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El districte disposa d’un
nou PIAD al Sortidor

Bàsquet Ateneu
Montserrat

Entrada al Centre Cívic El Sortidor on es troba el PIAD.

El districte disposa d’un nou
Punt d’Informació i Atenció a
les Dones al territori. Aquesta
va ser una de les actuacions que
més es van destacar durant la
celebració de l’últim Consell Plenari del mes d’octubre. El PIAD
tindrà la seu al Centre Cívic del
Sortidor del Poble Sec, fet que
coincidirà amb la finalització de
les obres de millora d’aquest espai. Amb el nou Punt, les dones
del districte tindran un servei
on s’oferirà informació i orientació sobre recursos laborals, formatius, personals i de participació, es pais de trobad a i
associ acionisme femení. E ls
PIAD també ofereixen assessorament jurídic gratuït.
Pàg. 5
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INFOÚTIL

L ’A G E N D A

ATENCIÓ AL CIUTADÀ
Oficina d’Atenció al Ciutadà (OAC) Districte
Creu Coberta, 104.
Oficina d’Atenció al Ciutadà (OAC) La Marina
Alts Forns, 82-86.
Telèfon d’informació 010
(preu: 0,55 euros + IVA /cada 3 minuts o fracció).
Telèfon del civisme
900 226 226
Síndica de Greuges de Barcelona 93 413 29 00
Ronda Sant Pau, 43-45, 3r.

CENTRES CÍVICS I CULTURALS
Centre Cívic Casa del Rellotge
Pg. Zona Franca, 116, int.
C. Cívic Casinet d’Hostafrancs
Rector Triadó, 53.
Centre Cívic Cotxeres de Sants
Sants, 79-83.
Punt Jove de Sants-Casa del Mig
Muntadas, 5-35.
Espai Musical La Bàscula
Foc, 132.
Centre Cívic El Sortidor
Plaça del Sortidor, 12.

A les 12 h. Centre Cívic El Sortidor (pl. del Sortidor, 12)
Contes escenificats.
Divendres 25 de novembre

93 291 87 01

Al ritme de les paraules

93 291 42 62
93 422 43 00

A les 18 h. C. La Cadena (Mare de Déu de Port, 397 int.)
Les historietes d’una rateta que escombrava l’escaleta,
la zebra Camila... personatges entranyables.

93 443 43 11

93 402 36 44
93 325 80 50

93 443 94 70
93 331 90 54
93 432 01 99

93 409 72 31

93 443 43 11

Horacio fumero

FARMÀCIES
www.farmaciesdeguardia.com

A les 21.30 h. Bikini (Deu i Mata, 105)
Nit de contrabaix.

Divendres 16 de desembre

Carregat d’orgues

Dissabte 26 de novembre

A les 18 h. C. La Cadena (Mare de Déu de Port, 397 int.)
Contacontes i pallassos a càrrec de Micro Troupe.

Luciana Souza
A les 21.30 h. Bikini (Deu i Mata, 105)
Brazilian Duos, amb Romero Lubambo.

Dissabte 17 de desembre

Les aventures de la família Ratón

Dissabte 3 de desembre

A les 12 h. Centre Cívic El Sortidor (pl. del Sortidor, 12)
Espectacle de titelles basat en Jules Verne.

Michel Camilo

93 291 87 00

A les 22.30 h. L’Auditori (Lepant, 150)
Presenta el seu disc Solo.

93 296 79 69

Diumenge 4 de desembre

Carme Canela + Lluís Vidal Trio
A les 20 h. Sala Luz de Gas (Muntaner, 246)
Relectura de les melodies populars catalanes.

93 330 10 16
93 296 73 85
93 329 75 21
93 432 36 42

Del 17 al 20 de novembre

Lola+Machos+El perro
Consulteu horaris. Mercat de les Flors (Lleida, 59)
Tres peces de dansa contemporània de Marta Galán.

93 443 43 11
93 421 55 69

93 441 36 79

Fins al 4 de desembre

Ricard III

Fins al 15 de novembre

Consulteu horaris. Teatre Lliure (pg. Santa Madrona, 40-46)
Retrat de la classe política actual a través de Shakespeare.

Fanals.Foto

93 332 47 71
93 491 27 97

Casa del Rellotge (pg. Zona Franca, 116-Can Farrero)
Organitza: Club de Fotografia de la Casa del Rellotge.
Del 21 de novembre al 9 de desembre

Esmalts
Casa del Rellotge (pg. Zona Franca, 116-Can Farrero)
Organitza: Grup Foc-taller d’esmalts del centre cívic.

