
Els treballs duraran uns dos
anys. Serviran per adequar l’es-
tació a l’entrada del Tren d’Alta
Velocitat (TAV) i per ampliar-ne
els serveis. L’ambiciosa remode-
lació fa que els preparatius afec-
tin ja el trànsit. En una primera
fase s’ocuparà l’espai de davant
la façana que dóna a la plaça
dels Països Catalans. Per aquesta
raó, es veuran afectats els ser-
veis que ocupaven la zona (taxis,
busos i aparcament), que seran
traslladats a altres cantons de
l’estació. La circulació de trens
no es veurà afectada fins al final
de 2005. La remodelació de l’es-
tació haur ia d ’acabar cap al
2007, que és quan començarà a
circular-hi el TAV. 

L’estació de Sants, a punt per
començar les obres del TAV

El petit comerç agrupat en
eixos de barri resisteix millor

L’entorn de la plaça Països Catalans serà el primer afectat per les obres.

VENDES

Les associacions
asseguren que el
consum s’ha estancat

ESTRATÈGIA

La marca “Sants
Comerç” s’estendrà més
enllà de l’eix Sants-Creu 

AGRUPACIÓ

La tendència actual
passa per constituir
eixos comercials 

S A N T S - M O N T J U Ï C
B A R C E L O N A

Pàg. 3

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 •  F e b r e r  2 0 0 5

www.bcn.es

Pàg. 5

E N T R E V I S TA Pàg. 8

Francesc Boix
President de l’Associació
de Veïns Plus Ultra

“Falta gent jove
que col·labori amb
les entitats veïnals”
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Sants celebra
Sant Medir amb
colla pròpia
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Club Esportiu
Mediterrani
Esport i vida de barri
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Tràmits més
simples per a
obres menors
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Centres d’atenció
continuada
Per afrontar la grip
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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 de la trucada: 0,55 euros + IVA /cada 
3 minuts o fracció).
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.

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, Reina d’Aragó, 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.

GUÀRDIA URBANA

Unitat Territorial Sants-Montjuïc

Guàrdia Urbana, 2.
Emergències 092
Tràmits (Guàrdia Urbana, 3-5) 93 291 50 22
Accidents (Guàrdia Urbana, 3-5) 93 291 50 17

SERVEIS URGENTS

Telèfon únic d’emergències 112
Urgències sanitàries 061
Mossos d’Esquadra 088
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.

FARMÀCIES

www.farmaciesdeguardia.com

I N F O Ú T I Lt L ’A G E N D AW

Diumenge 20 de febrer
Orquestra Simfònica Estatal de Lituània
A les 18 h. Palau de la Música (Sant Francesc de Paula, 2)
Obres de Sibelius i Prokófiev.

Dijous 24 i divendres 25 de febrer
George Moustaki-Paco Ibáñez
A les 21.30 h. Palau de la Música (Sant Francesc de Paula, 2)
Duo entre dos cantautors compromesos. 

Dimecres 2 de març
Pablo Milanés
A les 21.30 h. Palau de la Música (Sant Francesc de Paula, 2)
Una nova cita amb l’autor de Yolanda o Para vivir.

Divendres 4 de març
Los Secretos
A les 21.30 h. Palau de la Música (Sant Francesc de Paula, 2)
Un concert acústic i intimista del mític grup dels 80.

Diumenge 13 de març
European Union Chamber Orchestra
A les 18 h. Palau de la Música (Sant Francesc de Paula, 2)
Obres de Mozart i Haydn.

FESTIVAL BARNASANTS
Diumenge 20 de febrer
Marc Parrot
A les 22.30 h. Sala Vivaldi (Llançà, 5)
Presenta el seu darrer àlbum, Dos maletas.

Divendres 18 i dissabte 19 de febrer
Jorge Drexler
A les 22 h. L’Espai (travessera de Gràcia, 63)

Dijous 24 de febrer
Mercedes Ferrer
A les 22 h. Luz de Gas (Muntaner, 246)

Divendres 25 de febrer
Gerard Quintana
A les 22 h. Barcelona Teatre Musical (Lleida, 40)

Dissabte 26 de febrer
Lluís Llach + Feliu Ventura
A les 22 h. Barcelona Teatre Musical (Lleida, 40)

Divendres 4 de març
Marina Rosell
A les 22 h. Cotxeres de Sants (Sants, 79-83)

Dimecres 9 i dijous 10 de març
Toti Soler
A les 22 h. L’Espai (travessera de Gràcia, 63)

Del 3 al 6 de març
Rain/Roses
A les 21 h. Teatre Municipal Mercat de les Flors- 
Sala Maria Aurèlia Capmany (Lleida, 59) 
Espectacle de dansa basat en una narració de l'escriptora
neozelandesa Kirsty Gun sobre la innocència perduda. 

