
La festes ja són aquí i el Distric-
te no se les vol perdre. Fins la
Nit de Reis, els barris de Sants-
Montjuïc s’ompliran de nom-
broses activitats nadalenques:
des de concursos de nadales i
dibuix fins a les tradicionals ca-
valcades  de  Reis  o  del  Pare
Noel, passant
per la tradicional Fira d’Arte-
sans, el concert de Nadal, el
caga tió o les actuacions del
Pessebre Vivent. Els veïns i veï-
nes del districte podran partici-
par en total en una trentena
d’activitats i actes organitzats
per l’Ajuntament, les nombro-
ses entitats i les associacions de
veïns i comerciants dels barris
de Sants-Monjuïc.

El Nadal omple Sants-Montjuïc amb
una trentena d’activitats diferents

En marxa la nova biblioteca
pública Francesc Candel

La Cavalcada de Reis tornarà a ser un dels principals actes de Nadal.

Francesc Candel, el dia de la inauguració de la biblioteca, envoltat per l’alcalde, Jordi Hereu, el conseller de Cultura, Ferran
Mascarell, i el president de la Diputació, Celestino Corbacho.

DENOMINACIÓ

Homenatge a la figura
de l’escriptor Paco Candel,
veí del barri de la Marina

ESPECIALITAT

Especialitzada en
automòbils i en
mobilitat sostenible

ALCALDE

Jordi Hereu va 
acompanyar el veïnat
en la inauguració

Pàg. 3

Pàg. 5

E N T R E V I S TA Pàg. 8

Immaculada
Moraleda
Regidora del Districte
de Sants-Montjuïc

“Ens hem
compromès a fer 40
nous equipaments
fins al 2011”

E N T I TA S Pàg. 4

Esplai Turons
Més de 25 anys
educant en el lleure

P O L I E S P O R T I U Pàg. 7

Secció de Bàsquet
del Sant Medir
200 jugadors
de totes les edats

S E R V E I  P Ú B L I C Pàg. 6

Decoració
nadalenca:
bonica i sostenible

E Q U I PA M E N T S Pàg. 6

CAP La Marina 
Un any i mig millorant
la sanitat del barri

S A N T S - M O N T J U Ï C
B A R C E L O N A
S U P L E M E N T  D E L  D I S T R I C T E  I  D E L S  B A R R I S  •  D e s e m b r e  2 0 0 6

www.bcn.es



S A N T S - M O N T J U Ï C2 Desembre 2006

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 93 432 01 99
Mare de Déu de Port, 363.
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

ACTIVITATS DE NADAL

15, 16 i 17 de desembre
Concert d’entitats corals
A les 19 h. Dg, a les 12 h. Sala de Plens Districte Sants-
Montjuïc (Creu coberta, 104)
Concert de nadales per les entitats corals del districte.
Organitza. Assoc. Fira de Nadal de Sants  

Diumenge 17 de desembre
Marató TV3 recollida de diners
A les 11.30 h. C/ de la Creu Coberta
Organitza: Ass. de Comerciants Creu Coberta Centre
Comercial i l’Orfeó l’Atlàntida   

Diumenge 17 de desembre
Cavalcada del Pare Noël
A les 18 h. C/ de Sants i de la Creu Coberta
Organitza: Sants- Creu Coberta Centre Comercial. 

Dijous 21 de desembre
Caga tió popular
A les 19 h. Plaça de Santa Madrona
Organitza: Amics de la plaça de Santa Madrona. 

Divendres 22 de desembre
Concert de Nadal
A les 21h. Església de Santa Madrona (Tapioles, 10)
Amb l’actuació de la coral Ars Rei Choralis.

Del 27 al 29 de desembre
Pau sense treva
A les 18 h. Casinet d’Hostafrancs (Rector Triadó, 53)
Representacions de teatre, titelles i teatre musical. Lu-
doteca infantil, activitats lúdiques, jocs, exposicions, 
tallers, animació, recollida de joguines. 

Dijous 4 de gener
Patge Reial al Poble Sec
A les 18.30 h. Sortida: parc de les Tres Xemeneies
Recorregut: parc de les Tres Xemeneies, Mata, Piquer,
Fontrodona, Vilà i Vilà, Roser, Blai, Margarit, Ma-
galhães, pl. del Sortidor, Blasco de Garay, Blai, Creu dels
Molers, Magalhães, Mare de Déu del Remei, Fonthon-
rada, França Xica, Grases i pl. de Santa Madrona, on el
patge reial recollirà les cartes. 

