
Sants-Montjuïc ha estat el pri-

mer districte on l’alcalde Joan

Clos, i el govern municipal han

estrenat una nova pràctica políti-

ca: la immersió en la realitat dià-

ria dels barris. Durant tres dies,

l’Alcaldia es va traslladar física-

ment al número 104 del carrer

de la Creu Coberta, seu del Dis-

tricte. En aquesta estada, Clos va

veure in situ el que passa un dia

normal en un supermercat de

marques blanques, en un centre

de salut mental o en unes de-

pendències de serveis socials de

barri. La tercera jornada va ser

tot l’equip de govern municipal el

que va venir al Districte a analit-

zar la situació del territori i apro-

var el pressupost del 2005.

L’alcalde i el govern municipal
s’instal·len a Sants-Montjuïc

Quatre cavalcades i dues
fires per celebrar el Nadal

La comissió de govern es va reunir a Sants el 10 de novembre.

NOVETATS

A la plaça de Sants i
Joan Güell es farà 
la Fira d’Artesans

PATGE REIAL

El missatger dels Reis
Mags recollirà les
cartes al Poble-sec

AMB LA PAU

Espectacles i tallers
sobre la pau al Casinet
i les Cotxeres 
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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)

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.
Bib. 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.
Agència Tributària 93 490 79 97
Caballero, 52-56.
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 93 495 58 85
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, 112.
CAP Les Hortes-Poble-sec 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

28, 29 i 30 de desembre, 4 i 5 de gener

Contes musicats amb deixalles
A les 17.30 h. CaixaForum (Av. Marquès de Comillas, 6-8)

L’Albert a la casa encantada és el nom d’aquest musical.

2, 9, 16, 23 i 30 de gener

L’escudella de contes
A les 12 h. Espai de Teatre del Poble Espanyol (Av. Marquès

de Comillas, 13)

De la Cia. Poble Espanyol. Espectacle teatral i cercavila

amb personatges de contes tradicionals.

PAU SENSE TREVA:

Dilluns 27 de desembre

El petit extraterrestre
A les 18 h. Casinet d’Hostafrancs (Rector Triadó, 53)

Per Dream Teatre.

Dimarts 28 de desembre

El gran julivert
A les 18 h. Casinet d’Hostafrancs (Rector Triadó, 53)

De Grappa Teatre.

Dimecres 29 de desembre

Dansa clàssica per a tothom
A les 18 h. Casinet d’Hostafrancs (Rector Triadó, 53)

De la Companyia Juvenil de Ballet Clàssic de Catalunya.

Dijous 30 de desembre

Pere Quart. Bestiari
A les 18 h. Casinet d’Hostafrancs (Rector Triadó, 53)

De Titelles l’Estenedor.

2, 3, 4 i 5 de gener

Tallers infantils
Dg. de 17.30 a 20 h; dll. i dt., d’11 a 13.30 h i de 17.30 a

20 h i dc., d’11 a 13.30 h. Cotxeres de Sants (Sants, 79)

Taller de castells, plató i taller de ràdio i premsa, jocs de

taula. Construcció de joguines tradicionals…

Fins al 23 de desembre

Fira de Nadal
Plaça de Sants i carrer Joan Güell

Divendres 31 de desembre

Cap d’Any al Poble Espanyol 
A les 23 h. Plaça Major del Poble Espanyol (Av. Marquès de

Comillas, 13)

Consulteu preu a: www.poble-espanyol.com

Divendres 17 de desembre

Concert jove
A les 23 h. C. Cívic Casa del Rellotge (Pg. Zona Franca, 116)

En directe i a l’aire lliure.

Diumenge 19 de desembre

Concert de Nadal
A les 12 h. CaixaForum (Av. Marquès de Comillas, 6-8)

Música nadalenca des de l’Edat Mitjana fins als nostres

dies, pel Cor de la Lieder Cámara.

Del 7 al 9 de gener

Percussions
Els dies 7 i 8, a les 21 h; el dia 9, a les 19.30 h.CaixaForum

(Av. Marquès de Comillas, 6-8)

Una trobada amb els ritmes de Senegal, Mali, Egipte 

i el Marroc.

25, 26, 27, 28 i 29 de desembre

5, 6, 7, 8, 9, 13, 14, 15 i 16 de gener

El poema de Nadal
Dg. a les 18 h; resta de dies a les 21 h. Carpa del Poble 

Espanyol (Av. Marquès de Comillas, 13)

Una obra de Josep Maria de Sagarra que parla de 

l’aventura dels pastors camí de Betlem.