Del 10 al 13 de març
Africa isnot sofar
A les 21 h. Dg. a les 19 h. Teatre Municipal Mercat de les
Flors-Sala Ovidi Montllor (pl. Margarida Xirgu, 1) 
Una peça que obre espais perceptius per reflexionar.

Del 10 al 13 de març
Madre e assasina
A les 21 h. Dg. a les 19 h. Teatre Municipal Mercat de les
Flors-Sala Maria Aurèlia Capmany (Lleida, 59) 
Basat en un fet real d’una mare que va matar els seus fills.

Dissabte 26 de febrer
Història d’una gavina i el gat que li va
ensenyar a volar
A les 12 h. Centre Cívic El Sortidor (pl. del Sortidor, 12)
Sessió de cinema infantil.

Diumenge 27 de febrer
A quant va la mel?
A les 10 h. Plaça Osca. 
Música, jocs i danses, pel grup La Tresca i La Ventresca.

Diumenge 27 de febrer
5a Trobada d’esbarts infantils i juvenils
De 12 a 14 h. Plaça Major del Poble Espanyol 
(Av. Marquès de Comillas, 13-27) 
Amb la participació de més de 300 nens i nenes d’es-
barts de tot Catalunya.

Dimarts 8 de març
XIX edició premi 8 de març
M. Aurèlia Capmany 2005
A les 17 h. Saló de Cent de l’Ajuntament (pl. Sant Jaume)
Votació dels projectes per al premi del públic. A partir
de les 17.30 h, lliurament de tots els premis. Consulteu
més actes amb motiu del Dia de la Dona al web dels
centres municipals d’Informació i Recursos per a les
Dones: www.cird.bcn.es
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Gerard Maristany

“Ens hem de convertir
en un nou Born”, diu

el president dels comerciants
de Creu Coberta, Lluís Lla-
nas, en referència a l’estratè-
gia de concentració que viuen
els comerciants de tot Sants.

Aquest col·lectiu vol acabar
agrupant-se al voltant de la
marca ‘Sants Comerç’. Alhora
estan començant a treballar
conjuntament amb altres ei-
xos comercials de la ciutat.
L’anunciada marca ‘Sants Co-
merç’ anirà més enllà del co-

negut eix Sants-Creu Cober-
ta: també hi seran altres zo-
nes com el carrer Galileu, on
actualment també estan im-
mersos en la creació d’un eix
comercial amb els carrers Va-
llespir i Joan Güell. El presi-
dent dels comerciants de la

zona, Josep Escofet, reco-
neix que enguany “no s’ha
treballat amb l’alegria d’al-
tres anys”. 
Albert González, director de
consum i comerç de l’Ajunta-
ment, admet l’estancament,
però recorda que el 2003 va
ser un un any “molt bo”. En
tot cas, la transformació so-
cial d’un barri com el Poble-
sec, provoca alguns efectes
en el comerç que preocupa
els botiguers.  Els comer-
ciants del carrer Roser, en
boca del seu president Vi-
cenç Barrau, asseguren que
“des del 2002 tot ha anat de
baixa”. La zona està experi-
mentant actualment una
substitució del comerç tradi-
cional per nous negocis re-
gentats per persones vingu-
des de fora. “La vigília de
Reis va ser un dia com qual-
sevol altre”, diu Barrau, que
manifesta que el seu carrer

va ser un dels pocs del barri,
juntament amb el de Vall-
honrat, on els comerciants
van posar llums de Nadal. 
Més actius es mostren a La
Marina-Zona Franca, on
Neus Ros explica el que fan

per fer front a la competèn-
cia del centre Gran Via-2.
L’estratègia passa, en aquest
cas, per la creació d’un eix
comercial que abraci els car-
rers de Mineria , Mare de
Déu de Port i Alts Forns. Se-
gons dades municipals,
Sants-Montjuïc disposa de
3.600 establiments comer-
cials, uns cent menys que fa
cinc anys.
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La marca ‘Sants Comerç’ s’estendrà més enllà del conegut eix Sants-Creu Coberta.

Els comerciants de Sants-Mont-

juïc constaten que l’estratègia a

seguir és la de reforçar la coope-

ració en eixos i associacions.