Dijous 4 de gener
Carter Reial a la Marina
De 18 a 21 h. Plaça de la Marina
Arribada dels carters reïals i entrega de cartes, xocolata-
da, actuacions del Pessebre Vivent (19.15 i 20 h) i dels
grups d’animació La Gralla i Les Tietes Pallasses.

Divendres 5 de gener
Cavalcada a Sants
A les 18 h. Sortida: plaça Comas
Recorregut: pl. Comas, Joan Güell, trav. de les Corts, Va-
llespir, pg. Sant Antoni, Galileu, av. de Madrid, Joan
Güell i jardins de Can Mantega amb un festival infantil. 

Divendres 5 de gener
Cavalcada a La Marina-Zona Franca
A les 18.30 h. Sortida: plaça de les Matemàtiques
Recorregut: plaça de les Matemàtiques, Mare de Déu
de Port, Alts Forns, pg. de la Zona Franca i plaça de La
Marina. Inici amb focs d’artifici i actuació final del Pes-
sebre Vivent.

Dimecres 20 de desembre
Ali Bei, el viatger
A les 18 h. Bib. Poble-sec Francesc Boix (Blai, 34)
Les aventures d’un viatger català a l’Edat Mitjana.

Divendres 22 de desembre
Ara ve Nadal. Contes de Nadal. 
A les 18. C. Cívic La Cadena (Mare de Déu de Port, 397)
Espectacle infantil de conta-contes a càrrec de Quitxalla.

Del 14 al 17 de desembre
Escupir en el tiempo
A les 21 h. Dg. a les 19 h. Mercat de les Flors (Lleida, 59)
La nova producció, que combina música i imatge, de la
companyia de dansa Erre que erre.

Del 21 al 23 i del 26 al 30 de desembre
Le vertige du papillon
A les 21 h. Els dies 26, 27 i 28, a les19 h. Mercat de les
Flors (Lleida, 59)
Set acròbates-trapezistes i quatre músics ens transpor-
ten a un bell espectacle de dansa i circ actual de la com-
panyia Feria Música.

Fins a l’11 de febrer
Del classicisme a la modernitat
CaixaForum (av. Marquès de Comillas, 6)
L’obra del mestre francès Jean-Honoré Fragonard, 
en una exposició exhaustiva que aplega 120 obres 
seves.
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Daniel Venteo

Sants-Montjuïc dóna la
benvinguda a una reno-

vada biblioteca pública :
Francesc Candel. La nova bi-
blioteca obre les portes de
les instal·lacions de l’antiga
fàbr ica Phil ips,  les quals
substitueixen els espais que
la biblioteca tenia fins ara al
carrer de Mare de Déu de
Port. El centre passa de dis-
posar 390 m2 a més de 2.000
m2 distribuïts en dues plan-
tes.
Més de 28.000 documents,

entre llibres, revistes, diaris,
música i pel·lícules, formen el
fons inicial de la biblioteca.
Entre els nous serveis que in-
corpora la nova etapa de la
biblioteca hi ha el sistema wi-
fi de connexió gratuïta i sen-
se fils a internet, una aula
multimèdia, una sala poliva-
lent amb capacitat per a un
centenar d’usuaris i una te-
rrassa coberta on poder llegir
i fer activitats diverses de
lleure.
La principal novetat que pre-
senta la biblioteca és el seu

fons, que ara està especialit-
zat en tot allò relatiu als au-
tomòbils i la mobilitat soste-
nible: a més de llibres sobre
automòbils històrics i nom-
broses road-movies, disposa
d’un fons documental dedi-
cat a la seguretat viària i
combustibles alternatius. Es
tracta d’un reconeixement a
l’estreta vinculació d’aquest
barri amb el món de l’au-
tomòbil: la SEAT, la Fira de
l’Automòbil i fins i tot l’edifici
de la Campana en són una
bona mostra.

Homenatge a Paco Candel
La biblioteca homenatja la fi-
gura de l’escriptor Francesc
“Paco” Candel. Nascut a Ca-
sas Altas (País Valencià) l’any
1925, Candel ha centrat la

seva obra literària sobre la
problemàtica dels barris pe-
rifèrics de la ciutat i la inte-
gració de les onades migratò-
ries a Catalunya. De molt
petit, als dos anys, la seva fa-

mília es traslladà a Barcelona
per buscar feina. Quan arri-
baren a la ciutat anaren a viu-
re a les barraques de Mont-
juïc. Des de llavors, Candel
mai ha deixat de ser veí del
barri. És autor de nombroses
obres, entre les quals cal des-
tacar Els altres catalans
(1964), Un charnego en el se-
nado (1979) –resultat de la
seva experiència com a sena-
dor al grup Entesa dels Cata-
lans–, La nova pobresa
(1988) i Els altres catalans
del segle XXI (2001). El Dis-
tricte també li ret homenat-
ge, des de l’any 1992, amb la
convocatòria d’un certamen
literari que duu el seu nom.
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L’alcalde, Jordi Hereu, i la regidora del Districte, Imma Moraleda, durant la visita inaugural. 

