquè entre gos i amo hi hagi de ve-

ritat una bona relació cal que el propietari sàpi-
ga com tenir-ne cura i com educar-lo. Art gos és
un establiment que aconsegueix que aquesta re-
lació sigui d’allò més positiva. Al capdavant hi
ha la Belén Sirera i la Rita Celda. La Belén s’en-
carrega del servei de perruqueria i d’higiene
dels gossos. Fa el tall del pèl més adient segons
la raça i les necessitats de cada gos. També dóna
consells als amos sobre les atencions que calen

perquè estigui sempre en perfecte estat de re-
vista. La Rita, en canvi, és l’encarregada de l’edu-
cació dels gossos. Tracta problemes de compor-
tament com l’agressivitat, les destrosses a la llar,
els lladrucs, els pipís fora de lloc... L’assessora-
ment és fonamental per a la gent sense expe-
riència amb gossos o per a aquells que pensen
que és el mateix que educar una criatura.
Art gos
C/ Blai, 51
Telèfon: 93 441 06 12

E L  T A U L E L L

El lloc d’on els gossos surten polits i educats

Art Gos també dóna consell als propietaris dels gossos.

Joan Anton Font

E Q U I P A M E N T S

Felicia Esquinas

E ls infants passen entre
vuit i nou hores diàries a

l’escola. És la major part del
seu temps, de la seva vida.
Allà juguen, dinen, es relacio-
nen i aprenen moltes coses
més que les que marca el pro-
grama educatiu. Els pares ho
saben. Triar una escola ade-
quada per als fills és una de
les seves preocupacions prin-
cipals. Una segona és que pu-
guin anar a l’escola elegida. 
Per ajudar pares i mares a
orientar-se davant l’oferta
educativa pública i concerta-
da, els centres de primària,
secundària i les escoles bres-
sol del districte faran prope-
rament unes jornades de por-
tes obertes adreçades a les

famílies que busquen escola .
Les jornades es fan abans
que comenci la campanya de
preinscripció. El seu objectiu
és que els pares i mares pu-
guin conèixer directament
les instal·lacions i el projecte

educatiu de cada centre, com
també els seus responsables,
professors i l’associació de
mares i pares (AMPA) respec-
tiva. Aquesta informació els
servirà per elegir les escoles
que més els interessin en el
moment de fer la preinscrip-

ció. Durant la jornada de
portes obertes, es porta a
terme una visita per les ins-
tal·lacions del centre, les au-
les, el pati, la cuina, el men-
jador, el gimnàs... Els pares i
mares es fan així una idea de
l’espai que acollirà els seus
fills i que normalment no-
més veuen de portes enfora.
A continuació, es passa a la
sala d’actes, on el director i
els professors expliquen el
projecte educatiu de l’escola i
el seu funcionament.
Finalment hi intervé un re-
presentant de l’AMPA. La
sessió es tanca amb un torn
de paraula per als assistents.

Més informació:
T. 93 291 63 83
Oficina d’Escolarització
Bruc, 90 / T. 93 467 73 50
T. 010 (0,55 euros+IVA/3 minuts)

www.bcn.cat/sants-montjuic
www.edubcn.cat

Obren portes els
centres de primària,
secundària i les
escoles bressol 

S E R V E I  P Ú B L I C

David Sabaté

Els usuaris de l’Àrea Verda que no hagin rebut cap
multa durant l’últim any tindran un descompte de 12
euros en les tarifes d’aquest tipus d’aparcament el
2007. Així, en lloc de 48 euros anuals per aparcar,
n’hauran de pagar 36, un 25% menys que la quota ha-
bitual. Des del passat 1 de gener, es beneficien de la
mesura uns 87.800 usuaris de l’Àrea Verda, més de la
meitat del total. Els veïns que es vegin afavorits per la
mesura, que tampoc no poden tenir cap deute pendent
amb el fisc municipal, poden aplicar el descompte de
diferents maneres, tot i que el més habitual és la boni-
ficació setmanal; és a dir, si fins ara pagaven un euro
per aparcar tota la setmana, ara hauran de pagar 75
cèntims d’euro. Durant quatre setmanes l’any, les del
mes d'agost, estacionar a l'Àrea Verda continuarà es-
sent gratuït. D’altra banda, l’Ajuntament preveu que la
bonificació, que busca premiar la bona conducta viària
dels conductors barcelonins, arribi fins al 50% l’any
2008. Des de la seva implantació, el maig del 2005, l’À-
rea Verda ha assolit el seu objectiu de disminuir la cir-
culació de cotxes privats al centre de la ciutat. Així, en
l’últim any ha disminuït en 89.000 vehicles el volum
de trànsit en dies laborables. Paral·lelament, l’Ajunta-
ment de Barcelona ha rebut el reconeixement de la
Unió Europea per l’Àrea Verda com a estratègia més
innovadora en gestió de la demanda de mobilitat. La
distinció, que converteix la iniciativa en un model per
a altres ciutats europees, es produeix en el marc del
programa comunitari NICHES (New and Innovative
Concepts for Helping European Transport Sustainabi-
lity), conegut per la creació de la  tendència en la ges-
tió de la mobilitat. Els premis es lliuraran a la ciutat de
Toulouse els dies 15 i 16 de març.