Asseguren que hi ha un estanca-

ment de les vendres i volen fer-hi

front potenciant la marca ‘Sants

Comerç’

Els comerciants volen reforçar
la marca ‘Sants Comerç’

La tendència més
remarcable és
l’agrupació en eixos
comercials

C IU TA DA N S OPINE N

Maria Rita Casas
Cristalleria

Per festes s’ha animat
una mica, però la reali-
tat és que està una
mica parat. En tot cas,
la gent ja no compra
com ho feia abans i
estic convençuda que la
culpa la té l’euro.

Joan Milà
Joguines

Hi ha anys més bons i
d’altres de més dolents,
però Creu Coberta té
bona salut. Oferim un
servei de qualitat i
tracte personalitzat, la
qual cosa ens diferencia
de les grans superfícies.

Enric Ricart
Sastreria

El comerç urbà té futur
i passa per la concen-
tració comercial; crec
que qui ho té pitjor és
el comerç dispers. Un
carrer amb una botiga i
un altre amb dues no
poden funcionar, s’han
d’agrupar.

Josep R. Lloveras
Florista

És clar, quan surt el sol
surt per a tothom, això
és bo. Crec que s’hau-
ria de millorar el tema
de la neteja. Per a
nosaltres, els comer-
ciants, és un tema
fonamental. 

Josep Ll. Clarà
Botiga roba

Jo crec que la situació
no és gaire bona. La
competència amb les
grans superfícies i com-
panyies ens fa molt de
mal. De 10 anys cap a
aquí la feina per als
petits negocis ha bai-
xat molt.

Maria R.
Pidemunt
Parament llar

Els comerciants a peu
de carrer patim més
que ningú les obres al
carrer. Això és molt
negatiu. Sóc una mica
pessimista; crec que a
vegades les coses
empitjoren més.

Q u i n a  é s  l a  s i t u a c i ó  d e l  p e t i t  i  m i t j à  c o m e r ç  a l  b a r r i ?

L ' E I X  C O M E R C I A L , U N A  E S T R AT È G I A  M U N I C I PA LA
L'impuls als eixos comercials, és a dir, als comerços agrupats i organitzats en un mateix

carrer o barri, és una de les bases de la política comercial de l'Ajuntament des de fa anys.

Per al segon tinent d'alcalde i regidor de Comerç, Jordi Portabella,“el fet que l'eix comer-

cial sigui una concentració natural de comerç a cel obert, territorialment localitzat, amb

una oferta comercial continuada, plural i competitiva, és el que possibilita la seva consoli-

dació”. En aquests moments, a tot Barcelona hi ha 18 eixos comercials a cel obert i més de

40 carrers comercials.
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El transport públic a
la plaça de Sants
La plaça de Sants sempre ha estat un punt important del
transport públic. Durant dècades tramvies com el 55, 56,
57 i 63, van tenir, en algun moment o altre, el seu inici i
final a la plaça, on aprofitaven per fer el tomb i tornar al
centre. El tren també va ser protagonista a la plaça quan,
l’octubre de 1948, s’inaugurava el nou edifici de l’estació
de Sants i que substituïa l’antiga. Aquesta construcció va
estar en servei fins a l’any 1968 en què va ser enderrocat,
tot just quan començaven les inacabables obres de la
nova estació i del nou entramat de vies. Però no tot van
ser desaparicions, ja que el 1969 amb la posada en marxa
de la línia 5 del metro, la plaça guanyava una estació, que
a més, li permetia fer correspondència amb la que ja exis-
tia a la carretera de la línia 1.                       
Si té fotografies o documents del seu barri, en pot fer
donació a l’Arxiu Municipal del Districte, 93 332 47 71

Abans La plaça l’agost de 1952, amb l’estació de RENFE i

els tramvies que hi tenien l’origen.

Ara Amb la desaparició del tren i els tramvies, el metro de

la línia 5 va arribar a la plaça.

J.M. ContelA B A N S  I  A R A E N T I T A T S

La Federació de

Colles de Sant

Medir de

Barcelona aplega

29 colles: cinc de

Sarrià-Sant

Gervasi, una de

Sants i la resta de

Gràcia 

Felicia Esquinas

E l 3 de març, les 29 co-
lles que integren la

Federació de Col les  de
Sant Medir de Barcelona
pujaran en romeria a l’er-
mita dedicada a aquest
sant, situada a la Vall de
Gausac, a prop de Sant
Cugat del Vallès. Conti-
nuen així una tradició que
suma ja 175 anys i que té
l’origen a la romeria que
va fer, el dia de Sant Me-
dir d’un any entre el 1830
i el  1840, el  f lequer de