La Biblioteca Francesc Candel,

situada a les renovades

instal·lacions de l’antiga fàbrica

Philips, està especialitzada en

automòbils i en mobilitat

sostenible

La nova Biblioteca Francesc Candel
obre les portes amb una festa 

L’entrada a la
biblioteca es fa pel
carrer d’Amnistia
Internacional, 8 

C IU TA DA N S OPINE N

Maria Rengel
Psicòloga

Que era molt necessà-
ria, perquè en aquest
barri hi ha molta gent
que la freqüenta i la
que hi havia abans era
molt petita.

Jordi Soriano
Estibador

Muy bonita, es muy
grande y hay de todo,
con una sección muy
bonita para los niños.
Ahora solo falta que
acuda la gente.

Rafael Gamero
Transportista

Está bien, he subido
ahora a visitarla y me
parece muy bien: es
muy grande y tiene un
parque para los niños.
Mucho mejor que la
anterior: ha merecido
la pena esperar.

Tània Gisbert
Agent de viatges

Perfecta. Primer perquè
està dividida per zones,
i després perquè és molt
gran i amb molta llum.
Com a mare que sóc, la
zona infantil que hi
han posat està molt bé.

Manuel Juárez
Ferrocarrils

És molt moderna, molt
gran i amb molt d’es-
pai. Calia una bibliote-
ca d’aquestes caracte-
rístiques al barri.

Maria Pons
Advocada

Molt bé, molt maca,
molt gran i amb molta
llum natural. L’espai
per als nens està molt
ben resolt.

Q u è  l i  s e m b l a  l a  n o v a  B i b l i o t e c a  F r a n c e s c  C a n d e l ?
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E N T I T A T S

David Sabaté

L’Esplai Turons és una
associació infantil i ju-

venil sense ànim de lucre
dedicada a l’educació dels in-
fants en el temps lliure.
Amb una trajectòria de 26
anys, entre els seus valors
fonamentals trobem la
companyonia i el contacte
amb la naturalesa. “Inten-
tem que els nens aprenguin
a conviure i a saber jugar
sols, educar-los fora de l’àm-
bit de l’escola i la família.
També ens definim com un
esplai laic i catalanista”, ex-
plica la seva presidenta, Laia
Ribas, de només 20 anys.
Com ella, a l’esplai treballen
de manera voluntària més
de 20 monitors d’entre 18 i
21 anys que, amb la seva
constància i dedicació, fan
possible l’organització, els
dissabtes al matí, de nom-
broses activitats: des de tre-
balls manuals, gimcanes i
jocs de pistes pel barri, fins a
tallers i visites a museus, al
zoo, al cinema o al Parc
Güell. A l’esplai, hi van ac-
tualment seixanta nens i ne-
nes d’entre 6 i 15 anys orga-
nitzats per grups segons la
seva edat. I amb cada grup
es fan també tres excursions

l’any —són habituals les
sortides a la neu o a la plat-
ja— i dues més amb el con-
junt de l’esplai. “Sovint
anem a Hostalric, a Núria o
a dinar per Collserola. Són
sortides de cap de setmana i
el diumenge vénen els pares.

A l’estiu també fem campa-
ments de 15 dies i els més
grans van o bé a als Picos de
Europa o a Menorca”. L’altra
cara de la moneda, però, són
les dificultats per subsistir
que pateixen totes les enti-
tats d’aquest tipus. L’Esplai
Turons ha passat en poc

temps per tres espais i des
del mes de setembre gau-
deix, no sense maldecaps,
d’un petit local propi al car-
rer Panissars. “Quan vam
haver de deixar el nostre pri-
mer local a causa de l’aug-
ment del lloguer, el Districte
ens en va deixar un altre al
carrer Miquel Àngel, el qual
vam compartir temporal-
ment amb dues entitats
més”. Tot i rebre ajudes per
part del Districte i de la Ge-
neralitat, a través de la Fede-
ració Catalana de l’Esplai, els
responsables de l’Esplai Tu-
rons —la majoria dels quals,
a més a més, treballen i es-
tudien— es veuen obligats a
recaptar diners per garantir
el seu bon funcionament, ja
sigui venent roses i samarre-
tes per Sant Jordi o bé orga-
nitzant concerts amb grups
del barri.

Local de l’Esplai Turons.