Del 10 al 14 de novembre
092
93 291 50 22
93 223 53 20

112
061
088
091
080

SALUT
CAP Bordeta-Magòria
Corral, s/n.
CAP Carreras i Candi
Carreras i Candi, 99-101.
CAP Consell de Cent
Consell de Cent, 26.
CAP Doctor Carles Ribas
Foc, s/n.
CAP Poble Sec-Les Hortes
Nou de la Rambla, 177.
CAP Numància
Numància, 23.
CAP Sants
Ptge.Vapor Vell, 44-46.

A les 20 h. L’Auditori (Lepant, 150)
Presenta el seu disc Desglaç.

A les 12 h. Centre Cívic El Sortidor (pl. del Sortidor, 12)
Espectacle de clown per la companyia La Banda.

93 443 01 05

SERVEIS URGENTS
Telèfon únic d’emergències
Urgències sanitàries
Mossos d’Esquadra
Cos Nacional de Policia
Bombers

Miguel Poveda

Dimarts 22 de novembre

GUÀRDIA URBANA
Unitat Territorial Sants-Montjuïc
Guàrdia Urbana, 2.
Emergències
Tràmits (Guàrdia Urbana, 3-5)
Accidents (C/ A, núm. 97-103)

Diumenge 20 de novembre

Máximo riesgo

93 227 39 00

ALTRES SERVEIS
Oficina de Rehabilitació
Blai, 34.
Arxiu Municipal de Districte
Pl. Bonet i Muixí, 3.
C. de Normalització Lingüística
Guitard, 17.

Robert Glasper Trio

Dissabte 26 de novembre

GENT GRAN
Casal d’Avis de Sants
Violant d’Hongria, 135.
Casal d’Avis de la Marina
Alts Forns, 82-86.
Casal d’Avis Poble Sec
Elkano, 24-26.
Casal d’Avis Gran Polvorí
Pl. Llorca, 2.
Casal d’Avis El Sortidor
Pl. del Sortidor, 12.
Casal d’Avis Cotxeres de Sants
Olzinelles, 7.

Divendres 18 de novembre
A les 21.30 h. Sala Luz de Gas (Muntaner, 246)
Un jove pianista que és ja una gran promesa del jazz.

93 423 04 40

SERVEIS SOCIALS
C. Serveis Socials Poble Sec
Pl. Sortidor, 12.
Centre Serveis Socials Sants
Sants, 79-81.
C. Serveis Socials La Marina
Alts Forns, 82-86.

El viatge de Fil de Cuca

93 432 24 89

BIBLIOTEQUES
Biblioteca Artur Martorell
Pl. Espanya, 5.
Biblioteca de l’Institut Botànic
Av. Montanyans, 25.
Biblioteca de l’Institut del Teatre
Pl. Margarida Xirgu, 1.
Biblioteca Fundació Joan Miró
Av. Miramar, 1.
Sala de Lectura Martí i Pol
Constitució, 1.
Biblioteca Francesc Candel
Mare de Déu de Port, 363.
Bibl. Pública Francesc Boix
Blai, 34.
Biblioteca Pública Vapor Vell
Ptge.Vapor Vell, 1.

FESTIVAL DE JAZZ DE BARCELONA

Dissabte 12 de novembre

Saló Barcelona Degusta
Fira de Barcelona (av. Maria Cristina, s/n)
Saló d’alimentació i begudes adreçat a públic general.
De l’1 al 4 de desembre

Refest 2005
Consultar horaris. Mercat de les Flors (Lleida, 59)
Festival de cinema digital de referència mundial.

Fins al 15 de gener de 2006

Caravaggio i la pintura realista europea
Museu Nac. d'Art de Catalunya (Mirador Palau Nacional, 6)
Mostra en què la figura central és Caravaggio, tot i que
també s'exposen altres obres d'autors reconeguts del segle XVII. Amb obres com L'arrencaqueixals, Sant Francesc,
La flagel·lació, David i Goliat i Santa Caterina d'Alexandria.

93 431 65 70
93 431 00 39
93 423 59 35
93 223 28 88
93 324 91 00
93 322 70 61
93 491 51 97
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El Parc de Montjuïc,
més a prop dels ciutadans
El Parc ofereix unes passejades
guiades perquè els visitants
puguin conèixer els abundants
racons lligats a la història
de la ciutat i la diversitat
d’espais naturals que hi ha
a la muntanya

El Parc de Montjuïc és un gran pulmó verd dintre del nucli urbà.
Dolors Roset
ota el nom “Passejades per
Montjuïc”, el Parc impulsa
visites guiades per a particulars i grups organitzats de
centres cívics, escoles i casals

S

d’avis, entre d’altres. La visita
està centrada en la part alta
de la muntanya, un indret habitualment poc visitat, però
que amaga molts racons plens
d’història, com ara sitges ibè-

riques o emplaçaments jueus,
que estan envoltats de zones
de gran riquesa natural.
Tot i ser un dels espais verds
més pròxims als ciutadans, la
muntanya és poc coneguda.

