
El passat mes d’abril, la ludoteca
La Casa dels Colors, del barri de la
Marina, es va traslladar al carrer
dels Alts Forns, 84-86. Les noves
instal·lacions han permès a aquest
equipament d’atenció a la infància
ampliar els espais disponibles per
als seus usuaris. Aquesta ludoteca
és un dels referents d’atenció a la
infància des de fa molts anys. Els
seus orígens es remunten als anys
de la restauració de la democràcia.
Ara ha ampliat la franja d’edat als
infants de 0 a 3 anys, amb la qual
cosa donarà servei com a ludoteca
a tots els infants fins a 12 anys, a
més d’oferir activitats de casal
d’estiu, activitats de dinamització,
cessió d’espais i assessoraments
especialitzats.

La Casa dels Colors es 
trasllada a una nova seu

El barri de la Marina acollirà 
una Fàbrica per a la Creació

Les noves instal·lacions de la ludoteca, al carrer Alts Forns.

DANSA

Serà un espai per 
a la dansa i les 
arts del moviment

ILLA CULTURAL

Estarà a l’illa Philips,
al costat de la
Biblioteca F. Candel

CALENDARI

Les obres començaran 
el 2009, amb una inversió
de 2 milions d’euros

Pàg. 3

Pàg. 5

E N T R E V I S TA Pàg. 8

Gustavo Adolfo
de Miguel
Tècnic en projectes
de La Formiga

“Gràcies al projecte
Món Barri algunes
dones pakistaneses es
plantegen buscar
feina”

PLE DEL DISTRICTE Pàg. 4

Enric Ricart i
Josep Xarles 
Proposats per a
la medalles d’Honor 

P O L I E S P O R T I U Pàg. 7

El futbol sala com a
eina d’integració i
igualtat juvenils

S E R V E I  P Ú B L I C Pàg. 6

Campanya per a la
retirada gratuïta de
plaques franquistes

E N T I TAT S Pàg. 6

Castellers de Sants 
Celebren el 15è aniversari 
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I N F O Ú T I Lt L ’A G E N D AW

9, 10 i 11 de maig
15è aniversari dels Castellers de Sants
Diferents horaris. Plaça Bonet i Muixí
Divendres: assaig especial i obert al públic a les 21 h.
Dissabte 10: xocolatada+operació enxaneta (proves
nens/es de 5 a 12 anys); a les 21 h, nit de circ amb Ka-
roli, Pep Gol i Tortell Polrona, i concert a la plaça Bonet
i Muixí a les 22 h. Diumenge: diada castellera amb els
Castellers de Vilafranca i Capgrossos de Mataró.

Dissabte 10 i diumenge 11 de maig
Fira de Sant Ponç
Tot el dia. Carrer Blai (entre Tapioles i Tamarit)
Dissabte, a les 19.30 h, gran trobada de tabalers. Diu-
menge, a les 17.30 h, audició de sardanes amb la cobla
Principal de Collblanc.

Dissabte 17 i 24 de maig
Mostra de Comerç Eix Sants-Les Corts
Tot el dia. Joan Güell i Vallespir, respectivament
Dia 17: Joan Güell (av. Madrid a Miquel Àngel). Dia 24:
Vallespir (de travessera de les Corts a pg. de Sant Antoni)

Dissabte 24 de maig
Tast de cervesa
De 18.30 a 24 h. Pl. dels Ocellets
Concert i exposició d’ingredients i equips d’elaboració
de la cervesa artesana.

Diumenge 25 de maig
Mostra de Comerç Poble Sec
Tot el dia. Pl. Ocellets, Blai i Blesa
Organitza: Ass. de Comerciants i Serveis del Poble Sec.

Del 13 de maig al 3 de juny
Quinzena de la Salut per a gent gran
Inauguració i presentació el 13 de maig a les 15.30 h al 
CaixaFòrum (av. del Marquès de Comillas, 6-9).

Del 8 al 30 de maig
H(uellas)
Centre cívic Pati Llimona (Regomir, 3) 
Fotografies realitzades per persones amb VIH.

Fins al 18 de maig
El Romànic i la Mediterrània
MNAC (Parc de Montjuïc)
Obres rigorosament seleccionades de França, Itàlia, Gran
Bretanya i els Estats Units en diverses tècniques.

Diumenge 18 de maig
Malabars del Japó
A les 12 h. CaixaFòrum (av. Marquès de Comillas)
Espectacle infantil amb malabars.

Diumenge 25 de maig
Splunch 
A les 12 h. Sala Pepita Casanelles (Foneria, 19)
Espectacle ludicoeducatiu de teatre amb música i ani-
mació amb la companyia El Trio LA LA LA.

Dimecres 4 de juny
Pica plat
A les 18 h. Bibl. Poble Sec (Blai, 34)
Tast poètic per als més petits, on els versos aniran sor-
tint amb l’ajut d’una taula, plats i coberts.