L’esplai és un
exemple de
I’esforç i dedicació
dels monitors
voluntaris

La festivitat dels Reis Mags

Una de les celebracions més esperades del cicle nadalenc,
sobretot per la mainada, és la festivitat dels Reis. Un dia
important per als avis, pares, padrins, oncles, infants, per a
tots els que hi participen, perquè també han estat nens i la
il·lusió de veure com els més petits gaudeixen d’aquest dia
els fa reviure part de la seva infància.
Però a banda de la part familiar, la festivitat també té un
aspecte col·lectiu, és aquella vivència que es viu directa-
ment o indirecta a peu del carrer, mirant com un carter
reial recull les cartes, com la cavalcada passa fugaçment per
davant dels espectadors o aportant un part del temps per-
sonal a una causa social o benèfica.
La festivitat dels Reis és rica en vivències i anècdotes que
finalment originen la història. Dins d’aquest àmbit, els ar-
xius dels districtes de Sants-Montjuïc i les Corts han coor-
dinat el llibre de propera aparició Els Reis Mags a les Corts i
Sants-Montjuïc, Història d’una tradició. Escrit per Lluís Bou,
fa referència al que ha estat aquesta festa al llarg dels anys
en els dos districtes.
El llibre repassa des de les primeres diades dels Reis orga-
nitzades per l’Orfeó de Sants per als nens pobres del barri,
fins a la cavalcada de Reis organitzada de manera conjunta
pels dos districtes i coneguda com la cavalcada del carrer
Vallespir, una manifestació que es va iniciar l’any 1972 i
que, amb el temps, va passar de carros i cavalls a tractors i
plataformes. El llibre també parla del paper dels Districtes
durant l’etapa franquista, de les altres cavalcades del barri
de la Marina i Poble Sec i l’aspecte més benèfic o assisten-
cial de la festa a la Maternitat o Sant Joan de Déu, com
també les diades impulsades per diferents empreses.
Si té fotografies o documents del seu barri, en pot fer
donació a l’Arxiu Municipal del Districte, 93 332 47 71

Nens pobres reben joguines a la seu del Districte de les Corts el

1970. (Foto: Col·lecció Barcino Press - Arxiu Municipal del

Districte de les Corts).  

J.M. ContelÀ L B U M  H I S T Ò R I C

L’Esplai Turons, amb

nou local al carrer

Panissars, organitza

tallers, excursions i

campaments d’estiu

L’Esplai Turons, més de 25
anys educant en el lleure
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David Sabaté

Ja fa uns quants dies que
podem gaudir de l’enllu-

menat de Nadal als carrers i
les places de Sants-Mont-
juïc. Les festes s’apropen i,
com sempre, vénen acom-
panyades d ’una completa
agenda d’activitats nadalen-
ques a tot el districte. Entre
els actes d’enguany desta-
quen el tradicional concurs
de nadales o el concurs de
dibuix infantil i juvenil, al
qual es pot participar fins a
l’11 de desembre a les esco-
les i centres cívics de la Ma-
rina-Zona Franca; les obres
participants es podran veure
a la Casa del Rellotge fins al
5 de gener.  L a plaça de
Sants/Joan Güell acull fins
al 23 de desembre la Fira de
Nadal de Sants, i els dies 15,
16 i 17 hi haurà concert de
les entitats corals del barri a
la Sala de Plens del Districte.
El 17 al matí se celebarà al
c/de la Creu Coberta la reco-
llida de diners per a la Mata-
ró de TV3, i en aquest ma-
teix espai  i  a l  carrer  de
Sants, a partir de les 18 h,
podrem gaudir de la tradi-
cional cavalcada del Pare
Noël. Les activitats de caire

més infantil continuaran el
dia 21 amb el Caga Tió po-
pular, a la plaça de Santa
Madrona; un recital de con-
tes de Nadal, o l’acte “Pau
sense treva. Nadal infantil a
Casinet-Cotxeres”, amb jocs,
exposicions i recollida de jo-
guines. Tampoc hi faltaran

el pessebre que organitza
l’associació de Veïns i Co-
merciants Vallespir a la plaça
del Centre, el concert de Na-
dal a càrrec del grup coral
Ars Rei Choralis, a l’església
de Santa Madrona, la Fira
d’Artesans de Sants, fins al 5
de gener, o el Cap d’Any al

Casinet d’Hostafrancs. Tam-
bé us podeu inscriure fins al
28 de desembre al Torneig
d’escacs per infants i joves.
La recollida de cartes per als
Reis d’Orient s’efectuarà a
diversos punts (Eix Comer-
cial  de Sants-Les Cor ts,
plaça del Sortidor i plaça de
Santa Madrona, entre d’al-
tres) els dies 2, 3 i 4 de ge-
ner. I per fi arribarà la 36a
Cavalcada de Ses Majestats
els Reis d’Orient, que a par-
tir de les 18 h farà un reco-
rregut entre la plaça Comes i
la de Can Mantega. A Poble
Sec, el patge reial arribarà
enguany el dia 4 amb el seu
seguici de cavalls i músics
vestits de groc i s’anima als
veïns i veïnes a rebre’ls al ca-
rrer vestits d’aquest color.
La Cavalcada de la Marina-
Zona Franca acabarà a la
plaça de la Marina amb l’ac-
tuació del pessebre vivent.