Per aquest motiu, el Parc ha
organitzat visites comentades
a aquesta muntanya que
sorprèn al visitant per la diversitat biològica de molts
dels seus racons. Espais naturals com la façana litoral amb
els penya-segats, pinedes i petits boscos d’alzines que conviuen encara amb antics
camps de conreu o pedreres,
on es poden veure antics usos
del sòl lligats a la història de
Barcelona. Sitges ibèriques,
l’antic port romà i fins i tot la
colònia de xoriguers més important d’Europa conviuen al
costat d’un gran nucli urbà.
Les sortides duren unes tres
hores i hi ha, també, un itinerari reduït de dues hores,
pensat especialment per als
infants. El recorregut comença a la plaça Dante, des
d’on es fa una caminada pels
Jardins Joan Brossa fins a
arribar al Mirador de l’Alcalde. Un cop allà, la ruta s’en-

dinsa en una zona boscosa
que va a parar al Camí del
Mar. Seguint la façana costanera, es passa pel peu del castell, que encara conserva la
torre de guaita des d’on es vigilava l’arribada de vaixells.
Seguidament s’arriba al fossar
i al monument a l’amidament

Els recorreguts es
fan en grups d’entre
20 i 30 persones i cal
reservar plaça
del metre lineal, per on s’accedeix al Mirador del Migdia. Es
continua fins al Parc del Migdia, que enllaça amb l’altiplà
del Gurugú i l’antic camí de
l’Esparver. L’itinerari acaba
aquí, on hi havia el primer assentament de la ciutat, el poblat ibèric i les pedreres d’on
s’extreia el material per a la
construcció dels palaus medievals.

Què opina sobre les passejades guiades pels parcs de la muntanya de Montjuïc?

Salvador Negre
Jubilat
El més bonic de
Montjuïc són les fonts
de Carles Buïgues. Són
meravelloses. A mi és el
que més m’agrada i
també els parcs. Trobo
que és molt bona idea.

Eusebio
Fernández
Hoteleria
Me parece muy bien,
además como soy del
Español cuando voy al
campo me detengo en
alguna zona verde. Por
cierto, las escaleras
podrían funcionar el
dia de partido?

Rita Fernández
Mestressa

José Valverde
Pensionista

Cuando era más joven
iba mucho, pero ahora
no voy tanto a causa de
la edad. Es una idea
muy buena para que la
gente lo pase bien y disfrute de un entorno tan
agradable.

Me parece muy bien.
No voy tanto como me
gustaría, porque no dispongo de mucho tiempo, pero es un lugar
muy emblemático de la
ciudad y está muy bien.

Mariana
Rodríguez
Pensionista
Es un lugar muy bonito. No suelo ir muy a
menudo, pero me gusta
mucho y creo que es
muy buena idea para
conocer un poco más la
montaña.

Musa Faty
Economista
No conozco mucho la
montaña de Montjuïc,
sólo un poquito.
Encuentro que estas
actividades están bien.
Es un buen proyecto,
sobre todo para los
ancianos y los niños.

C I U TA DA N S O P I N E N
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ABANS I ARA

J. M. Contel

El carrer de Sants
El carrer o carretera de Sants i carrer Major o carretera
Reial són alguns dels noms que han servit per anomenar aquesta via principal i comercial d’aquest antic poble del pla de Barcelona que unia la ciutat amb el desaparegut pont de Molins de Rei, tot seguint la línia de
prolongació del Paral·lel en direcció est-oest. Una carretera que va ser construïda per l’empenta reformista de
final del segle XVIII i que fer obsoletes les antigues vies
de comunicació d’entrada i sortida de la ciutat, traçades
més o menys sinuosament en el bell mig del nucli urbà
de Sants. Per aquest vial, el 24 de maig de 1875 va circular un dels primers tramvies de Barcelona, el que unia
Sants amb la Boqueria. Curiosament, un dels dos darrers tramvies de la ciutat, el 56, també va fer el seu últim viatge per aquest indret.
Si té fotografies o documents del seu barri, en pot fer
donació a l’Arxiu Municipal del Districte, 93 332 47 71

Abans El carrer de Sants, entre Alcolea i Salou, el dia de
Sant Esteve de 1962, després de la gran nevada.

Ara El mateix tram del carrer sense neu, però amb la
mateixa activitat comercial de sempre.