Dissabte 14 de maig
Cantada d’havaneres de Sants
A les 18 h. Auditori de les Cotxeres de Sants (Sants, 79)
Festival d’havaneres amb el grup Port-bo. Enguany
s’arriba a la catorzena edició.

Diumenge 1 de juny
Barnouche
A les 12.30 h. Casinet d’Hostafrancs (Rector Triadó, 53)
Música gipsy swing. Cicle vermut jazz.

Diumenge 8 de juny
Kaulakau
A les 12.30 h. Casinet d’Hostafrancs (Rector Triadó, 53)
Jazz folk Cicle vermut jazz al Casinet.

Divendres 23 de maig
Notengokasa
A les 22.15 h. Centre cívic El Sortidor (pl. Sortidor, 12)
Una crítica directa a la situació actual de l’habitatge que
impedeix l’accés a un pis a un preu raonable a molts jo-
ves. Per la companyia de pallassos Clownies.

Divendres 30 de maig
Las gallegas
A les 12 h. Sala Pepita Casanelles (Foneria, 19)
Espectacle de teatre còmic i clown amb la companyia
Lolita Corina.
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ATENCIÓ AL CIUTADÀ

Oficina d’atenció al ciutadà (OAC) 

Creu Coberta, 104 / Foneria, 19.
Telèfon d’informació 010 

(0,39 ¤ + IVA d’establiment de trucada, més 0,05
cèntims + IVA per minut tarifat per segon)
Telèfon del civisme 900 226 226
Síndica de Greuges de Barcelona 93 413 29 00
Ronda Sant Pau, 43-45, 3r.

CENTRES CÍVICS I CULTURALS

Centre cívic Casa del Rellotge 93 432 24 89
Pg. Zona Franca, 116, int.
Centre cívic La Cadena 93 331 34 98
Mare de Déu de Port, 397.
C. cívic Casinet d’Hostafrancs 93 423 04 40
Rector Triadó, 53.
Centre cívic Cotxeres de Sants 93 291 87 01
Sants, 79-83.
Centre de barri Pepita Casanellas 93 256 37 30
Foneria, 19.
Equipament cultural Antiga 

Estació de Magòria 93 432 48 01
Gran Via de les Corts Catalanes, 247.
Punt jove de Sants-Casa del Mig 93 291 42 62
Muntadas, 5-35.
Espai musical La Bàscula 93 422 43 00
Foc, 132.
Centre cívic El Sortidor 93 443 43 11
Plaça del Sortidor, 12.
C. cívic Font de la Guatlla 93 426 20 69
Rabí Rubèn, 22.

BIBLIOTEQUES

Biblioteca Artur Martorell 93 402 36 44
Pl. Espanya, 5.
Biblioteca de l’Institut Botànic 93 325 80 50
Av. Montanyans, 25.
Biblioteca de l’Institut del Teatre 93 227 39 00
Pl. Margarida Xirgu, 1.
Biblioteca Fundació Joan Miró 93 443 94 70
Av. Miramar, 1.
Sala de lectura Martí i Pol 93 331 90 54
Constitució, 1.
Biblioteca Francesc Candel 93 332 53 75
Amnistia Internacional, 10.
Biblioteca Francesc Boix 93 443 01 05
Blai, 34.
Biblioteca 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.
Centre serveis socials La Marina 93 296 79 69
Foneria, 19

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.

SERVEIS URGENTS I SEGURETAT

U.T. Guàrdia Urbana Sants-Montjuïc

Guàrdia Urbana, 2.
Comissaria Mossos d’Esquadra

Ulldecona, 35 bis.
Guàrdia Urbana 092
Mossos d’Esquadra 088
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.



Felicia Esquinas

El barri de la Marina for-
marà part del nou mapa

de creació artística de Barce-
lona. Aquí s’instal·larà la ter-
cera Fàbrica per a la Creació
de la ciutat, el Centre d’As-
saig i Creació de les Arts del
Moviment, dedicat a la dan-
sa. El centre estarà a l’edifici
de l’illa Philips, sobre la Bi-
blioteca Francesc Candel (c.
Amnistia Internacional, 10). 
Aquest projecte forma part
del procés de recuperació de
l’antic recinte industrial de
l’illa Philips, al passeig de la
Zona Franca, on ja funcionen
l’Oficina d’Atenció al Ciutadà,
la Biblioteca Francesc Candel

i un centre d’atenció primà-
ria, tot al voltant del nou jar-
dí dels Drets Humans. 
Alhora, el futur equipament
és un dels deu espais per a la
creació previstos pel Progra-
ma Barcelona Laboratori,
dins del Pla Estratègic de
Cultura, que busca reconver-
tir antics complexos fabrils
en centres de creació i experi-
mentació de nous llenguat-
ges artístics. 
A hores d’ara hi ha tres pro-
jectes en marxa: un espai per
al circ al parc del Fòrum, la
nau central de l’àntiga fàbrica
Fabra i Coats de Sant Andreu
(arts escèniques i audiovi-
suals), i el Graner de l’illa Phi-