Gràcia  Josep Vidal i Gra-
nés. No es coneix el motiu
d ’aquel la  peregr inació
–potser una promesa feta
al sant pel guariment d’u-
na malaltia– però sí que el
flequer hi va anar a cavall
i repartint llaminadures
fetes al seu forn. L’any se-
güent el va acompanyar la
seva família, més tard els
amics i veïns, i a poc a poc
es van anar formant les
colles.
El 1950, els presidents de
les colles van decidir agru-
par-se en una federació.
La festa, lògicament, ha
anat canviant. Als carros i
caval ls  s ’ han afeg it  ca-
mions, i les llaminadures
de la fleca han esdevingut
tones de caramels. 
De les 29 colles que hi ha a
Barcelona, 23 són de Grà-
cia, cinc de Sarrià-Sant Ger-
vasi i una de Sants: La
Parròquia de Sant Medir,
coneguda com la colla “de la

Bordeta”. Está integrada ac-
tualment per 46 persones.
Participa en tots els actes
organitzats per la Federació
de Colles de Sant Medir de

Barcelona. Així, el dia 3 de
març els de La Bordeta
seràn en la romeria general
que va desde Gràcia fins a
Sant Cugat. El dia 6, totes
les colles de la federació ani-
ran a la parròquia de Sant
Medir a Sants. Aquests ac-
tes són oberts als públic.

Més informació
Fed. de Colles de Sant
Medir de Barcelona
c/ de la Granja, 6
Tel. 93 218 92 86

La colla duu el
nom de la
Parròquia de Sant
Medir i es va fundar
l’any 1949

Sants celebra Sant Medir
amb la colla de La Bordeta

Desfilada de Sant Medir per un dels carrers de Sants.

www.bcn.es/publicacions
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Seran dos anys d’obres que
faran possible l’ampliació i

la millora dels serveis de l’es-
tació de Sants: s’encabirà una
nova via perquè hi passi l’A-
VE; es construirà un aparca-
ment subterrani de 4 nivells
al cantó mar, i es millorarà la
integració de l’estació d’auto-
busos al conjunt. A banda
d’això, s’ampliaran els usos
terciaris de l’estació de trens. 
A hores d ’ara s ’estan co-
mençant a fer els preparatius
de les obres. La maquinària i
les casetes d’obra s’instal·len
just davant la façana que
dóna a la plaça dels Països
Catalans. Com és sabut,
aquest espai l’ocupaven fins
ara l’aparcament, la parada de
taxis i les parades d’autobu-
sos urbans. Amb la reordena-
ció, els taxis aniran a parar al
cantó muntanya de la façana
Hospitalet. Les parades d’au-
tobusos urbans i de transbor-

dament de RENFE s’instal·la-
ran al carrer Viriat i al cantó
mar. L’espai d’aparcament es
condicionarà de nou i es cre-
arà un carril per als vehicles
que hagin de fer una parada
momentània a la plaça dels
Països Catalans. En el futur

s’anirà informant de noves
afectacions. 
Les primeres feines que es fa-
ran inclouran l’obertura d’u-
na nova rampa d’accés a l’a-
parcament situat sobre el
vestíbul de l’estació. Estarà al
cantó muntanya. Allí mateix,
es farà una glorieta per facili-
tar l’accés a aquesta rampa i
se suprimiran les bigues del
cantó mar (Hospitalet). 

Durant bona part del 2005,
el trànsit de trens seguirà
amb normalitat. Quan es co-
menci a actuar a les andanes
arribaran les afectacions en la
circulació ferroviària, tot i
que RENFE encara està ana-
litzant com es concretaran.
Avançant-se a les futures ne-
cessitats, pròximament es fa-
ran obres a les estacions de
França, Sant Andreu Comtal i
Montcada Bifurcació, per tal
que absorbeixin part dels
trens. L’estació de França aco-
llirà les Grans Línies i els
trens regionals, mentre que
les altres dues es dedicarien a
maniobres tècniques.
Menció a part mereix el co-
briment de les vies al seu pas
per Sants. Els veïns que en
reclamaven el soterrament
total admeten una solució si-
milar a l’adoptada en la co-
bertura de la ronda del Mig a
Badal. Agrupats en una coor-
dinadora que vigila els tre-
balls, exigeixen, però, que la
solució definitiva “no enterri
la possibilitat futura d’un so-
terrament”.

N O T Í C I E Sf
Subvencions a entitats socials
Fins al 7 de març, les entitats que treballen en els
serveis a les persones, en qüestions com l’esport, la
salut pública, els serveis socials o la promoció social,
tant en l’àrea del districte com en el de la ciutat, po-
den acollir-se a la convocatòria de subvencions per a
l’any 2005. Les bases i la documentació es poden ob-
tenir a les Oficines d’Atenció al Ciutadà o consultant
el web municipal www.bcn.es. 