S O C IE TAT

Proposades les Medalles
d’Honor del Districte
Enguany el Districte
ha proposat per a la
distinció de les
Medalles d’Honor
de Barcelona la
Família Santiveri i la
Fundació Hospital
Sant Pere Claver
Beatriu Sanchís
urant la celebració de
l’últim Consell Plenari
del Districte, el mes d’octubre, es va aprovar per unanimitat presentar la proposta al Consell Plenari de
Barcelona sobre l’atorgament de les dues Medalles
d’Honor corresponents al
territori de Sants-Montjuïc
a la família Santiveri i a la
Fundació Hospital Sant
Pere Claver. Cada any, des
del 1997, l’Ajuntament de
Barcelona concedeix 25
Medalles d’Honor a ciutadans i entitats que han
destacat per la seva tasca
social realitzada en els diferents districtes, com
també pels seus valors cívics o per la seva contribució al desenvolupament de
la consciència ciutadana.
La iniciativa de l’atorgament de guardons correspon al Consell Plenari de
Barcelona (5 medalles) i els
Consells de Districte (20
medalles, 2 per districte).
La família Santiveri ha estat pionera en la recerca

D

Els premiats amb les Medalles d’Honor de l’any 2004.
farmacèutica i en productes dietètics. Tota la seva
trajectòria professional ha
estat vinculada a la Zona
Franca. En el transcurs
dels anys, la família Santiveri ha demostrat una forta sensibilitat davant les

La família
Santiveri i la
Fundació Hospital
Sant Pere Claver
destaquen per la
seva trajectòria
social
necessitats dels barris de la
Marina, a més de la seva
activitat empresarial, i ha
col·laborat amb les entitats
i en múltiples activitats. La
Fundació Hospital Sant
Pere Claver té una llarga
tradició assistencial i mèdi-

ca amb una especial atenció a les persones que pateixen malalties mentals.
El seu arrelament en els
barris del Poble Sec i de
Sants, on ha prestat serveis d ’atenció en s alut
mental, ha estat exemplar. L’any 2002 va crear
el primer hospital de dia
de Barcelona, que acull
adoles cent s amb trastor ns mentals i que el
converteix en un centre
pioner a la ciutat. El Consell Plenari de Barcelona
ha d’aprovar les propostes
dels Districtes i les medalles s’entreguen al principi
de l'any vinent.
Més informació:
Ajuntament
de Barcelona
www.bcn.es/santsmontjuic
Telèfon 010 (preu: 0,55
euros/3 minuts)

Barcelona 365. Temps i ciutat / Tiempo y ciudad / Time & City
Jaume Subirana, Jordi Bernadó, Tanit Plana, Carles Roche

Llibre d’imatges de Barcelona des d’un punt de vista que
combina el triple cicle temporal dels dies de la setmana
–les activitats més quotidianes, la feina, el descans i el lleure–,
els mesos, amb el pas de les estacions; i els anys amb tot el
pes de la història que fa única la nostra ciutat.
2003, 287 pàg.
Format: 21 x 29,5 cm
PVP: 55 e
ISBN 84-7609-543-0
Edició trilingüe

www.bcn.es/publicacions
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El nou PIAD del Districte té la
seu al Centre Cívic del Sortidor
Durant l’últim
Consell Plenari del
Districte, el mes
d’octubre, es va
destacar la creació
del nou Punt
d’Informació i
Atenció a les Dones
de Sants-Montjuïc
B. Sanchís
l nou PIAD del Districte
té la seu al Centre Cívic
del Sortidor, al Poble Sec. Així
ho va afirmar durant la celebració de l’últim Consell Plenari la regidora de Districte,
Imma Moraleda. A diferents
districtes de la ciutat ja funcionen els PIAD i amb la posada en marxa del centre s’ofereix un nou servei dirigit a
les dones, on es pot obtenir
informació sobre recursos laborals, formatius, personals i
de participació. El PIAD també ofereix assessorament jurídic gratuït un cop per setmana. Durant l’informe que va
presentar Moraleda sobre les
últimes actuacions al territori, va destacar també amb una
valoració positiva la celebració de les diferents festes majors dels barris d’aquest estiu
i de la tardor, les polítiques
dirigides a la gent gran que
s’estan desenvolupant i l’acabament de l’adequació dels
espais del Centre Cívic del
Sortidor. A la part decisòria
del Ple, s’hi va aprovar per
unanimitat la proposta de
candidats del districte per a
les Medalles d’Honor de la
Ciutat. Enguany s’ha propo-
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f NOTÍCIES
Premis Sants-Montjuïc 2005
El Districte convoca un any més la concessió dels premis Sants-Montjuïc en la seva edició per al 2005.
L’objectiu és el reconeixement de la tasca que duen a
terme tant entitats del territori com persones a títol
individual en la dinamització de la vida ciudadana.
Com a novetat d’enguany, s’atorgarà un premi al reconeixement social i la innovació. El termini per presentar propostes al registre general del Districte abaca el 18 de novembre vinent.