lips, que es beneficiarà de la
proximitat del mercat de les
Flors i de Montjuïc. 
“A Barcelona hi ha una esce-
na artística emergent poten-
tíssima i falten espais com
aquests, que l’ajudin a pren-
dre forma i desenvolupar-se”,

va dir el delegat de Cultura,
Jordi Martí, durant la pre-
sentació del centre. 
L’Institut de Cultura de Bar-
celona ha signat un conveni
amb l’Associació de Compa-
nyies Professionals de Dansa
de Catalunya i amb l’Associa-
ció de Professionals de la
Dansa de Catalunya per des-
envolupar el projecte. Totes
dues associacions faran una
convocatòria de direcció ar-
tística per al futur centre
amb l’objectiu d’implicar tot
el sector en la definició de
continguts de l’espai. 

Durant aquest any s’haurà de
tenir a mà el pla d’usos i el
projecte de rehabilitació ar-
quitectònica, que ja té un

concurs en marxa. Es preveu
iniciar les obres al principi
del 2009 i inaugurar el centre
el 2010. La inversió prevista
és de 2.160.000 euros.
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L’espai on s’instal·larà el centre, el dia de la seva presentació als mitjans de comunicació.

El nou escenari de creació

artística de Barcelona passa pel

barri de la Marina. Aquí

s’instal·larà la tercera Fàbrica per

a la Creació de la ciutat, la qual

estarà dedicada a la dansa 

L’edifici de l’illa Philips serà
un centre de creació de dansa

És previst que 
el centre entri 
en funcionament 
l’any 2010

C IU TA DA N S OPINE N

Miquel Biel
Consultor

Doncs no ho sabia,
però em sembla perfec-
te totes les coses que es
facin per al barri i més
ara, perquè hi ha molts
nens i serà positiu.

José Uceda
Pintor de cotxes

No en sabia res, però
em sembla bé tot el que
es faci per al barri. És
positiu que s’hi facin
espais per a activitats.

Laura Campillos
Operària fàbrica

No sabía nada, pero
pienso que está bien;
así la gente tiene un
espacio para poder
crear.

Lucía Rodrigo
Funcionària

No en sabia res, però
em sembla fantàstic.
Tot el que esta lligat
amb l’art i la cultura em
sembla bé. Això farà
que la gent del barri
s’animi a participar-hi.

José Manuel
Heredia
Suport tècnic 

No coneixia la notícia,
però penso que està
molt bé. És millor fer
equipaments que no
pas fer pisos.

Miguel Guerrero
Jubilat

Pues no sabía nada,
pero pienso que no nos
irá mal. No creo que sea
negativo para el barrio,
sino lo contrario.

S a p  q u e  e s  f a r à  u n  c e n t r e  d ’ a s s a i g  i  c r e a c i ó  a  l ’ i l l a  P h i l i p s ?

B A L L A R I N S  A  L’ A N T I G A  F À B R I C AA
La Fàbrica per a la Creació és un edifici construït el 1959 i que pertany a l’antic recinte

Philips. L’espai, una planta de 600 m2 amb una alçada de gairebé 9 metres, era el lloc on

s’assecaven les bombetes que feia la fàbrica. D’aquí un parell d’anys esdevindrà una pla-

taforma creativa per a la dansa, on els ballarins podran explorar nous llenguatges i

camins artístics. El seu objectiu és ser un espai de treball per als professionals, però també

estarà en contacte amb el públic i el barri que l’envolta.
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P L E  D E L  D I S T R I C T E

Daniel Romaní

El darrer Consell Plenari
del Districte de Sants,

celebrat el passat 1 d’abril,
va aprovar la proposta de
concedir la Medalla d’Honor
de la ciutat a Enric Ricart,
impulsor de l’associació de
comerciants Sants, establi-
ments units, i Josep Xarles,
destacat representant veïnal
de Sants. “Són dues perso-
nes que representen la vida
del barri de Sants i s’han
destacat per la defensa de
l’interès col·lectiu”, va su-
bratllar la regidora del Dis-
tricte, Imma Moraleda. 
En aquest Plenari es va
aprovar una modificació del
títol II de les normes del
funcionament del Districte,
relatiu al paper dels conse-
llers de Districte, amb l’ob-

jectiu de donar un reconei-
xement més ampli de les se-
ves funcions polítiques en
l’àmbit de territori, la qual
cosa permetrà una dedicació
més intensa d’alguns dels

consellers. ERC, a través del
seu portaveu, Josep Chal-
meta, va dir que no estava
d’acord amb aquesta modifi-
cació, ja que no va acompan-
yada d’un augment de les
competències del Districte.
Els portaveus de CiU, Albert
Martínez, i del PP, José An-