Fins al 31 de desembre

El Museu Martorell, 125 anys de ciències
naturals
Museu de Ciències Naturals-M. de Geologia (Pg. Picasso, 7)

Sobre el primer museu públic de Barcelona i bressol dels

museus de Ciències Naturals i Arqueologia de la ciutat. 

Fins al 31 de desembre

La recuperació d’una joia de l’art català
Museu Monestir de Pedralbes (Bda. Monestir, 9)

L'exposició pretén mostrar les diferents fases de 

construcció del monestir de Pedralbes des del seu ori-

gen fins avui dia.

Fins al 6 de febrer

Magnelli, entre el cubisme i el futurisme
Museu Picasso (Montcada, 15-23)

Mostra de 70 pintures, 30 dibuixos i quatre escultures

que l’artista italià va fer durant la I Guerra Mundial a

mig camí entre el futurisme i el cubisme.

L ’A G E N D AW



S A N T S - M O N T J U Ï C

Núria Mahamud

S
erà per cavalcades! Els

veïns del distr icte en

podran gaudir de quatre. La

primera és la Cavalcada de

Nadal, diumenge 19 de de-

sembre a les 18 h. Sortirà de

la plaça Espanya i passarà

pels carrers Creu Coberta,

Sants, Arizala i tornarà a la

plaça de Sants, on hi haurà

els castellers de Sants i els

diables de l’escola Barrufet.

La vigília de Reis es farà la del

barri de La Marina, que sor-

tirà de la plaça de les Matemà-

tiques a les 18.30 h i acabarà a

la plaça de La Marina. Passarà

pels carrers Ferrocarrils Cata-

lans, Foneria, Mare de Déu

del Port, Alts Forns i passeig

de la Zona Franca.

Paral·lelament, també tindrà

lloc la Cavalcada de Sants-Les

Corts, que començarà a la

plaça Comas a les 18 h, farà

una rua pels carrers Joan

Güell, Vallespir, passeig de

Sant Antoni i Galileu, entre

altres, i acabarà als Jardins de

Can Mantega, on hi haurà un

festival infantil.

La Cavalcada gran de tota la

ciutat també passarà pel bar-

ri del Poble-sec, ja que aca-

barà el seu recorregut a la

Font Màgica, després de tra-

vessar el Paral·lel i seguir

camí pel carrer Lleida i l’avin-

guda Rius i Taulet. Prèvia-

ment, el patge reial visitarà

aquest barri per recollir les

cartes dels infants: el 2 de ge-

ner estarà a la plaça del Sorti-

dor, d’11 a 13 h i de 17 a

20 h; el dia 3 al matí, a la can-

tonada de Cabanes amb Pi-

quer, i a la tarda, a la con-

fluència de Roser amb Blai.

Diumenge 4 estarà al matí a

la plaça de Santa Madrona, i

a les 18 h iniciarà una rua a

cavall al parc de les Tres Xi-

meneis, acompanyat de dife-

rents grups del barri.

Sants també viurà un Nadal

sota el lema “Pau sense treva”.

Del 27 al 30 de desembre, el

Casinet d’Hostafrancs acollirà

espectacles de dansa, teatre i

titelles. Les Cotxeres de Sants

oferiran tallers infantils du-

rant els dies 3, 4 i 5 de gener.

Fires, pessebres i patges

Com cada any, la Fira de Na-

dal s’ubica a la plaça de Sants

i el carrer Joan Güell, fins al

23 de desembre. Més tard,

del 25 de desembre al 5 de

gener, es farà al mateix lloc

una Fira d’Artesans. La plaça

del Centre acull un pessebre

del 18 de desembre al 6 de

gener.

Per a més informació o possi-

bles canvis, es pot consultar el

010* o el web www.bcn.es/nadal

* El preu de la trucada és de 0,55 €/3 minuts
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La Cavalcada de La Marina sortirà de la plaça de les Matemàtiques.

La primera Cavalcada es farà 

el 19 de desembre pel carrer de

Sants i voltants, i la vigília de Reis

sortiran les de Sants-Les Corts,

La Marina i la gran de ciutat

Sants celebra quatre cavalcades,
una d’elles abans de Nadal

CAP D’ANY AL CASINET D’HOSTAFRANCSA
El Casinet d’Hostafrancs organitza com cada any la

Festa de Cap d’Any més familiar del districte. La gres-

ca començarà al voltant de les onze de la nit, es repar-

tirà cotilló i raïm i es podrà ballar al son de la música

en directe de l’Orquestra Guinardó i d’una discomòbil.