Jocs infantils a la plaça d’Osca
Des del passat mes de gener, la plaça d’Osca s’omple
de nens i nenes per jugar i viure la música amb la
seva família. Periòdicament, el grup La Tresca i la
Verdesca presenten el seu espectacle “A quant va la
mel” Aquest projecte de dinamització cultural se ce-
lebra cada dos diumenges fins al dia 27 de febrer. Les
dues properes actuacions tindran lloc els dies 13 i 27
de febrer a les 12 hores. 

Millora del clavegueram al carrer del Roser
Fins al proper 15 de març es duu a terme la segona
fase de la millora de la xarxa de clavegueram al carrer
del Roser. L’any 2004 es va modernitzar el tram
comprès entre el passeig de l’Exposició i el carrer
d’Elkano, i aquest hivern es va actuar al tram entre
l’avinguda del Paral·lel i el passeig de l’Exposició.
Aquesta actuació permetrà la reparació de la cubeta
per millorar el rendiment de la claveguera.

L’ampliació de la L2 començarà l’any 2006
L’ampliació de la L2 del metro comunicarà els dos re-
cintes de la Fira i donarà servei a totes les instal·la-
cions de Montjuïc. Es crearan cinc noves estacions:
PobleS ec, Fira 1, MNAC, INEFC, Foc Cisell i Fira 2.
La de Poble Sec tindrà connexió amb la L3; la de Foc
Cisell, amb el ramal de la L9 que anirà a la Zona
Franca, i la de Fira 2, amb el ramal de la L9 que anirà
a l’aeroport.

L’estació de Sants, a punt
per començar les reformes

La circulació de trens no es veurà afectada fins a finals d’aquest any.

Els treballs duraran
dos anys i causaran
alteracions en el
trànsit de la zona

Ara no cal justificar ingressos dels propietars.

Canvis per obtenir ajudes a la rehabilitació d’habitatges
P er tal de millorar el pro-

cediment de sol·licitud i
cessió de subvencions a la re-
habilitació, s’han introduït al-
guns canvis en el tràmit des-
prés de l’aprovació recent, per
part de la Generalitat, del de-
cret del Pla de Rehabilitació
d’Habitatges. A partir d’ara
no caldrà justificar ni la pro-
pietat ni els ingressos dels
membres de les comunitats
de propietaris. En canvi, serà
obligatori que el procés s’ini-

ciï amb la redacció del Test de
l’Estat de l’Edifici, el qual,
amb sol·licitud prèvia del pro-
motor, durà a terme la Gene-
ralitat de forma gratuïta.
Pel que fa a les quanties dels
ajuts, són variables en funció
del tipus d’obra que es vulgui
fer. Per informar-se de com
tramitar les sol·licituds o re-
bre assessorament tècnic, els
ciutadans es poden dirigir a
l’Oficina de Rehabilitació, al
carrer de Blai, 34. 

Un exemple de procés de re-
habilitació d’habitatges es pot
veure al Poble Sec, on des de
1996, l’Ajuntament aplica
programes específics en les
Àrees de Rehabiliatació Espe-
cial. En la quasi totalitat d’a-
questes àrees, l’actual norma-
tiva d’edificació no permet
construir-hi edificis de més
de dos pisos i planta baixa, al-
hora que s’han impulsat les
subvencions per al manteni-
ment dels existents.

Han començat els preparatius de les obres

que, segons les previsions, hauran d’estar

enllestides el 2007
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A l principi del segle XX va obrir aquest bar-
bodega tan associat a un nom. El nom re-

petit del local, però, es queda curt, perquè ja
són quatre les generacions de Quimets que hi
han passat des que va ser fundat pel besavi del
Quimet que ens atén avui dia, ajudat per la seva
esposa Carme i la seva germana Joana. Als
prestatges, hi tenen centenars d’ampolles de vi,
cava, vermut, whisky i licors de tot tipus. Tam-
bé disposen d’una cervesa de fabricació exclusi-
va i un vermut de la casa de primera qualitat.

És innombrable la quantitat de “montaditos”
que ens poden preparar segons les nostres pre-
ferències. La temptació ens arriba des de la ba-
rra, on podem veure tots els ingredients que
permeten les combinacions més originals: sal-
mó amb iogurt, mel trufada i soja, o musclos
amb tomàquet confitat i caviar, en són només
alguns exemples. Impossible resistir-s’hi.

Bar-bodega Quimet Quimet 
C/ Poeta Cabanyes, 25.