Nou aparcament a la plaça M. Xirgu
L’Ajuntament ha aprovat la construcció d’un nou
aparcament municipal a la plaça de Margarida Xirgu
(Ciutat del Teatre). El futur pàrquing comptarà amb
275 places i facilitarà l’estacionament als veïns i visitants de la zona. L’aparcament tindrà una superfície
de més 8.000 m2, distribuïts en tres plantes. La inversió prevista és de 3,5 milions d’euros. Per a més
informació: www.bcn.es/santsmontjuic

E

Millores al funicular

El Centre Cívic del Sortidor.
sat la família Santiveri, per la
seva sensibilitat social envers
el barri de la Marina, i la Fundació Hospital Sant Pere Claver, per la seva trajectòria en

El PIAD disposa
d’un servei gratuït
d’assessorament
jurídic
tasques assistencials i mèdiques i per la seva dedicació a
les persones que pateixen malalties mentals. També per
unanimitat es va aprovar la
proposta per al Pla de la Ciutat de perllongar el carrer Fortuna fins al carrer Guadalquivir. D’altra banda, el conseller
Francesc Xavier Esteve (CiU)
va dir que considerava que els

veïns no tenien prou informació i va fer una proposició
sobre participació veïnal.
La majoria del Consell va rebutjar la proposta, perquè es
va considerar que la participació dels veïns és prevista en
els mecanismes de participació de què el Districte s’ha dotat. En aquest sentit, José Antonio Calleja, conseller del PP,
es va sumar a aquesta crítica i
el conseller d’ICV, Lluís Fajarí,
va expressar la necessitat de la
millora de la participació dels
ciutadans, i en la mateixa línia
es va manifestar el conseller
d’ERC, Josep Chalmeta. El
conseller del PSC, Albert Soler, va declarar que el Districte
ha encarregat un estudi per
perfeccionar el procés de participació ciutadana.

Transports Metropolitans de Barcelona ha posat en
marxa un servei de bus que fa de llançadora per connectar les parades de Paral·lel i Miramar del funicular. Aquest servei funcionarà mentre durin les obres
de millora del funicular de Montjuïc. Les obres consisteixen en la construcció d’un nou mur de tancament al llarg del traçat per millorar la seguretat del
funicular. És previst que els treballs durin fins a l’última setmana de novembre.

Nou horari de la Font Màgica
Des del passat octubre, la Font Màgica de Montjuïc
redueix l’horari del seu espectacle. Fins després de
les festes de Nadal, l’espectacle es fa els divendres i
dissabtes i les emissions musicals de cada 30 minuts
s’avancen per adaptar-se a l’horari de llum solar.

Marató de Cinema Fantàstic i de Terror a les Cotxeres
Núria Mahamud
its esgarrifoses, cors accelerats, crits a ple pulmó… Torna un altre cop la
Marató de Cinema Fantàstic i
de Terror a les Cotxeres de
Sants. I aquest cop, el terror
traspassarà la pantalla i s’endinsarà també en un túnel
–el Bucle– que mostrarà a cadascú el seu destí.
La programació comença el
dilluns 14 de novembre amb
la projecció d’una selecció de

N

Un fan de “Hellraisser”, a la Marató del 2004.

98 curts –s’han presentat
118 a concurs– durant tres
dies, i els finalistes es projectaran el dijous 17 de novembre. La sessió de divendres
està dedicada al cinema de
“sang i fetge”, amb clàssics del
gènere com La semilla de
Chucky, Alta Tensión, Creep,
Zoombies Party i l’espanyola
Acción Mutante. La nit de
dissabte serà la més llarga, finalitzarà al voltant de les sis
de la matinada i reunirà cinc

films de terror fantàstic:
Shaw, Hellboy (un clàssic del
director Guillermo del Toro),
Resident Evil 2: Apocalypse,
La masacre de Toolbox i
Constantine.
Durant les nits de divendres i
dissabte també es podran
veure els guanyadors al millor
curt en les diferents categories, entre els quals el curt
Chicha cutre, premi a la millor minipel·lícula de baix
pressupost.
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La defensora dels drets dels
ciutadans de Barcelona