C IU TA DA N S OPINE N

Tomàs Lapeira
Jubilat

El Nadal és bonic per la
festa que es fa, encara
que a cada casa és dife-
rent perquè cadascú
nota les absències de
persones estimades. Al
meu fill Joan, tot i la
malaltia, també li agra-
da molt.

Andreu Iglesias
Funcionari

Com cada any, festa,
molts torrons i molta
família, un dia aquí i
un altre allà. Per les
festes de Nadal no ens
agrada viatjar, els nens
encara són petits i gau-
dim més celebrant-ho
plegats.

Alejandro
Redondo
Reparador de calçat

La Navidad está muy
marcada por el consu-
mismo, como el día de
la Madre y de la Rosa.
Yo lo celebro porque lo
tengo que celebrar, pero
no me deja de parecer
un negocio.

Arnau Iglesias
Alumne de P-5

El millor és la
Cavalcada dels Reis
perquè et regalen cara-
mels i “sugus”! Al col·le
fem una festa, cantem
nadales, fem dibuixos i
el patge reial recollirà
les nostres cartes per
als Reis d’Orient.

Joan Lapeira
Veí

Sempre m’ha agradat
molt el Nadal, perquè
pots estar amb totes les
persones que estimes i
que també t’estimen a
tu. M’agrada molt per-
què tothom m’abraça i
m’estima, tot és molt
maco.

Soledad González
Jubilada

La Navidad es muy
buena, mi familia la ha
celebrado siempre, con
los niños pequeños y
ahora ya mayores.
¡Cada vez somos más
porque ahora los nietos
también tienen sus
novias!

C o m  e s  p r e s e n t a  l a  c e l e b r a c i ó  d e  l e s  f e s t e s  e n g u a n y ?
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E N T I T A T S

Dolors Roset

F
a quinze anys es va crear

la que ara és Ràdio

Sants-Montjuïc (102.4 FM),

una iniciativa de l’Associació

de Veïns El Polvorí per oferir

una alternativa cultural i lú-

dica als joves. En els seus orí-

gens, era un taller de ràdio

que emetia com a Ràdio

Zona Franca només per a

aquest barri. Els seus col·la-

boradors eren veïns que tre-

ballaven a l’emissora vo-

luntàriament. A poc a poc,

l’equip s’ha anat professiona-

litzant i, encara que conti-

nuen sent voluntaris, ara els

col·laboradors tenen forma-

ció específica, tant de perio-

distes com de tècnics.

L’any 1994 l’equip havia con-

solidat la seva tasca d’infor-

madors locals per al barri, va

ampliar l’àmbit d’influència

a tot Sants-Montjuïc i va

emprendre una iniciativa pe-

riodística sense precedents

en aquesta part de la ciutat:

l’edició d’una revista de re-

ferència per als veïns. Així va

néixer La Marina, un nom

que li ve de l’anterior deno-

minació de la Zona Franca. 

Complementàriament, l’e-

quip de la Ràdio i de La Ma-

rina ofereix cursos per do-

nar a conèixer als més joves

què és la comunicació local.

Per a les escoles i instituts

del districte imparteixen

cursos de ràdio i premsa.

També organitzen visites a

les seves instal·lacions. Fora

del districte, han establert

convenis amb empreses i

entitats per a la realització

d’aquests cursos adreçats a

persones interessades en la

comunicació. 

L’objectiu de Ràdio Sants-

Montjuïc i de La Marina és

fer-se ressò de la vida al bar-

ri. Volen dignificar i defen-

sar la informació que, se-

gons creuen, pateix de poc

suport institucional, tot i la

seva importància en una

ciutat gran com Barcelona

on els veïns sovint poden

estar lluny del que passa al

seu barri. En la celebració

dels quinze anys de Ràdio

Sants-Montjuïc i dels deu de

La Marina, els seus respon-

sables s’han proposat per al

futur consolidar econòmica-

ment el projecte i aprofun-

dir en els continguts d’in-

terès social.

Ràdio Sants-Montjuïc:

102.4 FM

Ràdio Sants-Montjuïc i la revista
La Marina estan de celebració

La ràdio segueix de prop el que passa al barri.

La ràdio i la revista 
són un referent
en  comunicació
al barri

Un hotel a la
plaça d’Espanya
L’any 1908 es va fer una nova plaça al barri d’Hosta-

francs. Era coneguda per les Arenes, i a poc a poc es va

anar afermant com a punt de trobada i nus de comunica-

cions. En edificar el tram comprès entre els carrers de la

Creu Coberta i de Tarragona, s’hi establí el bar La Pansa.

