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Ja és oberta a la ciutadania la
plaça de Can Muns. Aquest
nou espai públic es troba entre
el carrer Gavà i el carrer Ros-
send Arús. El nou espai urba-
nitzat incorpora de manera
destacada un espai de jocs in-
fantils de nova planta. 
A més de la nova plaça, s’ha
construït un edifici    d’habitat-
ges i és previst edificar-ne un
altre per a equipaments. La
nova plaça es troba en un espai
que havia estat ocupat per les
naus d’una fàbrica tèxtil. L’es-
pai públic que s’ha acabat cre-
ant incorpora un arbrat consi-
derable, que amb el pas del
temps anirà creant una apa-
rença de gran densitat. 

La plaça de Can Muns,
un nou espai per al lleure 

La placeta de Can Muns, amb els nous jocs infantils en primer terme.

SOCIALITZACIÓ

Evitar l’aïllament 
social de la gent gran
és prioritari

CASALS

Es renoven i es
dobla la dotació
per a activitats

FONT FLORIDA

La residència es va
inaugurar al principi
d’octubre

Pàg. 3

Pàg. 5

E N T R E V I S TA Pàg. 8

Ana Montoro 
i Dori García
Presidenta i secretària 
adjunta d’Ona Nova 

“Es difícil trabajar
en inserción laboral
si no crees que otro
mundo es posible”

PLE DEL DISTRICTE Pàg. 4

L’atenció a les 
persones, punt 
central del 
pressupost 2007

P O L I E S P O R T I U Pàg. 7

Societat Esportiva
Mercat Nou Magòria   
Celebrarà 60 anys el 2007

E Q U I PA M E N T S Pàg. 6

Espai 12@16 
Nou equipament per a joves
al Poble Sec 

Més inversió i més activitats als
equipaments per a la gent gran

S E R V E I  P Ú B L I C Pàg. 6

Eficiència i estalvi
energètic a la llar 
de cara a l’hivern 
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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.
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

Diumenge 12 de novembre
Trobada de col·leccionistes de Coca-Cola
De 10 a 15 h. Cotxeres de Sants (Sants, 79-83)
Exposició i intercanvi de material de la coneguda marca
Coca-Cola.

Del 13 al 18 de novembre
Marató de cinema fantàstic i de terror
A les 20 h. Cotxeres de Sants (Sants, 79-83)
Panoràmiques de curts de terror i fantàstics del 14 al
16. Divendres 17, projecció dels finalistes dels curts
d’animació i dissabte 18, la nit més llarga. Més infor-
mació: www.cotxeres.org/marato.

Dimarts 14 i 28 de novembre
Balls gent gran
De 17 a 20 h. Casinet d’Hostafrancs (Rector Triadó, 53)

Dijous 16 i divendres 24 de novembre
Artescape
Dijous 16, de 17 a 20 h. Plaça Joan Corrades 
Divendres 24, de 18 a 21 h. Plaça Navas
Actuació circense i taller d’acrobàcia.

Dimecres 22 de novembre
Xerrada sobre creixemet personal
A les 19.30 h. Casa del Rellotge (pg. Zona Franca, 116, int)
Xerrada sobre el coaching, una tècnica per a millorar les
relacions amb la família, l’estrés, la gestió del temps, etc.

Divendres 24 de novembre
Elsy’s Soup Cabaret
A les 22.15 h. Centre Cívic El Sortidor (pl. del Sortidor, 12)
Espectacle de cabaret.

Dijous 30 novembre i divendres 1 de desembre
Swan Lake, 4 acts
A les 21 h (dg, a les 19 h). Mercat de les Flors (Lleida, 59)
Un Llac dels cignes amb un fantàstic repartiment, del qual
destaca la ballarina fetitxe de Maurice Béjart, Ornella Ba-
lestra, i el ballarí del Nederlands Dans Teater, Brynjar
Bandlien. De Raimund Hoghe Company.

Dissabte 2 i diumenge 3 de desembre
Sacre–The Rite of Spring 
A les 21 h (dg, a les 19 h). Mercat de les Flors (Lleida, 59)
Inspirada en Le Sacré du printemps, d’Igor Stravinsky; amb
coreografia i interpretació del mateix Hoghe i de Lorenzo
De Brabanderem. De Raimund Hoghe Company.

24 de novembre/1 i 15 de desembre 
Tercera edició de Frankafestz 
A les 23.15 h. Espai TGR de la Bàscula (Foc, 128)
Els grups de Ruta 38 són la capçalera del cartell i con-
viden un altre grup de fora del barri com a teloner.