E Q U I PA M E N T S

La Casa del Rellotge ofereix 14
nous tallers aquest trimestre

Una adjunta a la Síndica atén una ciutadana.
Redacció
La Síndica de Greuges de Barcelona vetlla pels drets fonamentals i les llibertats públiques dels ciutadans i ciutadanes de Barcelona. S’hi pot dirigir qualsevol persona
física o jurídica que consideri que l’Administració li impedeix o dificulta l’exercici legítim dels drets constitucionals. La Síndica supervisa si els òrgans i els serveis de
l’Ajuntament han actuat de manera correcta, o bé si han
comès algun error o arbitrarietat. La queixa es pot presentar personalment, per fax o per correu electrònic.
Però sempre s’ha de ratificar amb un escrit signat i
aportar tots els documents que puguin servir per aclarir
la situació. En el cas de no tenir l’escrit, l’oficina facilita
un imprès que es pot completar en el moment de presentar la queixa. Al web www.sindicadegreugesbcn.es
també es pot accedir al formulari de queixa i rebre'n informació. Si la reclamació s’admet a tràmit, la Síndica
investigarà per aclarir les causes del problema o els possibles errors comesos, i recomanarà o recordarà fórmules per resoldre'ls. Quan sigui viable, farà una tasca de
mediació entre ciutadans i Ajuntament a fi d’aconseguir
una solució ràpida i satisfactòria de les queixes. Les resolucions sempre es comuniquen per escrit a la persona
afectada. Pilar Malla, exdiputada i exdirectora de Càritas, és la Síndica de Greuges de Barcelona. Ha manifestat la seva intenció de treballar per al millor benestar de
totes les persones que viuen a Barcelona, especialment
dels més desvalguts.
Oficina de la Síndica de Greuges de Barcelona
Ronda de Sant Pau, 45, 3a planta (Palau Foronda)
08015 Barcelona Tel. 93 413 29 00
Sindicadegreuges@mail.bcn.es
www.sindicadegreugesbcn.es

Està semiespecialitzat en arts plàstiques i fa tallers de fotografia, esmalts, ceràmica…

Situada als jardins de Can Farrero, la Casa
del Rellotge formava part d’una antiga fàbrica de galvanitzats que va tancar els anys 60
Núria Mahamud
quest trimestre, la Casa
del Rellotge ofereix 14
nous tallers, entre els quals hi
ha els d’escultura creativa,
història de l’art, treballs amb
fusta, feng shui, tècniques antiestrès o shiatsu. Són només
una part dels prop de 40 cursos que organitza aquest centre cívic del barri de la Marina,
el qual comparteix gestió amb
el de la Cadena des de fa tres
anys, i que està semiespecialitzat en arts plàstiques. Aquest
mes de novembre, per exemple, s’hi fa la primera exposició
de fotos del Club de Fotografia, i des de final de mes fins al
9 de desembre s'hi podrà veure una mostra d’esmalts.
Entre la programació cultural,
hi destaquen actes festius com

A

el Joc del Fantasma, una popular prova on els nens han de
seguir les pistes que deixa un
fantasma per tot el barri (que
es va celebrar del 25 al 27 d’octubre), o la Castanyada, en la
qual enguany s’han repartit
més de 150 quilos de castany-

Cada any organitza
el Certamen Literari
Francesc Candel, que
es fa al maig
es. Al juny organitza el concurs de paelles als jardins de
Can Farrero i durant l’estiu el
parc també acull tota una sèrie
d’espectacles per a infants i per
a adults. Per Carnaval, la mateixa Casa del Rellotge es disfressa i les entitats i la direcció

del centre organitzen el pregó
de Dijous Gras i l’enterrament
de la sardina.
A més convoca anualment el
Certamen Literari Francesc
Candel, que porta el nom d'aquest excel·lent escriptor i veí
de la Zona Franca des de petit.
En definitiva, la Casa del Rellotge sempre bull d’activitat.
Això sí, és molt diferent de les
dures jornades de feina que
des de principi de segle XX i
fins als anys 60 es vivien al
voltant d’aquest antic edifici
d’oficines, primer d‘una fàbrica d’indianes i després de l’empresa de galvanitzats coneguda popularment com Can
Farrero. Aquesta i altres històries també es poden consultar
a l’Arxiu Montjuïc-La Marina,
instal·lat al centre.
Passeig Zona Franca, 116
(entrada pels jardins de Can
Farrero)
Telèfon 93 432 24 89

Joan Anton Font

E L TAUL E L L

Pioners de l’hipermercat de la joguina
a cadena d’hipermercats de la joguina
Tío Sam va néixer ara farà 25 anys. El
primer establiment es va obrir al barri de
Sant Andreu l’any 1980 i l’any següent es va
obrir el de Sants, al carrer Galileu. Avui ja
són set els establiments de la cadena, sis a
Barcelona i un a l’Hospitalet. Els cunyats
José Tenor i José de la Serna són els encarregats de la cadena i van ser uns dels pioners de l’hipermercat de la joguina i d’aplicar el concepte d’autoservei en un sector on