Anys després, amb l’inici de les obres de l’Exposició Inter-

nacional de 1929, la plaça prengué el nom d’Espanya, i en

el lloc de La Pansa es va aixecar un hotel que el 1932 es

va convertir en una escola pública. Durant la postguerra,

una part d’aquest edifici va ser transformat en caserna de

la Policia Armada. En la preparació dels Jocs Olímpics, l’e-

difici va ser enderrocat i en el seu lloc se’n va construir un

de nou, reculat uns metres a la banda del carrer Tarrago-

na, per afavorir la nova urbanització de la via.            

Si té fotografies o documents del seu barri, en pot fer

donació a l’Arxiu Municipal del Districte, 93 332 47 71

Abans L’edifici poc abans del seu enderroc, l’any 1990.

Ara Amb la construcció del nou hotel i la reurbanització

del carrer Tarragona, el paisatge ha canviat notablement.

J.M. ContelA B A N S  I  A R A
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Dídac Boza

U
n centre de salut mental

al Poble Sec, el barri del

Polvorí on s’ha renovat ja la

meitat dels habitatges exis-

tents, un supermercat de

marques blanques freqüentat

sobretot per població immi-

grada, el centre de serveis so-

cials del barri de la Marina la

zona on s’han de soterrar les

vies del tren són alguns dels

punts que l ’alcalde, Joan

Clos, va conèixer al detall du-

rant els tres dies en els quals

ell, bona part de l’Alcaldia i,

finalment, tot el govern mu-

nicipal es van instal·lar a

Sants-Montjuïc per conèixer

de prop la realitat, els proble-

mes i les necessitats del dis-

tricte. El mateix alcalde ha

definit l’objectiu d’aquestes

estades que farà per tots els

districtes de la ciutat: “Apro-

par, no només l’Alcaldia sinó

els serveis centrals de l’Ajun-

tament i la mateixa Comissió

de Govern a la realitat diària

dels barris”. Clos ha anunciat,

de fet, una “segona descen-

tralització”, dels districtes als

barris, i creu que les estades

al territori han de ser útils a

l’Ajuntament per preparar

aquest procés. 

L’estada a peu de carrer als di-

ferents barris ha permès a

l’alcalde constatar, per exem-

ple, “els canvis socials deri-

vats de l’onada d’immigració

que es fa especialment pre-

sent en algunes zones”. En

diverses sessions de treball

amb la regidora del Districte,

Imma Moraleda, i la resta de

responsables del Districte,

l’alcalde va abordar aquesta

qüestió, així com la manera

de fer front a alguns casos

d’improvisats habitatges a

baixos comercials. Clos i els

serveis municipals de Sants-

Montjuïc van estudiar també

les mesures a prendre per mi-

llorar el manteniment de l’es-

pai públic als barris del dis-

tricte.

La reunió que va mantenir la

Comissió de Govern munici-

pal el 10 de novembre, a la

sala de plens de la seu del

Districte, al carrer de la Creu

Coberta, va servir a tots els

membres del govern de la

ciutat per prendre el pols a

un territori de 180.000 habi-

tants, i que, descomptant

Barcelona en el seu conjunt,

seria una de les ciutats més

grans de Catalunya, al costat

de l’Hospitalet, l’Eixample,

Sant Martí, Badalona i Saba-

dell. Va ser en aquesta sessió

celebrada a Sants on es va

donar llum verda al projecte

de pressupostos de l’Ajunta-

ment de Barcelona per a

l’any 2005, que anuncia un

reforç de les inversions als

barris, aquelles actuacions

que tenen un cost inferior

als 3 milions d’euros cadas-

cuna. Aquest tipus d’actua-

cions s’emportaran la part

més gran de la inversió mu-

nicipal de l’any, el 63 %.

N O T Í C I E Sf
El MNAC renovat obre les seves portes
Des del 16 de desembre el Museu Nacional d’Art de

Catalunya (MNAC) obre definitivament al públic to-

tes les seves col·leccions. És el museu d’art més im-

portant del país, amb 45.000 m2 dedicats a gairebé

mil anys d’art a Catalunya: romànic, gòtic, Renaixe-

ment, Barroc i segles XIX i XX, a més de la col·lecció

Thyssen, la de fotografia, numismàtica, dibuixos i

gravats i la Biblioteca General d’Història de l’Art. 