Del 24 al 26 de novembre 
Mozart infreqüent
Divendres a les 21 h. Dissabte i diumenge a les 19.30 h.
Caixafòrum (av. Marquès de Comillas, 6)
Amb l’Endellion String Quartet. Obres de W.A.Mozart,
J. Homs i L.V. Beethoven. Quartet de corda amb piano.

Diumenge 26 de novembre
Ball folk
A les 18 h. Plaça Osca
Taller de danses amb Xavi Rota. Ball amb Amanida Folk.

Dimarts 12 de desembre 
Folklore imaginario
A les 21.30 h. Mercat de les Flors (Lleida, 59)
Carlo Actis Dato, un dels millors saxofonistes euro-
peus, presenta un nou treball amb la col·laboració del
contrabaixista gallec Baldo Martínez. 

Diumenge 19 de novembre
Jocs i música per a tota la família
A les 12 h. Plaça Osca

Divendres 24 de novembre
Màgia
A les 18 h. Centre Cívic La Cadena (Mare de Déu de Port,
397-parc de Can Sabaté)
A càrrec d’Enric Magoo. A partir de 3 anys.

Dissabte 25 de novembre
Don Quixot de la Manxa
A les 12 h. Centre Cívic El Sortidor (pl. del Sortidor, 12)
Conte amb projeccions audiovisuals. Cia. Fil de Cuca.

Fins al juny de 2007
Gitanos. La cultura rom a Catalunya
Museu Etnològic (passeig de Santa Madrona, s/n)
Una mostra sobre l’èxode del poble rom i el seu assen-
tament a Catalunya. 

Una publicació de l’Ajuntament de Barcelona. Consell d’Edicions i Publicacions: Carles Martí, Enric Casas, Irene Pagès, Alfredo Jorge Juan, Màrius Robert, Joan
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Editorial. Pg. Zona Franca, 60. 08038 Barcelona. Dipòsit legal: B. 29.175-1994.
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Dolors Roset

A l districte, hi ha 36 mil
persones, una cinquena

part del total del veïnat, que
passa de 65 anys. Aquest im-
portant col·lectiu de població

necessita espais, serveis i re-
cursos especials. Econòmics,
evidentment, però també so-
cials. Una de les prioritats
que tenen els serveis que
se’ls ofereixen és afavorir la

integració social de les perso-
nes grans, la prevenció de si-
tuacions d’aïllament social, el
foment de la relació i la pro-
moció de la participació acti-
va en la vida de la comunitat.

En aquest sentit, la xarxa de
casals ofereix espais de rela-
ció i d’intercanvi, un lloc on
formar-se, un espai solidari
amb els altres i amb l’entorn,
com també amb capacitat
d’adaptació a les noves reali-
tats.
Ara s’ha emprès una sèrie
d’actuacions de millora i am-
pliació d’aquests casals. S’han
doblat els recursos per re-
forçar els equips de gestió do-
tant-los d’un dinamitzador,
per oferir més activitats,
obrir també els dissabtes i el
mes d’agost i organitzar balls
cada quinze dies. Aquests
balls són els dimarts al Casi-
net, dimecres al Sortidor i di-
jous a les Cotxeres. A princi-
pis del 2007 també n’hi
haurà a la sala Pepita Casane-
llas, de la Marina.
En aquesta segona meitat
d’any s’han emprès també
moltes millores. A l’agost es
va inaugurar l’aula de noves

tecnologies al Poble Sec, un
casal que es va fer nou el
2005, i també es va pintar i
dotar de mobiliari nou al ca-
rrer de la Capa a La Marina.
Els casals del Polvorí i de Sant
Cristòfol tindran un local
nou. El del Polvorí, precisa-

ment, farà el trasllat durant el
primer semestre de l’any vi-
nent. I a les Cotxeres de Sants
es reforma i amplia el casal
per a la gent gran.
Totes aquestes iniciatives se
sumen a les que ja es fan des
de més anys enrera, com la
Quinzena de la salut o els
projectes de relació interge-
neracional entre nens i avis.
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Instal·lacions de la nova residència Font Florida.