L

Va ser un dels primers autoserveis de les joguines.

dominava la petita botiga. Al capdavant de
l’establiment Tío Sam del carrer Galileu hi
ha l’Ángeles de la Serna, esposa de José Tenor. La política de l’establiment és donar la
millor atenció al client i mantenir uns preus
molt econòmics. Tenen permanentment entre 200 i 300 ofertes. Moltes guarderies i
escoles bressol, fins i tot de fora de Barcelona, en són clients.
Tío Sam C/ Galileu, 106
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Bàsquet Ateneu Montserrat: un club
dedicat plenament a la formació
El BAM (Bàsquet Ateneu
Montserrat) té com a
objectiu fer entendre a
tothom que el bàsquet és
una eina de formació,
convivència i integració
Pere S. Paredes
undat a l’any 1928, i actualment membre de la Fundació
Cultural Hostafrancs, el BAM “vol
ser fidel als seus principis i, entre
aquests principis, el de fer que el
major nombre de persones possible pugui jugar a bàsquet”, explica
Josep Figuera, president de l'entitat esportiva de Sants-Montjuïc.
“La nostra missió és fer que molta
gent jugui a bàsquet, i per això no
ens tanquem a nois i noies d’altres
barris, ni pel color, la religió o el
sexe”, diu el president del BAM.
Però no només vol això; en un terreny més esportiu, Figuera vol que
els seus equips i jugadors millorin
els seus nivells esportius i assoleixin les classificacions més altes
possibles”.
El BAM té vint equips en totes les
competicions: vuit són de categoria
femenina, entre els quals destaca
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TELEVISIÓ
Barcelona Televisió
“Viu el barri”
De dilluns a divendres, d’11.30 a 13.30.
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 - 97.4 FM
Premià, 15, 2n. Tel. 93 431 84 08
www.onadesants.com

F

PUBLICACIONS
L’Informatiu
Sants-Hostafrancs-La Bordeta
Indústria, 46. Tel. 93 542 15 79

El BAM aposta pel foment de la pràctica del bàsquet.
l’equip sènior, que juga a la segona
categoria catalana. Entre els altres
dotze equips, de categoria masculina, s’ha de destacar la posició de
l'equip sènior, que juga a la tercera
categoria.
Entitat del i per al barri, Figuera
està molt orgullós tant per les seves escoles de bàsquet per a petits,
com pel seus equips de veterans i
veteranes. Els més de 300 practicants del BAM entrenen i juguen
els seus partits a les instal·lacions
del Joan Pelegrí, del CEIP Francesc
Macià i del Jacint Verdaguer, i a la

300 jugadors repartits
en 20 equips, dels quals
8 són femenins i la resta
masculins
pista del pavelló Olímpic Espanya
Industrial.
El BAM organitza i participa molt
en totes les activitats del seu entorn i del seu barri, entre les quals
destaquen un campus de pretemporada de bàsquet, obert a tothom;
o la participació en el dia de l’Esclerosi Múltiple, amb un munt d’activitats, i una competició de 30 hores de bàsquet, a més d'organitzar
periòdicament xerrades, taules rodones i col·loquis, no només sobre
el bàsquet, sinó també sobre valors
ètics o higiènics.
Bàsquet Ateneu Montserrat
Torre d’en Damians, 6.
Telèfon 93 431 75 55
www.basquetbam.com
basquetbam@basquetbam.com

per MANEL

El 15
Autonomia, 7
Línia Sants
Tel. 93 570 29 20
Revista La Marina
Foc, 128. 1a planta Tel. 93 296 50 07
Zona Sec
Publicació del Poble Sec
Roser, 17, baixos. Tel. 93 329 99 52

INTERNET
Coneixes Barcelona?