Incorporats 111 nous guàrdies
Els 111 agents de l’última promoció de la Guàrdia

Urbana estan plenament incorporats als seus destins

als 10 districtes de la ciutat. L’edat mitjana d’aquests

nous policies és de 26 anys. Des de l’any 2000, l’Ajun-

tament ha convocat 516 places per a nous guàrdies i

des del passat mes de novembre estan en servei els

primers 700 agents de Mossos d’Esquadra, que han

començat a assumir progressivament les competèn-

cies de seguretat ciutadana.

Apartaments per a joves i gent gran
El Govern municipal  va donar llum verda a la cons-

trucció d’un nou edifici al carrer Bronze, 5-7, desti-

nat a acollir 150 apartaments per a joves i gent gran.

La nova edificació substituirà l’antic mercat de la

SEAT, a la Zona Franca. La previsió és iniciar les

obres durant la primavera de 2005. D’altra banda,

s’ha aprovat també la creació de 127 apartaments de

lloguer per a joves al carrer Química, 18. 

Caravana Solidària a l’Àfrica Occidental
El Districte de Sants-Montjuïc ha participat activa-

ment en la Caravana Solidària a l’Àfrica Occidental

2004, que organitzen conjuntament l’Ajuntament i

quinze ONG de la ciutat. La Caravana  transportarà

aquest hivern 60.000 quilos de material humanitari

destinat al Marroc, Mauritània, el Senegal i Gàmbia,

entre d’altres països. 

Clos diu que els barris viuran
una “segona descentralització”

Creu Coberta seguirà tallat al trànsit durant el Nadal
E

n contra del que estava

previst, el trànsit de cot-

xes al carrer de Creu Coberta,

a l’alçada del mercat d’Hosta-

francs, no es restablirà pel

Nadal. Les obres d’ampliació

del vestíbul de l’estació de

Metro d’Hostafrancs s’han

retardat. Els terminis espe-

rats fa mesos no es podran

complir perquè les empreses

de serveis que havien de des-

viar els seus cables subterra-

nis encara no han enllestit la

feina. Davant del retard, i per

evitar un impacte negatiu en

la campanya comercial del

Nadal, els tècnics de l’obra

que excuta la Generalitat

amb habilitat un endreça-

ment de la superfície del car-

rer, per tal de facilitar el pas

de vianants. Els directors de

l’obra calculen que el trànsit

per Creu Coberta quedarà

restablert a mitjan febrer. Tot

i així, els treballs continuaran

fins entrat el segon trimestre

del 2005. Les obres a l’estació

de Metro, promogudes pel

Departament de Política Ter-

ritorial i Obres Públiqes, a

través de l’empresa pública

GISA, estan servint per am-

pliar-ne el vestíbul. També

han inclòs la instal·lació de

tres ascensors. L’obra s’em-

marca en el compromís insti-

tucional d’adaptar els equipa-

ments ciutadans per a les

persones amb mobilitat re-

duïda abans de 2007. 
Els vianants poden circular per l’eix comercial Sants-Creu Coberta.

Un grup d’escolars va escoltar les explicacions de l’alcalde i de la

regidora del Districte, Imma Moraleda.

El govern municipal
es va reunir a Sants
i va aprovar el
pressupost del 2005

Sants-Montjuïc 
ha estat el primer
districte on
l’alcalde, Joan Clos,
ha fet immersió
directa durant
diversos dies per
conèixer a fons la
situació dels barris
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E S P A I  P Ú B L I C

Dolors Roset

S
ituats entre els carrers

de Numància, Robrenyo

i Berlín, els jardins d’Elisard

Sala s’assemblen a allò que a

l ’Eixample s ’anomena un

“pati d’interior d’illa”. La re-

forma ha servit per homo-

geneïtzar el conjunt, tot do-

tant- lo  d ’espais  de  joc

infantil, zones de descans i

quatre parterres per a gespa

i arbres. Els jardins estan

dotats amb tres entrades: la

principal al carrer Robre-

nyo, i dues de secundàries

des de Numància i Berlín.

Entrant per Robrenyo, el

primer que sorprèn la vista

és una espècie de castel l

metàl·lic que forma part de

la zona infantil. “És –ens

diuen al Districte– el caixó

de ventilació del pàrquing”,

que s’ha transformat per tal

que els infants hi puguin pu-

jar amb una rampa i en bai-

xin a través de dos tobogans.