Un 20 % de la població de 

Sants-Montjuïc és gran i

necessita, poc o molt, una atenció

especial. Per aquest motiu s’han

creat nous serveis als centres

municipals i s’han reforçat 

els que ja existien

Pla de millora dels Casals de
Gent Gran de Sants-Montjuïc

Cal que la gent
gran tingui
activitats de 
relació per evitar
l’aïllament social 

R E S I D È N C I A  F O N T  F L O R I D AA
Aquest nou equipament per a gent gran es va inaugurar el 4 d’octubre. La residència dis-

posa de 88 places,de les quals 48 són en dormitoris individuals i 20 en habitacions dobles.

També disposa d’un centre de dia per a un màxim de 30 persones. En total són tres plan-

tes i un jardí. A la planta baixa hi ha els serveis per als residents, una sala de reunions i la

cuina. El menjador i les habitacions són a les altres dues plantes.

C IU TA DA N S OPINE N

Conxita Ferreres
Dependenta

No ho sabia i trobo
molt bé que es facin
millores per a la gent
gran, perquè és una
cosa molt necessària.

Mati Sánchez
Auxiliar administra-
tiva

Em consta que és així i
em sembla molt bé,
perquè crec que totes
les millores són per a
alguna cosa bona.

Guillem Cartes
Cambrer

No ho sabia, però ho
trobo molt bé, perquè
tot el que sigui una
ajuda per a la gent
gran em sembla posi-
tiu, molt bé.

Magda Garcia
Jubilada

No ho sabia, però em
sembla molt bé, perquè
crec que hauria d’ha-
ver-hi més coses, ja no
solament per a la gent
gran, sinó per a tot el
conjunt social, per al
barri.

Carmen Gracia
Administrativa

Sí que ho sabia. Crear
espais per a la gent
gran, perquè puguin
passar-hi una bona
estona, esta molt bé. És
trist que les persones
grans no tinguin on
anar.

Àlex Hernández
Administratiu

No lo sabía, pero es evi-
dente que la gente
mayor tiene que tener
un sitio donde ir. Me
parece muy bien.

S a p  q u e  e l  D i s t r i c t e  e s t à  f e n t  m i l l o r e s  a l s  e q u i p a m e n t s  p e r  a  l a  g e n t  g r a n ?
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Núria Mahamud

L a millora de la qualitat
de vida dels ciutadans i

ciutadanes de Sants-Mont-
juïc, especialment la que
prové dels serveis de proxi-
mitat, és el principal objec-
tiu dels nous pressupostos
per a 2007, aprovats en
sessió plenària el passat 4
d’octubre amb el vot en
contra de CiU i l’abstenció
del PP.
El pressupost inicial previst
per a 2007 és de 22,27 mi-
lions d’euros. S'hi destaca
de nou la partida destinada
a l’atenció a les persones, la
qual s’incrementa en un
45% respecte l’any ante-
rior. En el capítol de despe-
ses corrents, la partida més
important se l’endú la com-
pra de béns i serveis amb
un el 66%.

D’altra banda, enguany es
preveu que les inversions
reals creixin el 10,8%. Els
proyectes ja aprovats pel
Comitè de Govern són la
urbanització dels carrers
Gayarre, Can Clos, Gavà i

Joan Güell, la remodelació
dels antics menjadors de la
fàbrica Philips i la reforma
de la seu del Districte i de
les Cotxeres de Sants, entre
d’altres.
Els dos grups de l’oposició
van criticar que bona part
de les inversions estaven

encara per determinar. En
concret, el portaveu de CiU
va manifestar que el 70%
de la partida destinada a
les inversions no estava de-
tallada, qüestió a la qual la
regidora Imma Moraleda
va respondre que malgrat
totes les inversions estan
concretades, el pressupost
les recull com a indetermi-
nades pel fet de no haver
estat aprovades definitiva-
ment. 
L’equip de govern, encapça-
lat pel PSC, va remarcar
l’augment de la despessa so-
cial. IC-Verds va destacar, en
concret, que s’ha incremen-
tat en un 30% el nombre de
treballadores familiars i
ERC va ressaltar l’augment
de les subvencions a enti-
tats per sobre de l’IPC.
D’altra banda, la regidora
va informar al Plenari que
a partir d’ara la Unió Es-
portiva de Sants gestionarà
els cinc camps de futbol del
districte.

P L E  D E L  D I S T R I C T E

Les inversions
reals en projectes
urbans durant
2006 han crescut
un 10,8%

Un moment del Ple d’octubre.