E L  T A U L E L L

Tots els “montaditos” que podem arribar a imaginar

El Quimet i la seva esposa Carme, amb clients del bar.

Joan Anton Font

E Q U I P A M E N T S

Dolors Roset

L a població de més risc
davant la grip i les in-

feccions respiratòries són
les persones fràgils i els in-
fants de menys de dos anys.
El Departament de Salut re-
corda que aquests pacients
disposen d’un centre d’aten-
ció primària –CAP o centres
d’atenció contínua (CAC)–,
poden sol·licitar atenció do-
miciliàr ia –al seu CAP, al
telèfon Sanitat respon 24
hores o al 061– o, en els ca-
sos greus, acudir al servei
d’urgències d’un hospital.
En la majoria dels casos, per
seguir un procés gripal, el

centre d’atenció continuada
més proper és la primera
opció com a forma d’evitar
esperes contraproduents o
colls d’ampolla a les urgèn-
cies dels hospitals.
En tot cas, per fer front a
l ’augment de la demanda
d’atenció sanitària d’aques-
ta època, al començament
de desembre es va activar el
Pla Integral d’Urgències de
Catalunya (PIUC), que re-
força els recursos assisten-
cials en general. 

Centre d’atenció conti-
nuada més proper:
- Servei d’Urgències de la

Clínica Plató (Plató, 21)
Atenció continuada les 24 h.
- CAP Numància, 23
Tel. 93 430 19 69
De 17 h a 9 h (de dilluns a
dissabte) i les 24 h (festius)
- CAP Sants (Vapor Vell,
44-46)
Tel. 93 330 31 85
De 21 h a 24 h (de dilluns a
divendres), de 8 h a 24 h
(dissabtes i festius). 
- CAP Doctor Carles Ribas
(Foc, s/n)
Atenció continuada de 20 h a
24 h (de dilluns a divendres),
de 17 h a 24 h (dissabtes) i de
8 h a 24 h (festius)

Més informació:
Urgències: 061
Sanitat respon 24 hores:
902 111 444
www.gencat.net/catsalut

Per fer front a l’epidèmia de grip, s’ha

reforçat el servei dels centres d’atenció

continuada. N’hi ha a tots els districtes

El CAP Numància fa atenció continuada durant tot l’any.

Salut reforça els centres d’atenció
contínua per l’epidèmia de grip

S E R V E I  P Ú B L I C

Núria Mahamud

L’1 de gener va entrar en
vigor una nova ordenança
municipal reguladora de
les obres menors que sim-
plifica els tràmits de co-
municació a l’Ajuntament
de les anomenades obres
menors, tant en domicilis
particulars com en locals
comercials i oficines.
Reformes senzilles com el
canvi de cuina o de bany,
sense tirar o posar en-
vans, la instal·lació de
parquet o la substitució
del terra poden comuni-
car-se ara amb un simple
assabentat, és a dir, que
no cal aportar cap tipus
de documentació ni pagar
taxes, i la tramitació es
pot fer a través del 010,
per Internet o en qualse-
vol Oficina d’Atenció al
Ciutadà (OAC).
A més s’ha instaurat un
nou tràmit anomenat “co-
municat”, per al qual sí
que s’ha d’aportar docu-
mentació tècnica i pagar

una taxa de 196 euros. El
“comunicat” cal per a les
obres següents: les que
afecten  la distribució
amb canvi d’envans, però
no de parets mestres; la
instal·lació d’ascensors
sense afectar l’estructura
de l’edifici; de rètols de lo-
cals; infraestructures co-
munes de comunicació;
obres a l’interior del vestí-
bul o l’escala comunitària;
l’arranjament d’un jardí o
la restauració de façanes,
parets mitgeres i patis i
terrats, sempre que no es
tracti d’edificis catalogats.
En el cas de reformes que
afectin l’estructura de l’e-
difici, el sol·licitant haurà
de demanar una llicència
d’obra i pagar una taxa de
338 euros. Tant el comu-
nicat com la llicència 
s’han de demanar a les
OAC o al registre de la
plaça Sant Miquel.

Més informació
Tel. 010  / www.bcn.es

L’horari permès per fer obres és de 8 a 22 h.