La f lora escollida per a la

zona es compon majoritària-

ment de plantes gramínies,

que són fàcils de mantenir. I

per descomptat, arbres: els

alts pollancres ja existents,

una bellaombra (que es dis-

tingirà per la copa frondosa i

les grans arrels a la vista

quan estigui crescuda), acà-

cies i pebrers bords. A banda

d’això, bona part dels jardins

estan coberts amb un pavi-

ment verd que dóna unitat

al conjunt. Aquest detall pot

sorprendre, tenint en comp-

te que parlem, precisament,

d’uns “jardins”. Tot té una

explicació: l’espai es troba

sobre un aparcament subter-

rani fet als anys 80, quan en-

cara no existien els criteris

actuals. Per desgràcia, això

va fer que es deixés poc

gruix de terra i, per aquesta

raó, no hi poden créixer més

plantes. 

Diversos murs perimetrals,

que estaven tradicionalment

coberts de grafits, s’han pin-

tat de vermell. Què passarà

si es tornen a embrutar? Els

Serveis Tècnics del Districte

ens expliquen que “estem en

contacte amb gent que ens

demana espai per pintar. Si

tornessin les pintades, ens

posaríem en comunicació

amb ells per tal que ens facin

un bon mural”. Els jardins

no estaran oberts tot el dia:

per motius de seguretat, els

operaris de Parcs i Jardins

passaran a tancar-los al cap-

vespre, igual com es fa en

determinats interiors d’illa

de l’Eixample.

Les reformes han

durat un any i han ser-

vit per transformar-los

completament 

Aquest espai està situat entre els carrers Numància, Robrenyo i Berlín.

E
l 1927 es va fundar aquest celler situat al

barri de Plus Ultra. Els avis de la Maria

Peña, que és qui està al capdavant de l’establi-

ment actualment, van ser-ne els fundadors. An-

teriorment el celler es trobava al barri de Sant

Tiberi. La vida de la Maria ha estat de sempre

vinculada al celler, ja que el domicili familiar es

troba al mateix edifici de l’establiment. S’hi ve-

nen vins a l’engròs de diferents tipus i vins em-

botellats de les diverses denominacions d’ori-

gen. La consagració de la família Peña al món

del vi ho demostra el fet que d’aquesta família va

néixer la iniciativa de crear la Festa de la Trepit-

jada del Raïm, que ja s’ha convertit en una tradi-

ció al barri des de la seva creació l’any 1986. La

Maria, a més, imparteix cursos de tast de vins a

les Cotxeres de Sants. Si necessiteu un bon as-

sessorament sobre vins, ja sabeu on adreçar-vos.

Celler Peña

C/ Aviador Franco, 15

Maria Peña  Tel. 93 332 63 95

E L  T A U L E L L

Celler Peña, un establiment que gira al voltant del vi

Maria Peña està al capdavant de la bodega.

Els jardins d’Elisard Sala s’han 
renovat amb nous jocs infantils

EL PERQUÈ DEL NOM

Elisard Sala va ser un recone-
gut ceramista, pintor i músic.
En aquesta última faceta és
especialment recordat com a
autor de diverses cançons de
temàtica excursionista i com a
fundador de la Festa de la
Cançó de Muntanya.

S E R V E I  P Ú B L I C

Daniel Venteo
Un cop passades les festes,

els avets que s’han fet ser-

vir com a arbres de Nadal

ja poden ser reincorporats

al cicle de la natura mit-

jançant el seu reciclatge.

Els arbres recollits seran

triturats i convertits en

compost, que contribuirà

al manteniment dels parcs

i jardins de la ciutat. 

Per facilitar el reciclatge

dels avets, enguany s’han

instal·lat 218 punts de re-

collida en carrers i places

cèntrics de tota la ciutat,

perquè tothom en disposi

d’un a prop de casa. Cal

que els arbres dipositats

en els punts de recollida

no tinguin cap tipus de

guarniment, per tal de fa-

cilitar la seva manipulació

i tractament. Els punts de

recollida estaran en fun-

cionament entre diven-

dres 7 i diumenge 16 de

gener, ambdós inclosos.

Any rere any, són cada ve-

gada més els ciutadans

que dipositen el seu arbre

nadalenc al contenidor

perquè sigui reciclat. Des-

fer-se correctament de l’a-

vet ja s’ha convertit en un

hàbit integrat en la cele-

bració de les festes. Du-

rant la campanya de l’any

passat, es van recollir

50.623 avets, un 15% més

que en l’anterior, la qual

cosa va permetre obtenir

més de 32 tones de com-

post.