El pressupost inicial previst per a 2007 és

de més de 22 milions d’euros i també

s’incrementen en un 10,8% les inversions

L’atenció a les persones, punt
central del pressupost 2007

Carles Saldaña Beut “Alady”

J. M. ContelÀLB UM HI S TÒR IC

Carles Saldaña Beut “Alady”,  el rei de Paral·el. (Foto:
Arxiu JMC)  

Carles Saldaña Beut “Alady”, va ser un dels humoristes o
còmics més grans i populars que va trepitjar l’escena barce-
lonina del Paral·lel, durant cinquanta anys, i va fer llum so-
bretot a una fosca postguerra. Nascut a València el 6 d’oc-
tubre de 1902, prop d’un any després, la seva família va
fixar la seva residència al carrer de la Barra de Ferro, al ba-
rri de Ribera. Carles Saldaña va començar de jovenet a cul-
tivar els seus dots humorístics i artístics per diverses enti-
tats recreatives, així com per diferents cafès-cantants, Les
Set Portes, el Cafè del Comerç, etc. El sobrenom al deu a
una topada circumstancial amb Santiago Rusiñol. El fet és
que aquest i altres escriptors estaven rient en un restau-
rant mentre el jove Saldaña se’ls mirava i finalment el cam-
brer li va explicar que les rialles les provocava ell, perquè a
la pregunta de qui era aquell jove, don Santiago respongué:
“És Aladí, el de la llàntia meravellosa. No li veieu la gran
taca d’oli que porta a la solapa?” Després d’això va canviar
la i llatina per la i grega i va fer d’aquest mot el seu nom ar-
tístic. Va debutar el 1918 al Folies Bergère (Arnau) i en la
seva sortida a escena va canviar els costums del còmics de
l’època de dur roba estrafolària i la cara pintada, per sortir a
la passarel·la amb un esmòquing, guants blancs, “un bom-
bín” i la cara neta. Les seves actuacions es van prodigar en
tots els teatres i locals que hi havia en el Montmartre bar-
celoní. La seva última actuació va ser al teatre Apolo el
1968 i poc temps després va morir. El 12 de juliol de 2003
es va fer al Teatre Apolo un homenatge a aquest genial ar-
tista de la revista i el music-hall.                 
Si té fotografies o documents del seu barri, els pot
donar a l’Arxiu Municipal del Districte, 93 332 47 71.
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Daniel Romaní

El barri de Sants va ser
un important focus in-

dustr ia l .  A lguns dels  te-
rrenys ocupats per fàbriques
fa uns quants anys han estat
recuperats els darrers decen-
nis com a espais públics per
a l’ús dels ciutadans. Un dels
primers a reconvertir-se va
ser l’actual Parc de l’Espanya
Industrial, el qual l’Ajunta-
ment va urbanitzar al prin-
cipi de la dècada de 1980 als
terrenys de la que havia es-
tat una de les primeres fà-
briques de l’Estat a utilitzar
el vapor a gran escala, l’ano-
menat Vapor Nou. Després
n’han seguit l’exemple molts
altres casos. Aquesta tardor
ha quedat enllestida la urba-
nització de la plaça de Can
Muns en un indret on hi ha-
via les naus d’una fàbrica
tèxtil. La nova plaça es troba
entre el carrer Gavà –al ma-
teix nivell que la plaça– i el
carrer Rossend Arús –situat
a un nivell superior, després
d’un parterre de gespa en
forma de talús–. A més d’e-
lements de mobiliari urbà
–bancs i papereres– i d’ar-
brat força dens, l’espai aca-
bat d’urbanitzar té una zona

de joc infantil, amb sorra
fina a la base de cadascun
dels elements de joc. Tot
l’espai té un tancament de
fusta. 
D’altra banda, s’ha iniciat la
urbanització del Camí de
Can Clos. Aquest camí, que
discorre entre el carrer dels

Ferrocarrils Catalans i el ca-
rrer de la Pedrera del Mussol
(Zona Franca), és pràctica-
ment l’única connexió per
als vianants i els vehicles del
barr i  de Can Clos amb la
resta de la ciutat. L’objectiu
de la urbanització és millo-
rar l’accessibilitat dels via-
nants sense fer minvar la ca-
pacitat  de c irculació de
vehicles. Hi haurà voreres

tant al costat muntanya com
al costat mar del carrer (fins
ara només n’hi havia al cos-
tat muntanya). Per fer-ho
possible es guanyarà espai a
la muntanya tot retallant el
talús verd actual. A la vorera
costat muntanya, s’hi plan-
taran t ipuanes,  s ’ hi
instal·larà nou enllumenat,
mentre que a la del costat
mar s ’ hi  constr uirà  una
nova tanca de separació amb
Can Mestres, i a més d’ar-
brat i enllumenat, hi haurà
mobiliari urbà (pilones, pa-
pereres i bancs). És previst
que les obres durin fins l’es-
tiu, durant els quals es man-
tindrà el carril de sortida del
barri; això permetrà a la lí-
nia del bus 13 mantenir el
seu recorregut.  Mentres-
tant, l’accés dels vehicles es
farà pels carrers del Foc,
Jocs del  92 i  Pedrera del
Mussol.