Tràmits més simples per
fer obres a casa
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P O L I E S P O R T I U

Pere S. Paredes

El Club Esportiu Mediterrani
és un poliesportiu de barri,

on tots els seus abonats poden
anar-hi i trobar-se per fer esport,
xerrar una mica o fer qualsevol de
les variades activitats no esporti-
ves  que e l  centre  posa  a l  seu
abast.
Jordi Simó, coordinador d’activi-
tats del club, sap que la gent del
barri ha trobat en el club “un lloc
ideal per sentir-se com a casa.
Quan volen treure's una mica d’a-
drenalina vénen al club i fan es-
port! Quan tenen ganes de fer pe-
tar la xerrada, vénen al club! Si

tenen ganes de fer-se un massat-
ge o de relaxar-se, és el lloc ideal!
Tenim la sort  que oferim la infra-
estr uctura  necessàr ia  perquè
qualsevol soci  estigui còmode
amb nosaltres”.
El Club Esportiu Mediterrani té
dues instal·lacions a Barcelona:
Josep Vallès, al carrer Begur, 44-

52, amb uns 5.000 m2, i un po-
liesportiu al carrer Regent Men-
dieta , 14-20, a les Corts,  amb
3.000 m2.
Amb més de 12.500 socis, entre
les dues instal·lacions, el Club Es-
por tiu Mediter rani  dóna pre-
ferència a esports com la natació i

el waterpolo, ja que compta amb
quatre piscines, entre les quals
una d ’olímpica de 50 metres i
dues de 25 metres.
A més a més, donen l’oportunitat
als seus socis de practicar esports
com atletisme, bàsquet, ciclisme,
hoquei herba, tennis taula, tria-
t ló ,  act ivitats  subaquàtiques,
gimnàstica, i faciliten també la
possibilitat del culte al cos, amb
solàriums, saunes, hidromassat-
ges, UVA, àrees de salut, sales fit-
ness, i la part més social, amb bi-
blioteques, restaurants i sales de
reunions.
“Als col·legis –diu Simó– els te-
nim una gran devoció i som els
primers a promoure activitats es-
portives entre els centres del bar-
ri, i els nostres equips de natació i
waterpolo es nodreixen d’aquesta
canalla”.

El centre del carrer Begur té 5000 m2..

M U LT I M È D I A

TELEVISIÓ

BTV Informatiu Sants-Montjuïc
Cada divendres a les 13.00 hores 
Canal 39 UHF

RÀDIO

Sants-Montjuïc Ràdio - 102.4 FM
Foc, 128, 1r. Tel. 93 296 75 65

Sants 3 Ràdio - 103.2 FM
Constitució, 17. Tel. 93 298 19 19

Ràdio Ona Sants
Premià, 15, 2n. Tel. 93 431 84 08
www.onadesants.com

PUBLICACIONS

L’Informatiu
Sants-Hostafrancs-La Bordeta
Portugalete, 10. Tel. 93 298 19 19

El 15
Autonomia, 7

Linia 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

Més de 50.000 visites diàries 
al web de la ciutat

Les visites a la pàgina web www.bcn.es ja
superen les 50.000 diàries. 
El 2004 va ser un bon any per al portal
municipal. El nombre de visites, respecte a
l’any anterior, va créixer més d’un 25% i
les pàgines consultades un 29,50%.
Els apartats més visitats són el directori
d’entitats i equipaments (destaquen el
Museu Picasso, l’aeroport, la Sagrada
família i el Tibidabo), la guia de Barcelona,
els jocs del civisme i l’agenda d’activitats.
Durant l’any 2004, les activitats que van
generar més consultes van ser el Fòrum,
les festes de la Mercè i la font màgica de
Montjuïc. El català és l’idioma més utilit-
zat en les visites, seguit de l’anglès i el cas-
tellà. 
Una de les aplicacions del web de 
l’Ajuntament de Barcelona que creix en
nombre d’usuaris són els tràmits que es
poden fer directament a través d’Internet,
que en aquest moment són més de sei-
xanta.  

www.bcn.es

w

Les instal·lacions del

carrer Begur ofereixen

moltes possibilitats

esportives, socials i cultu-

rals als socis de l’entitat

El Club Esportiu Mediterrani
combina esport i vida de barri

El waterpolo i la natació
són els esports amb més
practicants al club.

per MANEL

És també un lloc per treure adrenalina.
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Com es va crear l’Associació de
Veïns Plus Ultra?
Es va crear fa catorze anys. Al barri ja
hi havia prou entitats, però nosaltres
teníem un problema: la remodelació
del barri prevista al PERI (Pla Especial
de Reforma Interior). I ens va semblar
que podríem defensar més bé els nos-
tres interessos amb una associació
pròpia. 
I per què era un problema,
aquest pla?
Això, en principi, era un pla parcial, de
demolició. O sigui, fa molts anys que
no es pot edificar ni arreglar res. Però
s’ha de passar del pla parcial a un –no
sé com es dirà oficialment– pla d’habi-
tatge. L’alcalde, quan va veure el barri
per primer cop, va dir: “Això ho hem
de conservar, com una mica d’histò-
ria”. I sembla que la cosa serà així. 
I a part del PERI, què li cal al bar-
ri?
Remodelar-lo, perquè quan el PERI es
posi en marxa es podran arreglar els