Als barris de Sants-

Montjuïc, els punts de

recollida d’arbres es tro-

ben ubicats a:

• Parc de Can Sabaté

(2 punts)

• Pl. Sant Cristòfol/

Pg. Zona Franca 

• Parc de l’Espanya

Industrial

• Mirador del Poble Sec/

Control Montjuïc/

Parc de la Font Florida

Alts Forns/Mare de Déu de

Port/Aviador Ruiz de Alda

• Jardins de Ca l’Alena

• Jardins de Ca l’Alena-

La Capa (interior) 

• Jardins de Can Mantega

• Pl. Blasco de Garay 

• Pl. Joan Corrades 

• Pl. Navas 

• Plaça de La Farga

• Pl. de Sants (2 punts)

• Brasil/Creu Coberta

• Pl. Joan Peiró 

• C. Vilardell/Moianès

• Pl. Olivareta

• C. Vilardell/Sant Roc

• Pl. Països Catalans 

• Pl. Bonet i Muixi

• C. Badal/Ptge. Marçal

Un dels “corralets” per a avets

Punts de recollida d’avets

Joan Anton Font
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P O L I E S P O R T I U

Pere Paredes

E
l primer que preguntes a un

cicloturista és si resulta molt

cansat recórrer cada diumenge

més de 100 km en bicicleta. I la

resposta és: “No, perquè com que

no competim, no correm gaire.

Volem fer esport, suar una mi-

queta i, a més a més, veure carre-

teres, pobles i llocs dels voltants

de Barcelona. Quan parem a es-

morzar, recuperem forces i a pe-

dalejar un altre cop”. Així contes-

ta Rafael Ochoa, delegat de la

branca cicloturista de la Unió Es-

portiva Sants, per a qui “el més

impor tant és la  bicic leta i  e ls

companys de carretera”. El grup

cicloturista de la UE Sants aplega

més de 50 socis. En destaca, per

veterà, José Ruiz, un veí de Sants

que té 75 anys i entrena els dijous

per córrer cada dissabte uns 60 o

70 km amb els seus companys.

“Des de petit que m’agrada la bici-

c leta”,  expl ica José.  “ Vaig co-

mençar de nen a treballar en un

taller de bicicletes, i el meu sou

era poder agafar-ne alguna per

córrer-hi”.

“E l  c ic lotur isme és  un espor t

magnífic, ja que no et marques

mai el teu horari. Vas fent!”. Per

Ruiz, “l’itinerari te’l pots fer tu

mateix segons vas avançant per la

carretera. L’únic que has de vigi-

lar són els cotxes i camions”.

Per començar en aquest esport

s’ha de fer una petita inversió: la

bicicleta (sobre uns 600 euros),

un casc (39 euros), unes sabatilles

(90 euros) i unes ulleres de sol

(12 euros), a més del vestuari,

que pot variar molt de preu. Però

quan ja es té tot, es pot gaudir

durant molts anys d’aquest es-

port. Les sortides de cicloturisme

que organitza la Unió Esportiva

Sants es fan tots els diumenges

des de l’1 de febrer fins al 31 d’oc-

tubre, i sobrepassen els 100 km

per carretera. Sempre es corre en

grups, que poden arribar a ser de

15 o més ciclistes.

Un bon esmorzar per compensar
més de 100 km de cicloturisme

La branca cicloturista de
la secció ciclista de la
Unió Esportiva Sants
surt cada diumenge des
de Barcelona.

Una de les sortides de diumenge l’autovia de Castelldefels.

José Ruiz, cicloturista de 75 anys.

M U LT I M È D I A

TELEVISIÓ

BTV Informatiu Sants-Montjuïc

Cada divendres a les 13.45 hores 

Canal 39 UHF

RÀDIO

Sants-Montjuïc Ràdio - 102.4 FM

Foc, 128, 1r. Tel. 93 296 75 65

Sants 3 Ràdio - 107.3 FM

Constitució, 17. Tel. 93 298 19 19

Ràdio Ona Sants - 98.2 FM

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

El web del Poble-sec

La Coordinadora d’Entitats del Poble-sec

presenta, en el seu web, informació útil

sobre el barri. El Casal Roser (c/ Roser, 15)

acull les activitats d’aquesta coordinadora,

que inclouen cursos i tallers per fer puntes

de coixí, dibuix, pintura o informàtica,

entre moltes altres.

www.poblesec.org

“Aliens” en un joc sobre civisme

El web del civisme de l’Ajuntament es pre-

gunta: “Estem sols a la terra?” Es tracta

d’un còmic interactiu. L’objectiu és llençar

un objecte “alien” tan lluny com sigui pos-

sible. Tot plegat serveix per recordar-nos

que la responsabilitat que els papers siguin

a dins de la cistella, i no a fora, és nostra.  

www.bcn.es/civisme

w

per MANEL
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Què ha fet al llarg d’aquest any el

patge Gregori?