N O T Í C I E Sf
Marató de Cinema de terror
Del 13 al 18 de novembre arriba una nova edició de la
Marató de Cinema de Terror al Centre Cívic de les
Cotxeres de Sants. Enguany, s’hi han presentat 114
produccions. Totes les obres presentades i que com-
pleixen les bases del certamen seran exhibides du-
rant la Marató. Cal destacar la sessió de 12 hores del
dissabte 18 amb la projecció ininterrompuda de
films. La trobada és una de les cites anuals de gran
èxit del districte.

Final d’obres a l’estació de metro de Santa
Eulàlia
El passat octubre van finalitzar les obres de rehabili-
tació integral de l’estació de metro de Santa Eulàlia de
la línia 1. Es tracta d’una de les actuacions de millora
de la xarxa dutes a terme per TMB. Els treballs han
consistit, entre d’altres operacions, en l’arranjament i
renovació d’andanes, vestíbuls o instal·lació d’ascen-
sors. La inversió ha estat de 2,5 milions d’euros.

Creu Coberta es disfressa de medieval
Amb motiu de la Festa Major d’Hostafrancs i de l’Any
del Comerç, l’associació de comerciants de Creu Co-
berta va organitzar una fira medieval. Els dies 7 i 8
d’octubre, el seu carrer va acollir una mostra del co-
merç associat, i una fira amb més de 80 artesans i ac-
tivitats molt diverses: ensinistrament de falcons, ta-
llers de dansa medieval i espasa... La fira va comptar
amb un gran nombre de visitants, entre els quals,
l’alcalde Jordi Hereu.  

Campanya: Compartir Patis d’Escola
Els IES Lluís Vives, Joan Coromines i el CEIP Barru-
fet del barri de Sants també participen a la campanya
Compartir patis d’Escola. Aquests col·legis obriran
les seves instal·lacions esportives i d’espai de jocs du-
rant les tardes de dilluns, dimecres i dijous i els caps
de setmana des de setembre fins a juny. L’objectiu és
optimitzar els usos educatius del temps per part de
joves i infants. 

Neixen dos nous espais
públics a La Bordeta i Can Clos

Presentació del Pla al Consell Ciutadà.

Pla per a la promoció de la convivència i el civisme 
Redacció

El Districte de Sants-Mont-
juïc, conjuntament amb la

Diputació de Barcelona, ha
presentat davant el Consell
Ciutadà del passat mes d’octu-
bre el seu Pla per a la promo-
ció de la convivència i el civis-
me a Sants-Montjuïc. Es tracta
d’un document que permetrà
treballar d’ara endavant en
l’anàlisi conjunta del fenomen
de la immigració, la diversitat i
la convivència al districte. El

Pla inclou un estudi demogrà-
fic segons el qual Sants-Mont-
juïc concentra actualment el
12,6% del total d’estrangers de
la ciutat, fet que el situa com el
tercer districte de Barcelona
en nombre d’immigrants des-
prés de l’Eixample i Ciutat Ve-
lla. En aquest context, el pro-
jecte aposta per una correcta
acollida dels nouvinguts; pel
principi de la plena ciutadania,
és a dir, pel fet que tothom pu-
gui tenir els mateixos drets i

deures; per la difusió dels va-
lors de la diversitat i per l’en-
fortiment de la cohesió social.
Els objectius generals del do-
cument passen per promoure
la integració del fet migratori i
el sentiment de pertinença a la
comunitat com a base per evi-
tar conductes incíviques. Tam-
bé es pretén reforçar la coope-
ració i el treball en xarxa entre
administracions i la participa-
ció activa del teixit associatiu i
econòmic.