tonio Calleja, van fer pública
l’abstenció dels seus grups, i
van subratllar el seu desig
que els consellers del Dis-
tricte siguin elegits directa-
ment pels ciutadans. Albert
Deusedes (PSC) i Cristòfol
Ortolà (ICV-EUiA), en nom
dels respectius grups, van
votar-hi a favor per l’avenç
que representa aquesta mo-
dificació. Entres d’altres co-
ses, la regidora del Districte
va informar que aquell ma-
teix dia es va presentar el
projecte del Centre d'Assaig
i Creació de les Arts del Mo-
viment, el qual s’instal·larà a
l'antic recinte industrial de
l'empresa Philips a la Mari-
na. Finalment, es va aprovar
el canvi de nom del passeig
de les Cascades, situat entre
l’avinguda Montanyans i el
carrer de la Guàrdia Urbana
(Montjuïc) pel de passeig
Jean Forestier, paisatgista
francès que va projectar l’en-
jardinament de Montjuïc.

Un moment del Ple del dia 1 d’abril.

Es va informar
del centre de
creació artística
que s’ubicarà
a l’illa Philips

El Consell Plenari del Districte va aprovar

la modificació del títol II de les normes de

funcionament del districte

Proposats Enric Ricart i Josep
Xarles com a medalles d’Honor

La font de Ceres a la plaça de Sant Jordi l’any 1920.
(Foto: Arxiu JMC)

La font de Ceres
El 1824, el capità general de Catalunya, Francisco Bernal-
do de Quirós Mariño (marquès de Campo Sagrado), va
fer construir el passeig de Gràcia, el qual fou inaugurat el
14 de maig de 1827. Paral·lelament, s’encarregà a Celdoni
Guixà i Alsina una escultura de Ceres –filla, segons la
mitologia, de Saturn i Cíbele–, per bastir una nova font
monumental, la qual aixecaren al bell mig del passeig de
Gràcia, a l’alçada d’on avui es troba el carrer Provença i lí-
mit dels territoris de Barcelona i Gràcia. Finalment, la
font de Ceres s’inaugurà el 28 de juny de 1830.
Quatre dècades més tard, l’abril de 1870, la font es va
convertir en convidada de pedra del setge a què el capità
general de Catalunya, Eugenio de Gaminde, va sotmetre
la vila de Gràcia amb motiu de la Revolta de les Quintes.
En aquell indret, s’hi van concentrar nombroses peces
d’artilleria que bombardejaren Gràcia durant gairebé una
setmana.
Arran del fet que –segons deien– la font havia obstaculit-
zat les maniobres de la tropa, o bé perquè per aquesta via
circulava des del juny de 1872 el primer tramvia, la font
de Ceres va ser desmuntada i traslladada a la plaça Blasco
de Garay, al Poble Sec, l’any 1874. Aquest canvi devia im-
pressionar prou els veïns del barri, els quals començaren
a denominar popularment l’espai com la plaça del Sorti-
dor, un nom que amb el pas dels anys va adquirir oficial-
ment. Finalment, el 1918, amb motiu de les obres de
l’Exposició Universal,  l’Ajuntament va decidir treure la
font de Ceres de la plaça i traslladar-la al seu emplaça-
ment actual, la plaça de Sant Jordi, a Montjuïc, lloc tam-
bé conegut com a mirador del Llobregat. 
Si té fotografies o documents del seu barri, en pot fer
donació a l’Arxiu Municipal del Districte, 93 332 47 71

J. M. ContelÀLB UM HI S TÒR IC



S A N T S - M O N T J U Ï C 5Maig 2008

Daniel Venteo

La ludoteca La Casa dels Co-
lors és una de les institu-

cions d’acció social més arrela-
des al barri de la Marina. Des
de la seva creació, poc després
de la restauració de la de-
mocràcia, aquesta ludoteca ha
anat ampliant la seva oferta de
serveis a la infància  per adap-
tar-se tant a les necessitats del
barri mateix com a les dife-
rents normatives municipals.
Ara precisament culmina una
nova fase de creixement i mo-
dernització de l’equipament,
amb el trasllat a la nova seu
del carrer dels Alts Forns, 84-
86. L’ocasió s’aprofita per am-
pliar l’oferta de la ludoteca als
infants de 0 a 3 anys, s’adopta
el model de ludoteca per a to-

tes les franges d’edat i les ins-
tal·lacions guanyen més espai i
un nou pati exterior per a la
realització de tota mena d’acti-
vitats a l’aire lliure.