N O T Í C I E Sf
Nous cursos 2007 als centres cívics 
Aquest mes de desembre pot ser un bona època per
consultar i participar d’alguns dels cursos i tallers
que ofereixen els centres cívics del districte per al
primer trimestre de 2007. Sants-Montjuïc compta
amb cinc equipaments: Casa del Rellotge, la Cadena,
El Sortidor, Casinet i Cotxeres, que inclouen múlti-
ples propostes. Informació detallada al web:
www.bcn.cat/santsmontjuic

Obres al telefèric de Montjuïc
Està previst que els treballs de millora del telefèric de
Montjuïc estiguin enllestits al principi de l’any vi-
nent. El telefèric resta tancat al públic per tal de fer
la seva renovació i adaptar-lo a les noves necessitats
de la muntanya de Montjuïc, amb noves estacions,
noves cabines panoràmiques amb capacitat per a vuit
persones assegudes, obertura i tancament automàtic
de portes i nous dissenys més segurs i accessibles per
a persones amb mobilitat reduïda. 

Rehabilitació de Sants Estació L3
Les obres han permès renovar les andanes i el vestí-
bul principal d’aquesta estació de metro, millorar la
il·luminació i substituir les màquines validadores.
TMB ha invertit 1,88 milions d’euros, dins el seu Pla
d’Actuació 2006, en el transport de Barcelona i muni-
cipis metropolitans. Entre les principals actuacions:
actualització del paviment, dels graons, parets, re-
vestiments o la reordenació dels espais. 

“Del classicisme a la modernitat”
Fins a l’11 de febrer del proper any es pot visitar la
mostra “Del classicisme a la modernitat”. Amb la in-
tenció de trencar tòpics sobre l’obra de Jean Honoré
Fragonard (1732-1802), sovint considerat un pintor
de la cort, l’exposició que li dedica al Caixa Fòrum re-
cull tant els orígens de l’obra com la influència que
ha tingut en artistes posteriors fins als nostres dies.
Caixa Fòrum: avinguda Marquès de Comillas, 6. 

El Nadal omple els carrers i les
places dels barris de Sants

El llibre, en format de revista, costa 2 euros.

Nou llibre sobre la història del ferrocarril a Sants-Montjuïc
Gerard Maristany 

E s titula El ferrocarril, per-
tany a la col·lecció Conèi-

xer el distr icte de Sants-
Montjuïc i l’han escrit dos
professors de l’IES Lluís Vi-
ves: Joan Sanromà i F. Xavier
Pardo. El nou llibre –el núme-
ro 14 de la col·lecció– estudia
la implantació d’aquest siste-
ma de transport i com ha
evolucionat fins als nostres
dies. A través de les seves pà-
gines es pot entendre la im-

portància que ha tingut el
tren en la configuració urba-
nística del territori del dis-
tricte. També s’hi poden des-
cobrir els detalls sobre les
diferents estacions de tren
implantades al districte, la
primera de les quals es bastí
cap al 1855 al final del carrer
de Riego, vora la fàbrica de
l’Espanya Industrial. En un
llenguatge clar i directe, els
seus autors tracten també de
manera destacada els ferro-

carrils de mercaderies de la
Marina, com el “tren de la po-
tassa”, el qual va travessar
aquests barris durant cin-
quanta anys. 
El ferrocarril ha vist la llum
aquest mes de novembre i el
seu preu és de dos euros. Es
pot trobar, entre d ’altres
llocs, a l’Arxiu Municipal del
Districte (pl. Bonet i Muixí,
3), on també es poden con-
sultar altres títols de la matei-
xa col·lecció.

Fins al 5 de gener

podrem gaudir

d’activitats diverses

com la Fira

d’Artesans, el Caga

Tió, concursos i

cants corals o la

tradicional

Cavalcada de Reis

Districte, entitats i
associacions de
veïns i comerciants
fan possible més de
30 activitats 

La cavalcada del Pare Noël el Nadal passat .