carrers, les voreres... Fa molts anys, a
casa, vam dir de canviar el bany. I la
meva senyora va dir: “En gaudirem?”.
I gràcies a Déu en vam gaudir. Però
sempre s’han anat fent les coses amb
la por que et gastis uns diners i demà
no et valgui per a res. El que dema-
nem és la seguretat que diguin: “Ja
està aprovat el PERI. Farem això, i els
qui us quedeu aquí ja podeu reformar
les cases...”. O sigui, viure decentment.
No demanem una altra cosa. 
D’on ve el nom de Plus Ultra?
Ve de la travessa que va fer l’avió Plus
Ultra sobre l’Atlàntic l’any 1926. En
aquelles dates, s’estava construint el
barri i es van batejar els carrers amb
els noms dels tripulants de l’avió: Ra-
mon Franco, Ruiz de Alda, Juan Ma-
nuel Durán i Pablo Rada. I el barri es
va dir Plus Ultra. 
L’associació organitza una festa
assenyalada: la trepitjada de
raïm al carrer, que es fa dins de
la Mercè. Quin és l’origen d’a-
questa celebració?
Als anys 50 i 60, al Plus Ultra es van
fer unes festes majors que eren el mi-
rall de tota la zona. Això va canviar
amb el cotxe i la televisió. I fa 19 anys,

el Ciri Peña, del Celler Peña, va propo-
sar fer una festa per tornar a reunir
els veïns, per sopar una nit tots junts.
I vam dir: “I si féssim una trepitjada
de raïm?”. A la nit sopàvem al carrer, i
a l’endemà es trepitjava el raïm. Quan
es va crear l’associació, aquesta va pas-
sar a organitzar la festa. 
Vostè és a l’associació des del co-
mençament?
Sí.
I per què s’hi va dedicar?
Per calés (Riu). No, no guanyes calés,
però sempre perds un taxi que agafes,
un segell que compres... Som funcio-
naris sense cobrar. Però t’he d’explicar
una història. Cap a l’any 40, per la
plaça de la Marina passava un canal
on sempre hi havia gossos morts, i per
això tothom al barri l’anomenava “el
pont dels gossos”. Llavors vam fer un
equip de futbol i el vam denominar el
Plus Ultra. I amb aquest Plus Ultra
vam anar traient allò del pont dels
gossos. Després, vaig ser president a
les festes majors dels 50 i 60. I ara fa
14 anys que sóc aquí. Potser ho he
portat a la sang.
Alguna vegada ha sentit que es-
tava perdent el temps?

Més d’una. Et trobes desenganyat. So-
bretot en moments com els d’ara, en
què veiem que estem arribant a la so-
lució... però no arriba. 
Falta gent jove?
Aquesta és la mancança a totes les en-
titats. No hi ha gent jove que hi col·la-
bori, almenys amb les veïnals. Potser

els joves han viscut d’una altra mane-
ra i tenen un altre sentit de la respon-
sabilitat. 
Fa temps que viu aquí?
Jo hi vaig néixer. I no m’he mogut
mai per res.
Un record d’infantesa?
Un de bonic: a l’estiu, tot el barri sor-
tia a prendre la fresca al carrer. Els
veïns ens ajuntàvem al costat de casa
meva, els nanos jugaven... Ja et dic, la
convivència. 

E N T R E V I S T A F r a n c e s c  B o i x ,  p r e s i d e n t  d e  l ’A s s o c i a c i ó  d e  Ve ï n s  P l u s  U l t r a

Francesc Boix, lidera una associació creada fa 14 anys.

“Falta gent jove que
col·labori amb les
entitats, almenys
amb les veïnals”
El president, el secretari i el tresorer de

l’entitat diuen que són okupes. La seva seu

social és una casa sense propietari. El seu

barri, un triangle de casetes antigues al costat

de la plaça de Marina.

“Quan el PERI es 
posi en marxa,

es podran arreglar 
els carrers”

Felicia
Esquinas

• Ordena l’espai públic i facilita l’aparcament.

• Millora la qualitat ambiental.

• Descongestiona el centre de la ciutat. 

010
0,55 e cada tres min. IVA inclòs

www.bcn.es

Oficina de l’Àrea Verda
Plaça Carles Pi i Sunyer, 8-10

08002 Barcelona