He combinat tots els preparatius habi-

tuals com la recollida de cartes i el re-

partiment de joguines amb un projecte

per fer funcionar un teatre màgic am-

bulant.

Què suposa fer de guia reial?

La meva feina consisteix a coordinar el

nombrós grup de carters, carteres i pat-

ges reials que faran possible que en tan

sols una nit milers de nens i nenes re-

bin els regals de SSMM. Aquesta feina

representa el sentit de la meva vida.

El rei blanc Melcior ve de l’Orient

Mitjà, el rei ros viu als peus de la

serralada de l’Himàlaia, el rei ne-

gre a l’Àfrica, i el patge Gregori,

d’on és?

De Samarcanda a l’Uzbekistan, a l’Àsia

central, al nord de l’Afganistan, una

part del món on cal arreglar moltes co-

ses en aquests moments.

Els tres Reis vénen de cultures

molt diferents, parlen llengües

diferents i, segons sembla, sem-

pre s’han entès molt bé. En canvi,

a nosaltres ens costa entendre’ns

amb persones que no són del nos-

tre país, de la nostra religió, o que

no pensen com nosaltres. Com

s’ho fan els Reis?

Tenen dues grans qualitats: els encanta

conèixer coses noves i no tenen por de

res. Això fa que, quan troben persones

de diferents cultures, de diferents èt-

nies i que parlen altres llengües, en

comptes de rebutjar-les, s’interessen

profundament per saber com són, com

viuen o com s’estimen. Hem de conèi-

xer món i no tenir por dels altres, si-

guin del color que siguin o parlin l’idio-

ma que parlin.

Vostè és al costat de gent molt sà-

via. Quin consell donaria perquè

el món fos millor?

Crec que el món necessita sobretot ho-

mes i dones que siguin justos i que cer-

quin la justícia. I això ho ha de fer tant

el president d’un govern com el mestre

d’una escola.

Li agradaria treballar per a “al-

tres reis”?

Com vostè comprendrà, jo segueixo els

consells de SSMM i m’agrada tenir no-

ves experiències, per tant, si se’m pre-

senta l’ocasió, no li dic pas que no ho

fes, però sense renunciar a treballar

amb els tres mags de l’Orient.

Treballant amb els Reis, haurà

tingut ocasió de compartir amb

ells moments molt emocionants.

Què és el més bonic que recorda

haver vist?

Més que haver vist, és haver sentit.

Cada any, des que SSMM desembar-

quen a la Porta de la Pau, i durant tot el

recorregut de la Cavalcada, sentim el

poder de la il·lusió, el poder de la imagi-

nació i el poder de la màgia.

Aquest any, a la Cavalcada de la

ciutat de Barcelona, hi haurà una

gran carrossa sobre el Quixot,

vostè l’ha llegit?

Sí, sí, i tant que l’he llegit! A la Bibliote-

ca Reial en conservem una versió molt

antiga.

I el Llibre Màgic dels Reis, què és?

És un gran llibre on el patge Gregori,

gràcies a les seves qualitats de veure i

sentir a més de set llegües de distàn-

cia, va escrivint informació dels nens

i les nenes, per tal que els Reis esti-

guin puntualment informats del seu

comportament i del comportament

dels pares.

Al món es tornen a aixecar murs i

existeixen fronteres infranqueja-

bles. Per als Reis de l’Orient, hi ha

murs i fronteres?

Ni una. Cap mur, cap frontera no uneix

les persones. Les fronteres van contra

les persones.

Serà possible alguna vegada no

haver de repartir tant de carbó,

especialment per als adults?

Entre els nens estic convençut que és

possible. Pràcticament ja no se’n repar-

teix; els adults, en canvi, cada anys en

reben més. Recomano als nens i les ne-

nes que no deixin de ser-ho mai, potser

així algun dia serà possible.

E N T R E V I S T A P a t g e  G r e g o r i ,  e m i s s a r i  r e i a l

El patge Gregori “coordina la recollida de cartes i els preparatius”.

“La feina de patge
dels Reis Mags
representa el sentit
de la meva vida”
Cada any arriba uns dies abans que els Reis Mags

per organitzar-ho tot. El patge Gregori, un perso-

natge portador de bons missatges per a nens i

grans de Barcelona, conversa amb Rosa Badia, la

conductora de la campanya “Cap Nen sense

Joguina” de Ràdio Barcelona.

“Hem de conèixer món 
i no tenir por dels altres,

siguin del color que
siguin, parlin l’idioma

que parlin”

Rosa Badia
Periodista
Ràdio Barcelona