Beatriu Sanchís

Les festes de Nadal són dates molt significatives i cele-
brades del calendari, però s’han anat convertint també
com més va, més, en un temps de consum, no sempre
ben controlat. És possible i necessari actuar amb la
màxima coherència ambiental. Generar el mínim de
residus possible i que aquest rebuig tingui un bon reci-
clatge. Els arbres de Nadal són una decoració força im-
portant durant les festes. Podem optar per adquirir-ne
un de plàstic, que té una llarga vida, però si en volem
comprar un de natural, ens hem d’assegurar que per-
tanyi a planters controlats i amb les etiquetes corres-
ponents que ho certifiquin. A les fires de la ciutat, s'hi
venen aquests avets que es cultiven especialment al
Montseny i a les Guilleries. Cal recordar que un cop
acabades les festes hem de portar l’arbre als punts de
recollida designats pel districte o bé adreçar-nos als
punts verds. Dels avets, se'n farà compost molt útil en
jardineria i agricultura. La molsa per guarnir els pesse-
bres es pot substituir per materials reciclables com fu-
lles seques, sorra o papers i draps. Les ornamentacions
i guarniments fets amb aquests materials reciclables
poden ser vistosos i originals i permet utilitzar-los
també més d’un any. No cal renovar-los cada tempora-
da. En aquestes dates en què s’intercanvien regals,
hem de tenir també present d’evitar els embolcalls in-
necessaris. Cal aprofitar el paper de regal per fer altres
paquets. S'ha de fer una llista amb temps de tot allò
que necessitem o hem de regalar perquè sigui útil i
pràctic. I a l'hora de felicitar les festes podem fer servir
postals electròniques. Aplicar conceptes de sostenibili-
tat i estalvi energètic a les nostres accions no és sinò-
nim de deslluïment sinó, ben al contrari, exemple de
responsabilitat envers el medi ambient.
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L a història del restaurant Portonovo es
remunta a mig segle enrere, quan no es

deia com ara, sinó que duia el nom del bibe-
rón. Els amos d’aleshores eren també els
propietaris dels cellers Ricart, que es troba-
ven al mateix carrer de la Creu Coberta. El
biberón era molt conegut al barri i tenia
molta clientela per la proximitat de l’antiga
caserna de la Policia Nacional. Fa vint anys,
Silvestre Sánchez es va quedar el restaurant
i li va posar el nom de Portonovo, nom del

poble d’un soci gallec. Amb un altre nom, el
local continua sent tot un símbol del barri.
De clientela, no n’hi manca, perquè és una
zona amb molt de comerç i a tocar de la
Fira. La gent hi va al matí a esmorzar o a fer
el cafè i hi torna al migdia per gaudir dels
seus plats típics i les seves tapes. El Silvestre
és una persona molt arrelada al barri i se
l’estima tant com s'estima el Portonovo.
Restaurant Portonovo
C/Creu Coberta, 25

E L  T A U L E L L

La llarga memòria d’un restaurant de la Creu Coberta

Un restaurant ideal per esmorzar-hi o degustar unes tapes.

Joan Anton Font

E Q U I P A M E N T S

P.F.

El CAP de La Marina es va
inaugurar el mes de juny

de l’any passat per reforçar l’as-
sistència sanitària més propera
als veïns als barri de La Mari-
na-Zona Franca. Això vol dir
que el seu objectiu va ser des-
congestionar el CAP Carles Ri-
bas, ubicat al carrer del Foc i
que fins fa un any i mig havia
d’atendre tot sol una població
de gairebé 32.000 habitants.
De fet, tots dos equipaments
pertanyen a una única Àrea Bà-
sica de Salut (ABS), que és com
el Departament de Salut de la
Generalitat classifica el territo-
ri, i, per tant, comparteixen un
mateix equip directiu.
El centre de salut de La Marina
està situat dins la reconvertida

Illa Philips, que fins fa uns
anys albergava la fàbrica de
làmpades Z. El recinte és un
entorn agradable que el CAP
comparteix amb la biblioteca
Francesc Candel i els Jardins
dels Drets Humans, que estan
en procés de recuperació. Dis-

posa d’una superfície de 1.700
metres quadrats en planta, dis-
tribuïts en espais dissenyats
per cobrir les necessitats d’a-
tenció de medicina general, pe-
diatria-puericultura, odontolo-
gia i infermeria, que són les

especialitats que s’ofereixen als
pacients. L’equip humà del cen-
tre està format per 10 metges
de família, 4 pediatres, 10 ATS,
2 auxiliars d’infermeria, 1
odontòleg, 10 treballadors
d’administració i 1 treballador
social. 
Segons el registre del Depar-
tament de Salut, el 16,1% de
les persones que tenen assig-
nades l’ABS Carles Ribas-La
Marina són pacients entre 0 i
14 anys; el 43,5% tenen entre
15 i 44 anys; el 23%, entre 45
i 64 anys; el 10,2%, entre 65 i
74 anys i el 7,3% restant són
majors de 74 anys. En aques-
ta àrea bàsica s ’atén unes
40.000 persones, incloent-hi
les aproximadament 2.000
persones ateses almenys de
forma temporal.