La plaça de Can

Muns, situada entre

el carrer Gavà i el

carrer Rossend Arús,

en un indret que

ocupaven les naus

d’una fàbrica,

ja és oberta a tota 

la ciutadania

El Camí de Can Clos
serà més accessible
per als vianants

La plaça de Can Muns, amb els jocs infantils al fons.
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El passat 5 d’octubre es va celebrar a les
Reials Drassanes de Barcelona el tradicio-

nal sopar del comerç barceloní, en el transcurs
del qual es van lliurar els premis “Barcelona, la
millor botiga del món”. L’acte va estar presidit
per l’alcalde de la ciutat, Jordi Hereu, i el segon
tinent d’alcalde, Jordi Portabella. Els premis es
van instaurar l’any 1997 amb la finalitat de
contribuir a dinamitzar la iniciativa empresa-
rial i fomentar la millora del comerç a la ciutat.
En l’edició d’enguany, el comerç de Sants ha re-

but una doble distinció. D’una banda l’Associa-
ció de Comerciants de Creu Coberta ha rebut el
“Premi a la millor iniciativa agrupada per a la
dinamització comercial de la ciutat”, pel seu es-
forç a oferir nous serveis que augmenten l’ofer-
ta i l’apropen als clients, i perquè engresca els
botiguers a participar en les diferents mostres.
D’altra banda, el Celler Gelida, del carrer Valles-
pir, ha rebut un diploma en reconeixement del
treball realitzat en el transcurs dels anys, que
l'ha convertit en tot un referent del món del vi. 

E L  T A U L E L L

El Premi a la força del comerç de Sants

Lluís Llanas (al centre), president de l'Associació de
Comerciants de la Creu Coberta, amb el premi.

Joan Anton Font

E Q U I P A M E N T S

P.F.

L’Espai 12@16 està ins-
tal·lat en un local del

carrer de Concòrdia, número
35, que té dues plantes i una
superfície total de 135 me-
tres quadrats. En el moment
de tancar aquesta edició, es-
tava previst obrir el centre
aquest mes de novembre. El
nou equipament juvenil ofe-
rirà serveis i activitats esta-
bles i una programació periò-
dica, com ara tallers i cicles
temàtics. 
El centre té cinc espais dife-
renciats. N'hi ha un de recep-
ció i acollida, que inclou punt
d’informació sobre temes
d’interès dels joves, màqui-
nes de beguda i taquilles. Un

espai comú de trobada, situat
a la sala més àmplia i llumi-
nosa de l’edifici, molt accessi-
ble i polivalent, que tindrà
dues funcions: farà de zona

lúdica i de jocs –disposa de
jocs de simulació, reflexió,
rol, etc. Un tercer espai és el
multimèdia, on es pot fer ús
d’ordinadors amb connexió a
Internet (amb normativa
d’ús i règim d’autoservei),
d’una televisió i una video-
cònsola. També s’ha disse-

nyat una zona més tranquil-
la i petita destinada a la lec-
tura i la interrelació. L’Espai
12@16 és el resultat d’una
demanda tant dels serveis
públics ubicats al barri com
del moviment associatiu, ja
que s’estima que al Poble Sec
hi ha uns 1.100 joves de 13 a
16 anys, és a dir, el 6,8% de la
població que hi viu. L’objectiu
del centre, per tant, és oferir
als joves un espai de trobada
amb una finalitat preventiva i
educativa, que satisfaci les se-
ves necessitats de relació i
lleure i que previngui conduc-
tes de risc. 

Més informació
Espai 12@16
c/ Concòrdia, 35
www.bcn.cat/sants-mont-
juïc

A l’espai multimèdia,
s'hi pot fer ús d’ordi-
nadors amb connexió
a Internet

El barri del Poble Sec comptarà a partir d’ara

amb un nou equipament destinat als joves

de 12 a 16 anys, l’Espai 12@16

Els serveis multimèdia són una part ineludible de qualsevol equipament jove.