Coincidint amb la celebració del Dia
d'Internet, el web bcn.es ha posat en
marxa un joc de preguntes que té com a
temàtica principal la ciutat de Barcelona.
L'objectiu de "Coneixes Barcelona?" és
ajudar a descobrir aspectes de la ciutat
d’una manera divertida a partir de les
possibilitats que ofereix Internet.
www.bcn.es/coneixesbarcelona/
El web dels joves de la ciutat

Els joves poden expressar-se i fer propostes sobre el model de ciutat que volen.
El web inclou un qüestionari que serveix
per copsar l'opinió i les preocupacions
dels joves de la ciutat. També s’hi pot
trobar informació estadística sobre els
hàbits i valors de la població jove; sobre
la política de joventut de l’Ajuntament.
També hi ha una agenda d’activitats.
www.jovebcn.net
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Joan Marco, un artesà de la fusta

“Aquest és un ofici
antic i ara les
tècniques i maneres
de fer han canviat”
Des del seu taller de talla, situat entre els barris
de Sants i la Bordeta, Joan Marco ha transmès, a
través de les seves peces, tot aquell saber fer
d’una artesania apresa en el caliu del barri
Josep Maria
Contel

Parli’m de la seva feina.
Sóc escultor tallista, un artesà de la fusta i del ferro. Una de les meves especialitats és crear prototipus de mobles o
complements artístics, que es poden fer
en fusta, o per foneria, en metall.
Per què és va dedicar a la talla i
l’ornamentació?
La meva era una família modesta i amb
pocs diners. Un dia el meu pare em va
dir que anés a provar una feina de tallista i, com que em va agradar, m'hi vaig
quedar com a aprenent. En aquells moments estava ben pagat i era una sortida laboral com qualsevol altra.
I com va aprendre l’ofici?
Treballant des de baix, de dia, i quan
plegava anant a estudiar dibuix artístic,
natural, lineal, etc., a la Llotja.
Va ser difícil dominar els diferents
revolts ornamentals?
Difícil no, però s'hi ha de posar molta
voluntat i constància.
Potser avui no n'hi ha tanta, de
voluntat i constància?

No, aquest és un ofici antic i ara les tècniques i maneres de fer han canviat i els
que encara treballem tenim més valor
com a restauradors que no pas com a
constructors de peces noves.
En què ha canviat la tècnica?
Sobretot en la maquinària i en nous
productes que et permeten treballar
amb més rapidesa.
Guanyar temps li permet ser més
competitiu?
Sí, i més eficient, perquè la feina surt al
teu gust i millor, cosa que al final repercuteix en el preu.
Què li agrada més de la seva feina?
Crear una nova peça. Sentir la seva concepció i després seguir-ne l'evolució és
molt reconfortant.
Dels seus treballs, de quins està
més satisfet?
Una cosa és satisfacció, perquè perduren, i una altra el meu gust personal.
De tot el que he fet destacaria un retaule que representava l’arribada de Jesús a Jerusalem, que està al Vaticà,
fruit de l’encàrrec d’unes persones que
li havien de fer un regal al Sant Pare; la
imatge de la Mare de Déu de Torà, de
l’ermita de l’Aguda; alguna peça de Port
Aventura, el prototip de les làmpades

Les mans de Joan Marco han donat forma a un nombre incalculable de peces.
del Liceu, etc.
Com va ser la recuperació de les
làmpades del Liceu?
L’empresa que l’havia de reconstruir
necessitava un artesà que en fes el
prototip i van contactar amb mi.
I com va ser aquesta feina?
A partir d’un tros que es va recuperar i
de diferents fotografies de publicacions,

“Si la pregunta fos què
m’hauria agradat ser, la
resposta seria arquitecte”
vaig fer el primer dibuix per fer-ne el
plànol després, a poc a poc, en un procés contrastat amb l’arquitecte, la primera peça de fusta i així fins a assolir
tota la làmpada.
Vostè també ha donat classes sobre la talla, oi?
Com que avui l’ofici clàssic de tallador
comença a ser desplaçat per altres
tendències, he ensenyat les velles tècniques d’ornamentació en escoles
d’arts i oficis i donant conferències,
com per exemple a l’escola de la dona,

EPSA, una escola que malauradament
aquest any ha tancat.
I el resultat?
Penso que l’Administració hauria de fer
alguna cosa per a la pervivència de
molts artesans com jo, i crear una escola d’aprenentatge de belles arts i oficis,
perquè, si no, d’aqui uns anys probablement no hi haurà gairebé ningú capaç
de dur a terme una restauració o reconstrucció de peces malmeses.
Quan pensa jubilar-se?
Mai, si puc, sempre estaré actiu, perquè
tinc molts projectes per realitzar i a més
és una cosa divertida.
Com la del museu del fuster?
Aquest és un dels projectes, crear un
museu en una casa de Torà on recrear el
que seria una fusteria tradicional amb
eines que he anat comprant i recollint
en el transcurs dels anys.
Si tornes a néixer, què faria?
Escolliria un ofici modern, però si la
pregunta fos què m’hauria agradat ser,
la resposta seria arquitecte.
Per què?
Perquè és una feina creativa, artística i
més profitosa, en la qual si es fan coses
que estan ben realitzades queden i
il·lustren una ciutat o un poble.