El centre programa, durant el
curs escolar, activitats adre-
çades a infants de 0 a 12 anys i
les seves famílies. Obre de di-
lluns a divendres de cinc de la
tarda a vuit del vespre. Els me-
nors de quatre anys han d’anar
acompanyats d’un adult per
fomentar la relació entre els

adults i els més petits. 
La seva oferta lúdica s’estruc-
tura en diversos racons de
jocs, on es pot jugar lliurament
i de totes les maneres possi-
bles i amb activitats adaptades
a les diferents edats dels in-
fants, com ara tallers de ma-
nualitats que estimulen la cre-
ativitat.
La Casa dels Colors també
funcionarà com a casal d’estiu
per a infants de 3 a 12 anys,
en què es potenciarà al màxim
les capacitats lúdiques i de re-
lació amb els altres partici-
pants. Actualment s’ofereixen
120 places de casal d’estiu re-
partides en tres franges d’edat:
petits (3 i 4 anys), mitjans (de
5 a 8 anys) i grans (de 9 a 12
anys). El període de funciona-
ment del casal és de juny al fi-
nal de juliol, de 9 a 14 h.
A més, l’equipament cedeix es-
pais als centres educatius i rea-
litza nombroses activitats i as-
sessoraments especialitzats.

N O T Í C I E Sf
Havaneres amb el Grup Port Bo 
L’auditori de les Cotxeres de Sants serà l’escenari, el
24 de maig, a les 18 h, d’una cantada d’havaneres
que organitza la Federació d’Associacions i Comis-
sions de carrers de la Festa Major de Sants amb el su-
port del Districte i Generalitat. La cantada d’havane-
res anirà a càrrec del Grup Port Bo i l’entrada tindrà
un preu de 4 euros. No hi faltarà el rom cremat. 

Mostra de Benestar i Salut al Poble Sec 
El Poble Sec celebra la primera Mostra de Benestar i
Salut. Reunirà una quarantena de carpes d’establi-
ments del barri dedicats a productes o serveis rela-
cionats amb la salut i el benestar, com ara aliments
biològics, plantes medicinals, medicines alternatives,
massatges, música chill out, etc. Se celebrarà diu-
menge 25 de maig, al carrer Blai, de 10 a 20 hores.

XIX Jocs Florals Escolars del Districte
Dilluns 19 de maig, es lliuraran els premis dels XIX
Jocs Florals Escolars del Districte. L’acte se celebrarà
a la sala de plens del Districte, a les 10.30 h, i serà
presidit per la regidora, Imma Moraleda. S’entrega-
ran 12 premis de poesia de diferents categories i 12
de prosa. A l’acte, també hi haurà una actuació musi-
cal del grup de primer d’ESO de l’IES Lluís Vives.

El Dia dels Museus al CaixaFòrum 
Diumenge 18 de maig, se celebra el Dia Internacional
dels Museus. Amb aquest motiu, CaixaFòrum ha or-
ganitzat un concert de música tradicional cubana, a
les 19 hores. El concert és gratuït, igual que els que
se celebraran el vespre anterior, durant La nit dels
museus. Dissabte dia 17, a les 19 i les 20.30 hores,
l’Orquestra de Mohamed Akel oferirà música andalu-
sina. A les 21 hores, hi haurà un concert binomi de
música electrònica i un quartet de corda. També hi
haurà visites comentades.

La ludoteca La Casa dels Colors
estrena noves instal·lacions 

Les mostres són una oportunitat per conèixer les botigues del barri.

El comerços de tot el districte surten al carrer el maig
Redacció

Aquest mes de maig coinci-
deixen diverses mostres

de comerç a Sants-Montjuïc.
Les de l’Eix Sants-Les Corts se-
ran tres: el dissabte 17 de
maig, al carrer Joan Güell (des
de l’avinguda Madrid fins al
carrer Miquel Àngel); el dissab-
te 24 de maig, al carrer Valles-
pir (de travessera de les Corts
fins al passeig de Sant Antoni);
i el dissabte 7 de juny, al carrer
Galileu, també des de la traves-

sera fins al passeig de Sant An-
toni. 
Diumenge 25 de maig tindrà
lloc una mostra de comerç a la
plaça dels Ocellets i als carrers
Blai i Blesa, al Poble Sec. 
Les mostres estaran obertes
durant tot el dia (de 10 a 20
hores, aproximadament). Du-
rant aquest període, els carrers
es tallaran al trànsit i les boti-
gues hi sortiran amb els seus
productes per tal que els veïns
coneguin l’oferta comercial que

tenen als seus carrers i barris.
També hi haurà promocions,
tasts gastronòmics i activitats
infantils al llarg de tota la jor-
nada.
D’altra banda, el 10 de maig es
va celebrar la Mostra de Co-
merç de l’Eix Sants-Creu Co-
berta entre la plaça Espanya i el
carrer Arizala, amb la participa-
ció d’unes 250 botigues de les
400 que aplega l’Associació de
Comerciants de la Creu Cober-
ta-Sants Establiments Units.

El centre ha ampliat els espais i l’oferta.