El Poble Sec obre un equipament
per a joves, l’Espai 12@16

S E R V E I  P Ú B L I C

A l’hivern: eficiència i
estalvi energètic a la llar

Redacció

Amb l’arribada de l’hivern, cal preparar la llar per tal d’a-
conseguir el màxim confort amb criteris de sostenibilitat.
L’estalvi energètic també repercutirà favorablement en la
nostra economia. L’element clau és l’aïllament tèrmic, que
redueix l’ús de calefacció a l’hivern i de refrigeració a l’es-
tiu. Es pot instal·lar doble finestra o doble vidre a les fi-
nestres; s’estalvia un 25% d’energia i, a més, protegeix
contra la contaminació acústica. El 40% de les fuites de
calor es produeixen per finestres i vidres. També es reco-
mana utilitzar persianes i cortines: la presència o absèn-
cia del sol ajuda a estalviar, segons els casos, calefacció i
refrigeració. Cal apagar la calefacció durant la nit i no en-
cendre-la al matí fins que la casa estigui ben ventilada i
s’hagin tancat les finestres.
Una temperatura interior de 19 a 20 graus dóna una bona
sensació de confort, i es pot abaixar a 16-17 graus a la nit.
A l’estiu, una temperatura de 25 graus és suficient per te-
nir un ambient de benestar. Per cada grau que s’augmenti
o es disminueixi, es consumirà un 8% més d’energia. 
Les calefaccions centralitzades de gas són les que perme-
ten un funcionament més econòmic. Les vàlvules ter-
mostàtiques en cada radiador o els reguladors programa-
dors per a la caldera incrementen l’estalvi i l’eficiència. No
es recomana la calefacció elèctrica a causa de la seva baixa
eficiència energètica. S’han de tancar els radiadors que no
es necessitin i apagar la calefacció, si la casa està desocu-
pada més d’un dia. Cal fer un bon manteniment del siste-
ma de calefacció al començament o al final de temporada. 

Més informació:
www.barcelonaenergia.com
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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

Nou web del Registre de bicicletes

Permet sol·licitar els documents per enre-
gistrar la bicicleta en una base de dades de
la ciutat. Es pretén aconseguir un efecte
dissuasiu del robatori i, si finalment es
produeix el furt, que es posin en marxa els
mecanismes de detecció i identificació de
les bicicletes robades i de devolució de les
recuperades.
www.bcn.cat/registrebicicletes

Nou portal que promou la innovació
a Barcelona

Barcelona Activa posa en marxa una eina
per donar a conèixer la innovació que es fa
a la ciutat. El web conté les principals notí-
cies i l’agenda de la innovació, i inclou
exemples d’empreses innovadores, entre-
vistes, projectes de l’Ajuntament i el Mapa
de la Innovació a Barcelona.
www.bcn.cat/innova

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

La Societat Esportiva Mercat Nou
Magòria complirà 60 anys el 2007

Pere S. Paredes

Jordi Suñé de Sanjuan, actual
president de la Societat Esporti-

va Mercat Nou Magòria, vol que
tothom “del barri i del districte vin-
gui a celebrar amb nosaltres aquesta
data tan important per a la nostra
entitat”.
“No només els nois i noies que com-
ponen els nostres equips”, diu el
president, “els familiars, els amics,
els veïns, els aficionats al futbol han
de gaudir amb nosaltres del nostre
60è aniversari i dels següents”.
Actualment, aquesta societat, que
va néixer el 1947, té més de 150
nois repartits en totes les seves ca-
tegories “des de la nostra important

escola de futbol, fins al juvenil”.
Aquest planter “quasi cada any ens
permet celebrar algun títol, com
aquesta temporada, en què l’equip
d’alevins ha pujat a la Primera Divi-
sió de la seva categoria”.
La Societat Esportiva Mercat Nou
Magòria compagina els seus entre-
naments i els seus partits oficials en
dues de les més conegudes instal·la-
cions de Sants-Montjuïc: el camp de

Magòria, amb cabuda per a uns
2.500 espectadors, i les de la Satàlia.
I què és el que fa diferent aquesta
societat futbolística d’altres clubs?
“Primer de tot és que als nois els
agradi i vinguin a aprendre aquest
gran esport que és el futbol. Des-
prés, formem persones. I, podríem
dir, en tercer lloc, que aquí s’han de
trobar com a casa”.
“Exemple d’això és la figura del ca-
talà Sergio González” explica Suñé,
“un noi que va sortir de la nostra so-
cietat i que, ara per ara, és un gran
jugador de Primera Divisió”.

Més informació:
Societat Esportiva 
Mercat Nou Magòria
Carrer Daoíz i Velarde, 30
Telèfon 93 421 45 42 

És una de les entitats

més carismàtiques i

reconegudes del distric-

te de Sants-Montjuïc i

encara que s’aproxima

als 60 anys, no té cap

intenció de jubilar-se

L’entitat utilitza 
les instal·lacions
de la Satàlia  i el camp
de Magòria

El club utilitza el camp de Magòria i el de la Satàlia.