Descomptes en l’Àrea Verda
per als conductors sense multes

Els centres públics i concertats mostraran

les instal·lacions i explicaran el projecte

educatiu abans que comenci la preinscripció

Les jornades de portes obertes es fan abans que comenci la campanya de preinscripció.

Les escoles conviden les
famílies a conèixer-les per dins
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P O L I E S P O R T I U

Pere S. Paredes

L’ actual president del Club JAC
Sants, Francesc Fagella, expli-

ca: “la nostra història sempre ha es-
tat lligada al bàsquet, però sobretot
al bàsquet formatiu: som una de les
entitats pioneres en la formació
dels basquetbolistes, no només a
Sants, sinó a Catalunya”.
Aquest club, que d’aquí tres anys
farà el seu 75è aniversari, va co-
mençar a jugar sota la mirada de la
parròquia de Nostra Senyora dels
Dolors i formava els seus jugadors
amb unes irrepetibles pilotes de cuir
i amb unes sorprenents cistelles. 

Actualment, el JAC, amb més de
250 jugadors, està integrat per
quinze equips de nois, una escola
d’iniciació al bàsquet i un equip
premini femení.
“La nostra filosofia”, diu Fagella, “és
que som i serem fundadors del bàs-
quet i l'ensenyem als infants des de
petits. No volem que els nens i les
noies s'estiguin pel carrer en el seu
temps lliure; volem que facin es-
port, si pot ser bàsquet, i que es
formin com a persones”.
Els membres del JAC de Sants
viuen d’una manera molt particular
el bàsquet i, sobretot, es posen
molt contents quan un altre equip,
“de categoria superior, s’interessa
per un o dos jugadors nostres i se’ls
vol emportar. Tenim clar que, si un
club vol prosperar en el bàsquet, ha
de tenir una bona base i així anirà
pujant en guanyar partits gràcies a
la seva coordinació, però a la Junta

del JAC això no ens importa, ja que
nosaltres fem bàsquet aficionat i
sempre, sempre, volem el millor
per als nostres jugadors, no per a
nosaltres”, conclou Fagella.
El JAC, a causa de la gran quantitat
d’equips que té, reparteix els partits
i entrenaments entre dues pistes: la
del Pavelló de l’Espanya Industrial i
la pista del Col·legi Josep Tous.

Més informació:
JAC Sants
Begur, 6-8, interior
Telèfons: 
93 422 73 37  /  607 073 999
www.jacsants.com

Amb la seva dilatada

història, el Joventut

Acció Catòlica (JAC) de

Sants només pretén ser

una gran escola formati-

va dels seus esportistes 

Entre els seus objectius:
que un jugador del JAC
fitxi per un equip de
categoria superior 

Els infantils del JAC, durant un entrenament.

El JAC Sants, un dels fundadors
del bàsquet a Sants-Montjuïc

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 Sants
Tel. 93 570 29 20

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 d’Art Públic

Aquest web del bcn.cat presenta el catà-
leg de les escultures i d'altres peces artís-
tiques situades o visibles des de l'espai
públic de la ciutat de Barcelona. El web
conté un cercador que permet buscar les
obres representatives de l'art públic o
civil de Barcelona i contemplar-les en
diverses fotografies. 
www.bcn.cat