Més informació
CAP La Marina
c/ Amnistia
Internacional 8-14

Hi ha medicina
general, odontologia,
pediatria i puericultu-
ra i infermeria

Un equip format per 34 professionals

atenen des del Centre d’Atenció Primària

(CAP) La Marina els problemes de salut

dels veïns

Vestíbul del Centre d’Atenció Primària, inaugurat el juny de 2005.

El CAP La Marina fa un any i mig 
que millora la sanitat del barri 

S E R V E I  P Ú B L I C

Decoració nadalenca:
bonica i sostenible
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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 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

Barcelona, al mòbil 

Aquesta secció web ofereix tota la informa-
ció del nou servei del web bcn.cat, anomenat
"bcn al mòbil", que permet consultar amb un
mòbil o PDA el plànol de la ciutat, l'itinerari
per a anar a un lloc, les activitats de l'agenda
cultural i el directori d'equipaments.  
www.bcn.es/bcnmobil

Som 100 milions

Per celebrar els 100 milions de visites,
bcn.cat posa en línia un web commemora-
tiu amb el qual convida tothom a celebrar
plegats aquesta fita. Sota el títol "Som 100
milions. Gràcies a tu", el web proposa als
usuaris i les usuàries que expliquin les
seves experiències i anècdotes amb
bcn.cat. A més, convida a ser creatiu i a
imaginar tot allò que podríem fer cent
milions de persones.
www.bcn.cat/100milions

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

Pere S.Paredes

Quan acabes de parlar amb els
responsables de la Societat Es-

portiva Sant Medir veus la tasca tan
important que fan amb els nens i
nenes del barri: “prestem molta
atenció a l’aspecte social dels nos-
tres jugadors”, explica el director
tècnic del bàsquet Sant Medir, Jo-
sep Maria Gannau.
“El nostre criteri” continua “és la
preparació dels nois i les noies per-
què siguin bons jugadors de bàs-
quet i també bones persones. I
això, a través de la nostra manera
d’ensenyar-los, ja que utilitzem el
joc perquè aprenguin a jugar a bàs-
quet d’una manera social i amb es-
perit d’equip”.
La SE Sant Medir està molt vincula-
da a l'Escola Proa, que fomenta la

pràctica d’aquest esport des de l'es-
cola de bàsquet, on hi ha uns 30
nens i nenes a partir dels set anys.

La resta de jugadors d’aquesta enti-
tat del districte de Sants-Montjuïc
es reparteixen per la resta de cate-

gories (premini, mini, infantils, ca-
dets júnior i sèniors).
Per a Josep Maria Gannau, la rela-
ció amb els nois i noies del distric-
te “és immillorable. Tots els nos-
tres jugadors estan molt contents
de pertànyer a l'entitat, perquè en
l'aspecte tècnic, per exemple, hi
troben un fabulós elenc d’entrena-
dors: 18 entrenadors titulats i tres
coordinadors”.
“A més a més”, continua el director
tècnic, “comptem amb dues
instal·lacions esportives per entre-
nar: l’Escola Proa, amb una pista co-
berta i dues de descobertes, les
quals se sumen a la del Poliesportiu
Parròquia Sant Medir, on també ju-
guem en una pista coberta”.

Més informació
Pistes de l’Escola Proa
c/ Gavà, 50
Dill. i dim., de 17.15 a 18.30 
Tel.: 93 421 95 29 o 650 219 149 o
al 93 432 05 07 (director tècnic:
Josep Maria Gannau).

13 equips, escola de

bàsquet i dues

instal·lacions fan de la

Societat Esportiva Sant

Medir un dels clubs més

coneguts del districte

El Sant Medir compta
amb dues pistes
cobertes per a la
pràctica del bàsquet

Un dels principals objectius d’aquesta entitat és educar els joves a través de l’esport.