La Casa dels Colors modernitza les seves

instal·lacions, amplia els seus serveis i es

trasllada a un nou local del carrer dels Alts

Forns, 84-86

També funcionarà
com a casal d’estiu
per a infants de 3 a
12 anys
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Els caps de setmana La Bodegueta de Cal Pep
s’omple de gent que hi va a fer l’aperitiu.

Què li poso avui? Anxoves, navalles, escopinyes,
seitons, les croquetes de la casa? Aquesta antiga
bodega, que va obrir l’any 1927, la porta des de
fa quatre anys l’Àngel Congostrina. Durant
molt de temps hi va haver al capdavant el se-
nyor Ramon, una persona molt coneguda al ba-
rri; després s’hi va estar sis anys el Pep, abans
que se la quedés l’Àngel. Encara avui es conser-
ven els barrils antics i serveixen a granel vins

del Priorat, Alella, Gandesa, Màlaga, moscatell i
vi ranci. L’Àngel veu com hi ha antics clients que
encara hi van a omplir l’ampolla, però les noves
generacions han perdut el costum. Per això a la
bodega també trobem una variada selecció de
vins embotellats. A La Bodegueta de Cal Pep, hi
sentim que participem en la vida del barri i al-
hora revivim la seva memòria.

La Bodegueta de Cal Pep
C. Canalejas, 12 / Telèfon: 93 339 30 37

E L  T A U L E L L

L’antiga bodega on agrada fer l’aperitiu

La Bodegueta de Cal Pep va obrir les seves portes l’any 1927.

Joan Anton Font

E N T I T A T S

Dolors Roset

L’esperit associacionista i
de participació del barri

de Sants és, en gran part, el
que ha portat els Borinots a
complir 15 anys d’èxit. Han
consolidat els castells de vuit
i tenen la base i moltes possi-
bilitats de fer-ne algun de
nou durant el 2008. La tra-
jectòria ascendent de la colla
ha estat possible gràcies a la
incorporació de gent jove i
l’arrelament al barri.
El cap de setmana del 10 i 11
de maig ho celebren amb una
festa oberta a tothom a la
plaça Bonet i Moixí. Co-
mençarà el dissabte a les sis
amb l’Operació enxaneta, una
gimcana per a nens de 5 a 13
anys per veure si tenen apti-
tuds per ser castellers. També
hi haurà una xocolatada.
Tot seguit, cap a les set, es
farà l’Actuació de la vigília.
Hi participarà com a colla
convidada Els Margeners de
Guissona. Després s’aixecarà
el castell de dones, on totes
les participants, incloent-hi
les gralleres, són dones. Els
castells s’acabaran amb uns

pilars participatius. Entre els
castellers i altres entitats
que s’hi engresquin aixeca-
ran 15 pilars, tants com anys
fa la colla.

A partir de les nou del vespre,
es representarà un espectacle
de circ amb dos artistes vin-
culats al barri, el músic Pep
Gol, nascut a Sants, i l’artista
multidisciplinari Karoli, que
té el taller al barri. També ac-
tuarà el pallasso Tortell Pol-
trona.
Diumenge, les matinades de

dos quarts de nou  pels prin-
cipals carrers despertaran el
barri. Hi són convidats tots
els grallers i timbalers que
han passat per la colla des del
començament. A les dotze,
l’actuació principal: els Caste-
llers de Sants acompanyats
pels Capgrossos de Mataró i
els Castellers de Vilafranca.
Per a la colla, hi haurà un di-
nar popular a la plaça, i a la
tarda es tancarà la festa amb
la projecció del documental
Castells del món, a les cinc a
l’auditori de Les Cotxeres.

Més informació:
Castellers de Sants –
Cal Borinot
C/ Vallespir, 28
www.borinots.cat
Dimarts i divendres, de 18
a 21 h i després de l’assaig

Els reptes per al
2008 són fer
el 3 de 9 i el 5 de 8 i
classificar-se bé al
concurs de castells

Coneguts també pel

renom de Borinots,

celebren els 15 anys

amb una festa per a

tothom els dies 10 i

11 de maig a la

plaça Bonet i Moixí

Els castellers han arrelat al barri gràcies a la incorporacio de gent jove.