Barcelona Activa

L'Agència de Desenvolupament Local de
Barcelona disposa d'aquest instrument,
on es pot consultar informació diversa
sobre les polítiques de l'Ajuntament de
Barcelona referents a l'ocupació, la co-
operació empresarial i el foment de l'es-
perit emprenedor. 
www.barcelonactiva.es

w

per MANEL
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El club ja té 84 anys de vida. Uns
anys, per cert, amb força canvis
d’ubicació… 
El club el va fundar el novembre de
l’any 1923 un grup de gent que es tro-
bava al Cafè Condal. Després va estar
cinc anys al cafè Zurich de la plaça Cata-
lunya, i va passar per diversos locals
més fins que es va quedar més de tren-
ta anys en un de molt emblemàtic al ca-
rrer de les Flors. Allà és on vam arribar
a la màxima categoria, que aleshores
era la categoria preferent. 
Han passat per moments difícils… 
Sí, cap al final dels setanta, després del
cinquantenari, el club va estar a punt de
desaparèixer. Als vuitanta vam tenir
una forta crisi. Teníem 10 o 12 socis,
però faltava material i fins i tot local…
però miraculosament vam continuar. 
Tot al contrari que en l’actualitat.
L’any passat un dels seus equips va
pujar a segona divisió i s’acaben
de traslladar a un espai molt mi-

llor com és el centre cívic del Sor-
tidor. I ara, què?
Per una banda aspirem a pujar a prime-
ra, ja que tenim un equip molt fort. I
per l’altra, un cop ja establerts al centre
cívic, volem rellançar tot un ventall
d’activitats, des de cursos fins a campio-
nats propis, que ens permetin consoli-
dar i projectar l’entitat. Volem ser un re-
ferent dels escacs al barri.  
Quants socis tenen en aquests mo-
ments?
Actualment tenim uns cinquanta juga-
dors repartits en sis equips, però volem
tenir més gent jove. Si aconsegueixes
despertar l’interès del jovent pels es-
cacs, s’hi enganxen per sempre. 
Com s’ensenya un joc així?
Intentem que la gent que vingui jugui
de seguida. Aquí tothom aprèn de tot-
hom. M’agradaria que, a més d’un club
d’escacs, aquest fos un punt de trobada
de les persones. També vull recordar
que tots nosaltres som amateurs. Hi ha
altres entitats amb jugadors professio-
nals, però s’allunyen molt del model
que jo entenc d’entitat, són fetes a cop
de talonari.
Quina és la seva relació amb la res-
ta d’entitats del barri?

Formem part de la Coordinadora d’En-
titats del Poble Sec. Volem continuar
participant en la Festa Major i en la
mostra d’entitats, i establir llaços for-
mals amb totes les entitats amb una
forta implantació al barri.
Quins requisits ha de complir una
persona per poder formar part del
seu club?
Que li agradin els escacs. És un dels
pocs esports en el qual no importa ni
l’edat ni el sexe. A partir d’aquí, a jugar. 

Quan va començar vostè?
Tenia vuit anys. Jugava amb el meu
pare, que em donava una pesseta si el
guanyava. Després vaig començar a
anar a un club que hi havia al costat de
l’escola. I aquest és un altre dels objec-
tius que tenim per a aquest any, arribar
a totes les escoles del barri per fomen-

tar-hi l'afició als escacs.  
Crec que va deixar de jugar durant
una temporada… 
Sí, em vaig casar i vaig plegar (riu). Vaig
deixar de jugar durant uns 22 anys fins
que m’hi vaig tornar a engrescar.
Es diu aviat. Li va costar molt tor-
nar a agafar el ritme?
Això no es perd mai. Bé, el toc de fusta,
que en diuen, això sí que es perd. No
torna a ser mai el mateix. La pràctica
contínua facilita molt les coses, però en
aquest cas també és molt cert allò de
“quien tuvo retuvo”. 
Alguna vegada va pensar que seria
el vicepresident d’un club d’es-
cacs?
No, és d’aquelles coses que no bus-
ques…
Té alguna jugada o estratègia pre-
ferida?
Acostumo a sortir sempre de peó de
dama i practico el que s’anomena un joc
tancat i més o menys posicional, és a
dir, em fixo bastant en la posició de les
peces en el seu conjunt. Un gran juga-
dor posicional va ser l’excampió del
món Mikhaíl Botvínnik. De totes ma-
neres, tot gran jugador ha de poder
practicar diferents tipus de joc.    

E N T R E V I S T A Joan-Emili Cabello, vicepresident del Club Escacs Comtal del Poble Sec

Joan-Emili Cabello, a punt per a una partida a la seu del club.

Joan-Emili Cabello és un apassionat dels escacs.

Va començar a jugar-hi quan tenia vuit anys i

actualment és vicepresident del Club Escacs

Comtal del Poble Sec, ubicat al centre cívic del

Sortidor   

“Si aconsegueixes 
despertar l’interès del
jovent pels escacs, s’hi
enganxen per sempre”

“Volem ser un
referent dels
escacs al barri”

David
Sabaté