La Secció de Bàsquet del
Sant Medir té quasi 200 jugadors

per MANEL
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El Districte està immers en forts
canvis urbanístics com ara la cons-
trucció d'un nou barri a la Marina.
Què significarà per als ciutadans?
És un projecte molt ambiciós que edifi-
carà 11.000 nous habitatges i nous
equipaments, farà zones verdes i recu-
perarà espais per als vianants. Volem
que es mantingui l'activitat econòmica,
però adaptada als temps actuals, amb
indústries de tot tipus que respectin el
medi ambient i no superin els nivells de
soroll. Serà un barri que comptarà amb
dues línies de metro, la L9, que traves-
sarà el passeig de la Zona Franca, i la
L2, que  connectarà el centre de la ciu-
tat amb Montjuïc i l'aeroport.
El barri vell de la Marina també
està en plena remodelació...
Estem fent un esforç important en ha-
bitatge dotacional. Durant aquest man-
dat volem construir 400 habitatges,
150 dels quals ja s'estan aixecant a l'an-
tic Mercat de Port (75 per a gent gran i
75 per a joves).  A més, estem ultimant

l'Illa Philips, on anirà una nova Oficina
d'Atenció al Ciutadà (OAC), els serveis
socials i una sala polivalent als antics
menjadors de la fàbrica. Aquest novem-
bre s'ha traslladat aquí la Biblioteca
Francesc Candel i a la primavera pre-
veiem que es pugui obrir el Jardí dels
Drets Humans —un antic espai verd de
la fàbrica de televisors—, en el qual fa-
rem una intervenció mínima, bàsica-
ment de neteja i desbrossament.
Can Batlló és un altre dels grans
projectes urbanístics d'aquest
mandat. En quina fase es troba?
Hem començat les converses amb el
Consorci de la Zona Franca per cons-
truir-hi les noves naus i oferir-les a
qui vulgui traslladar-s’hi i així tirar a
terra les parts de Can Batlló que no
s'han de conservar. Els traslllats es
podrien fer entre l'estiu i  el mes de
desembre de l'any vinent. Seran cinc
hectàrees de zona verda al mig de la
Bordeta, un bar-ri on enguany s’està
renovant el carrer Gavà, entre Olzine-
lles i Moianès, amb nova pavimenta-
ció, mobiliari i enllumenat. 
Com s’està desenvolupant el Pla
d'Equipaments?
Ens hem compromès a fer 40 equipa-

ments nous fins al 2011, sense comp-
tar els de Can Batlló i l'Illa Philips. La
majoria són escoles bressol, residències
per a la gent gran, escoles de música i
algun espai de joves. Ja hem començat

a construir-ne alguns, com ara el Casal
de Gent Gran del Polvorí, el Casal de
Gent Gran de l'Antic Mercat del Port, el
Centre Cívic La Viña o la remodelació
de les Cotxeres de Sants.
Poble Sec és l'únic barri del dis-
tricte beneficiat per la Llei de Bar-
ris. Què s'hi ha fet fins al mo-
ment?
Hem treballat en la millora de la con-
nectivitat interna del barri i entre la
part baixa i l'alta, sobretot de Montjuïc.
Amb el pla de manteniment integral

hem fet obres a molts carrers —Blasco
de Garay, Blai, Creu dels Molers i Mar-
garit— i hem arreglat el clavegueram
de la part baixa del Poble Sec. Tot plegat
per reforçar la qualitat de vida quotidia-
na. També hem fet inversions al centre
cívic El Sortidor i a un equipament per
a entitats del carrer Elkano. 
Sembla també que El Molino revi-
farà...
També aprofitarem la Llei de Barris per
reurbanitzar més endavant la plaça d'El
Molino. Hi ha una societat catalana que
el convertirà en cafè-teatre i les obres
podrien començar l'any que ve. A més,
hem refet el refugi 307 de la Guerra Ci-
vil perquè pugui ser visitable.
A la part vella de Sants, Hosta-
francs i la Bordeta no els ha caigut
la "grossa" de la Llei de Barris,
però tenen una bona "pedrea"…
Són àrees de rehabilitació integrada.
Això servirà perquè els propietaris pu-
guin fer obres de millora com la rehabi-
litació de façanes i elements estructu-
rals, instal·lar ascensors, etc. Durant el
mes de novembre hem enviat cartes in-
formatives a cada casa perquè els pro-
pietaris puguin demanar aquests ajuts i
sàpiguen on adreçar-se.

E N T R E V I S T A Immaculada Moraleda, regidora del Districte de Sants-Montjuïc

La regidora a la Biblioteca Francesc Candel, acabada d'estrenar.

El futur nou barri a la Marina, Can Batlló o

la Llei de Barris al Poble Sec són alguns dels

grans temes que destaca la regidora com a

balanç de l’any

“Durant aquest
mandat construirem

400 habitatges
dotacionals al barri

de la Marina”

“Ens hem
compromès a fer 40
nous equipaments
fins al 2011”

Núria 
Mahamud