Els Castellers de Sants
celebren el 15è aniversari 

S E R V E I  P Ú B L I C

Redacció

L’Institut Municipal del Paisatge Urbà i la Qualitat de
Vida ha engegat una campanya per retirar gratuïta-
ment les plaques amb simbologia franquista dels habi-
tatges oficials construïts durant la dictadura. 
La iniciativa forma part d’una campanya general per a
la retirada dels símbols franquistes a Barcelona,
d’acord amb la Llei de la memòria històrica aprovada el
desembre del 2007. L’Ajuntament procedirà a retirar
els símbols que hi hagi als edificis de titularitat muni-
cipal i als espais públics (carrers, places, parcs i jar-
dins). I alhora oferirà als propietaris la retirada gratuï-
ta d’aquests símbols dels seus immobles, sempre a
petició dels veïns. 
L’inventari dels símbols franquistes de Barcelona, fet
per la historiadora de la Universitat de Barcelona Pilar
Mateo el 2005, s’ha actualitzat enguany i posa de ma-
nifest que a la ciutat queden pocs símbols franquistes.
La major part són plaques d’habitatges públics del rè-
gim, amb el jou i les fletxes o amb altres referències al
franquisme. Actualment, a la ciutat hi ha registrades
4.361 plaques d’aquest tipus.
Entre maig i juliol, l’Institut del Paisatge Urbà enviarà
una carta a les 4.361 comunitats de propietaris que te-
nen plaques franquistes per informar-los de la campa-
nya. Juntament amb la carta, rebran una sol·licitud de
retirada gratuïta de les plaques que la comunitat haurà
de retornar signada i per correu a l’Institut del Paisatge
Urbà. Podran fer-ho fins al 31 de desembre del 2008.
La retirada de les plaques s’iniciarà el gener del 2009.

Més informació: 
T. 93 256 25 25
www.bcn.cat/paisatgeurba
paisatgeurba@bcn.cat

Retirada gratuïta de 
plaques franquistes
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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 Barcelona
Jacquard, 3, pl. baixa. Tel. 93 409 91 61

Revista La Marina
Foc, 128. 1a planta. Tel. 93 296 50 07

Zona Sec
Publicació del Poblesec
Roser, 17, pl. baixa. Tel. 93 329 99 52

INTERNET

Barcelona Visió

Barcelona Visió és una aposta pel vídeo a
Internet de l'Ajuntament de Barcelona.
El portal inclou vídeos que permeten
conèixer una mica més aspectes desco-
neguts de Barcelona. A més, ofereix una
base de dades de recursos audiovisuals
que es poden baixar de manera gratuïta i
permet enviar els vídeos sobre la ciutat 
www.bvisio.com

Web d'Educació 

En aquest web, s’hi pot trobar tota la
informació sobre el procés de matricula-
ció per al curs 2008-2009, com també
tota l'acció educativa municipal. El web
inclou un apartat de notícies d'actualitat
i una agenda d'actes, així com informa-
ció sobre els centres educatius, beques i
ajuts, recursos pedagògics i subvencions,
entre d’altres. 
www.bcn.cat/educacio

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

Pere S. Paredes

Des de fa uns mesos, s’està por-
tant a terme un projecte d’inte-

gració entre els nois i noies de diver-
ses nacionalitats que formen
l’alumnat de tres escoles públiques
del districte de Sants-Montjuïc.
Des de l’octubre de l’any passat els
alumnes dels centres Perú, Miquel
Bleach i Francesc Macià participen
en una prova pilot en la qual el fut-
bol sala, com a activitat extraescolar,
és el nexe d’unió de més de 80 nois i
noies. L’Associació Cultural Esportiva
Sansur, en col·laboració amb el pro-
jecte Temps de Barri, vol promocio-
nar l’esport i la convivència entre els
joves del districte.
Juli Pomareda, president de l’ACE
Sansur, sap que l’esport uneix les
persones “i que quan fem esport,

tots som iguals. A través de l’esport i,
en aquest cas del futbol sala, aconse-
guim que els joves siguin companys

durant les hores lectives i amics a
fora”. Aquesta temporada treballen
amb més de 80 joves de més de vint

nacionalitats diferents “amb la com-
plicació que això representa en in-
tentar unificar llengües, costums i
tradicions”. Això no obstant, Poma-
reda té marcat com a objectiu priori-
tari de la temporada pròxima “am-
pliar el projecte com a mínim amb
dos centres més”.
A la tarda, després de la sortida de les
diferents escoles, i sota la direcció
d’un monitor, els joves aprenen les
tàctiques del futbol sala. A més a
més, també els ensenya els valors de
l’esport, com ara el respecte al contra-
ri, la cooperació i el treball en equip.
La finalitat d’aquest projecte “no és
la competició, perquè mai fem cap
torneig –explica Pomareda–, l’objec-
tiu és fer-nos tots iguals mitjançant
l’esport”.

Més informació:
ACE Sansur
Passatge Andalusia, 9 
Telèfon: 678 70 40 04 
08014 Barcelona 
sansur@iespana.es 

L’ACE Sansur, en

col·laboració amb el

projecte Temps de Barri,

treballa amb tres

instituts de Sants-

Montjuïc

Els CEIP Perú, Miquel
Bleach i Francesc Macià,
els primers centres del
projecte

L’objectiu és promoure l’esport i la convivència.