per MANEL
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Què es Ona Nova?
Dori García: Somos una asociación de
mujeres y estamos en proceso de con-
vertirnos legalmente en una empresa
de inserción laboral.
I què és una empresa d’inserció
laboral?
Ana Montoro: Una empresa de inser-
ción apuesta por la justicia. Es una em-
presa como cualquier otra, pero con la
particularidad de que contrata perso-
nas excluidas socialmente y con difi-
cultades de inserción laboral. En nues-
tro caso, son mujeres mayores de 45
años, que tienen pocas posibilidades
de integrarse en el mercado ordinario. 
D.G.: Tenemos una doble contabilidad,
económica y social. Las dos deben es-
tar equilibradas. El objetivo es ser lo
suficientemente rentable para poder
mantener los puestos de trabajo.
Com s’aconsegueix aquest equili-
bri?
D.G.: Es muy complicado, porque la
productividad de los trabajadores es

menor. Pese a ello debemos funcionar
como cualquier empresa, con las mis-
mas garantías y calidad de servicio. 
A.M.: Nuestros trabajadores tienen
una situación personal frágil, proble-
mas familiares y de salud. Cogen bajas
con frecuencia. Las empresas de inser-
ción tienen un coste añadido de 5.261
euros anuales por cada persona con-
tratada. Según un estudio de Aires, la
Plataforma Catalana d’Empreses d’In-
serció Laboral, una empresa de inser-
ción pierde rentabilidad al mismo
tiempo que genera un ahorro a la Ad-
ministración pública de 15.770 euros
por persona contratada. Por eso nece-
sitamos el apoyo de la Administración.
Quin és l’origen d’Ona Nova? 
D.G.: Ana y yo habíamos trabajado
juntas en la Fundación Zona Franca,
donde conocimos a Pilar Ruiz. Y
como en este barrio, La Marina-Zona
Franca, no había ninguna asociación
de mujeres, decidimos crear una. Fue
en 1998. 
Com van fer el pas cap a la inser-
ció laboral?
D.G.: Nos dimos cuenta de que una de
las necesidades imperiosas de las mu-
jeres era la inserción laboral. Muchas

familias dependían económicamente
de ellas y se veían obligadas a trabajar
en la economía sumergida. Empeza-
mos con servicios de proximidad
(limpieza, cuidado de personas mayo-
res y de niños) porque era lo que esta-
ban haciendo esas mujeres. El año pa-
sado iniciamos otra línea de inserción
dedicada al comercio de proximidad. 

Amb quins resultats? 
A.M.: En febrero pasado abrimos la
panadería y cafetería Cafè i Més (c.
Mare de Déu del Port, 227). 
D.G.: También hemos presentado una
oferta para gestionar la cafetería de la
Biblioteca Francesc Candel, que se
inaugura ahora. 
La situació de les dones ha can-
viat gaire durant el temps que
porteu treballant aquí? 
A.M.: Detectamos una doble realidad,
cada vez más patente. Hay un sector

de mujeres jóvenes que ha estudiado,
trabaja y ha entrado en la dinámica
del bienestar. Pero hay otro sector
bastante amplio con un nivel cultural
más bajo y que tiene la misma menta-
lidad de hace quince o veinte años. 
D.G.: En algunas zonas del distrito,
las mujeres sólo aspiran a ser amas de
casa. Las que nos preocupan son las
jóvenes. Hay mucha chica joven con
niños y un porcentaje bastante eleva-
do de embarazos adolescentes. 
Per què es dediquen a això?
D.G.: Igual puede resultar hasta pe-
dante, pero cada uno tiene sus razo-
nes. Creo que la democracia se ejerce
desde las bases y es ahí donde debe-
mos estar las asociaciones. Tenemos
muchos problemas, a veces no sabes
cómo vas a pagar a final de mes a las
personas que tienes contratadas. Pero
cada día, cuando te vas a casa, pien-
sas: “Pues hemos hecho un buen tra-
bajo”.
A.M.: Me lo he preguntado muchas
veces. Esto es como una militancia.
Es muy difícil trabajar en una asocia-
ción de mujeres o en una empresa de
inserción si no crees que otro mundo
es posible.

E N T R E V I S T A Ana Montoro  i  Dor i  Garc í a ,  pres identa  i  secre tàr ia  ad junta  d ’Ona Nova  

L’Ana i la Dori a la fleca-cafeteria social “Cafè i Més”.

Montoro i Garcia van crear, amb Pilar Ruiz, Ona

Nova (Tel. 93 223 92 89). Retornen al mercat

laboral les dones que n’han quedat excloses.

“És una aposta per la justícia”, afirmen

“Es difícil trabajar 
en inserción laboral 
si no crees que otro
mundo es posible”

Han obert el forn 

de pa i la cafeteria 

Cafè i Més

Felicia 
Esquinas