El futbol sala com a eina
d’integració i igualtat juvenils

per MANEL
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Ara que estan instal·lats al Poble
Sec treballen en xarxa amb altres
associacions del barri?
Sí. Estem aquí des del començament
del 2006 perquè se’ns va acabar la con-
cessió d’espai que teníem al centre cívic
Pati Llimona, on ja portàvem sis anys.
Allà, a Ciutat Vella, ja treballàvem amb
les entitats del barri, i quan vam arribar
aquí un dels nostres primers objectius
va ser incorporar-nos a la Coordinadora
d’Entitats del Poble Sec i a la Platafor-
ma Poble Sec per a tothom, on col·labo-
rem amb la plataforma de convivència i
d’inserció sociolaboral. Des del primer
any hem participat a la Mostra d’Enti-
tats del barri a la Festa Major.
La Formiga és coneguda, entre al-
tres coses, pel Xinalona que orga-
nitzava a Ciutat Vella. Trasllada-
ran aquest festival al Poble Sec?
No ho fem des de fa un parell d’anys,
perquè els nous projectes han desmun-
tat la capacitat de treball de l’entitat.
Havíem organitzat cinc edicions, i haví-

em col·laborat fins i tot amb el Festival
Àsia. Ara continuem fent activitats amb
la comunitat xinesa, però potser no tor-
narem a fer el Xinalona, perquè de fet hi
ha alguna associació que està fent una
cosa semblant a les Cotxeres de Sants.
Quins són els projectes que fan al
barri?
Un apartat té a veure amb els cursos de
castellà i català, encara que aquest últim
ja no té tanta demanda, potser perquè
el Consorci de Normalització Lingüísti-
ca ja està cobrint-la. En aquest cas, nos-
altres fem una tasca de derivació. La
nostra escola de llengües fa cursos bàsi-
cament d’acollida, com un molt concret
que fem per a la comunitat xinesa, amb
professora xinesa, i que comença amb
l’abecedari.  També tenim cursos més
genèrics de nivell 1 i 2, que permeten
als alumnes continuar després amb ni-
vells superiors a l’Escola Oficial d’Idio-
mes, per exemple.
A més de l’acollida lingüística,
s’encarreguen de l’acollida so-
cial…
Tenim un projecte anomenat Món Bar-
ri que va començar fa un any i mig amb
dones pakisteneses, al qual s’han incor-
porat recentment dones d’origen mar-

roquí. Aquí fem una doble tasca: d’una
banda d’alfabetització, perquè hi ha do-
nes que tenen dificultats pel seu nivell
educatiu als països d’origen, i de l’altra,
en un altre grup, treballen més aspectes
de la llengua, promoció personal, salut,
coneixement de l’entorn i drets i deures.

Algunes dones, a partir de la participa-
ció en el projecte, s’han implicat més al
barri, per exemple, participant en la fes-
ta de les Cuines del Món. Aques projec-
te ha rebut el Premi 8 de Març Ma
Aurèlia Campany 2008.
La majoria de les dones que vénen
per reagrupament familiar tenen
el permís de residència, però no el
de treball. Les ajuden a buscar una
inserció laboral?
Efectivament, però és una dificultat ob-
jectiva que es pot resoldre si un empre-
sari vol fer una contractació. Igualment,

són una certa dificultat alguns condicio-
nants de tipus religiós i cultural, però a
partir de l’experiència del curs estan
sorgint petits canvis en la mentalitat
d’algunes d’aquestes dones o, simple-
ment, per les necessitats concretes dins
l’àmbit familiar, que fa que algunes es
plantegin la recerca de feina. La Formi-
ga, de fet, fa accions perquè algunes d’a-
questes dones trobin feina, però des
d’una òptica de flexibilitat, perquè pro-
jectes d’aquest estil, si tenen mirades
massa etnocèntriques, pot ser que no
tinguin èxit.
Amb quins altres col·lectius espe-
cífics treballen?
Des de fa quatre anys, treballem amb
romanesos d’ètnia gitana que han
comès algun petit delicte i que com-
pleixen a La Formiga mesures penals
alternatives. Amb ells fem també cur-
sos de reforç lingüístic, coneixement
de l’entorn, drets i deures, i en algun
cas, promovent la seva formació en
itineraris de formació no reglada per
tal de que trobin feina. També fem
cursos de formació prelaboral inten-
sius amb joves immigrants de 16 a 20
anys, amb classes específiques per a
la comunitat xinesa.

E N T R E V I S T A Gustavo Adolfo de Miguel, tècnic en projectes de La Formiga

Gustavo Adolfo de Miguel, davant d’un cartell del festival Xinalona.

L’associació sociocultural La Formiga es va

traslladar de la seva antiga seu del Pati Llimona al

Poble Sec fa uns dos anys. Des del barri continua

fent una tasca integradora, a través de cursos de

mediació intercultural per a professionals i

projectes d’acollida per a immigrants

“Tenim una escola
prelaboral que fa de pont

per apuntar-se a cursos
ocupacionals”

“Gràcies al projecte
Món Barri algunes
dones pakistaneses es
plantegen buscar feina”

Núria 
Mahamud


