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El Districte de Sants-Montjuïc ja té nous consellers i president
Dilluns 25 de juliol es va constituir el Consell Municipal del Districte de Sants-Montjuïc

El plenari va començar amb la presa de possessió dels consellers i conselleres: els 6 de CIU, 6 del
PSC, 3 del PP, 3 d'ICV-EUiA i el conseller d'UpB. Dels 19 consellers, 15 ja ho eren en l'anterior legislatura i 4 s'estrenen en el càrrec. Pel que fa el president també és nou al càrrec, es tracta de l'ecosocialista Joaquim Mestre, que ha rebut el suport de tots els partits CIU, PSC, PP I ICV-EUiA i el
vot en blanc d'Unitat per Barcelona. Aquest plenari també ha estat el primer pel nou govern de CIU i
pel regidor del Districte de Sants-Montjuïc, Jordi Martí.
Els membres del Consell Municipal del Districte de Sants-Montjuíc són:
CiU
Sra. Anna Ma. Massó
Sr. Albert Martínez
Sra. Núria Izquierdo
Sr. Francesc Casas
Sr. Antoni Carballido
Sra. Emilia Català
PSC
Sra. Angels Boix
Sr. Jordi Cunill
Sr. Albert Deusedes
Sra. Montserrat Gallego
Sra. Núria Garcia
Sra. Maria Jesús Pérez

www.bcn.cat/sants-montjuic

PP
Sr. Jose Antonio Calleja
Sr. Juan Luís Sistac
Sra. Josefina Martínez
ICV-EuiA
Sr. Cristòfol Ortolà
Sr. Joan Sanromà
Sr. Eduard Altés
Consellers d'UpB
Sr. Jordi Suñé
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Salutació de Jordi Martí i Galbis, Regidor del Districte
Benvolguts veïns i veïnes del Districte de SantsMontjuïc,
Assumeixo la responsabilitat de ser el vostre regidor amb molta energia i il·lusió; amb la voluntat de
seguir construint un districte amb mancances històriques que projecta en ell mateix el millor de la Barcelona del passat i el millor de la Barcelona del
futur. No és doncs moment d'abaixar el cap davant
la realitat complexa que ens assola, sinó l'hora d'arremangar-nos plegats sumant forces, tot
col·laborant colze a colze, entitats, veïns i empreses per tal que el districte sigui la palanca de canvi
del model productiu de la ciutat i esdevingui referent com a model de convivència de la metròpolis
global en què s'ha convertit Barcelona.
Sants, Sants-Badal, Hostafrancs, La Bordeta, Poble-sec, Font de la Guatlla, La Marina de Port, La
Marina del Prat Vermell, no hi ha un barri més important que un altre. I tot i que sabem que les seves necessitats són diferents, la situació econòmica
dels propers anys ens portarà a racionalitzar i prioritzar més que mai les accions a dur a terme posant
més en valor aquelles que beneficiïn el major nombre de gent possible, tot cuidant l'equitat territorial.
A més a més tenim la intenció, i ja hi estem treballant, de millorar els mecanismes de participació,
potenciant els canals existents i ideant-ne de nous.
Perquè, per sobre de tot, el més important és que
us sentiu ben atesos i protagonistes del vostre entorn; que us pugueu sentir partícips del dia a dia del
nostre districte.
Desitjo que puguem escriure plegats quatre anys
d'èxits col·lectius que marquin el principi d'una nova
manera de fer política al districte. Quatre anys d'èxits que no haguem de recordar amb enyorança en
un futur, sinó amb orgull. Com el punt d'inflexió que
va permetre a Sants-Montjuïc ser un districte capdavanter de nou.
Cordialment i al vostre servei,
Jordi Martí i Galbis

www.bcn.cat/sants-montjuic
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Tot a punt per a la Festa Major de Sants
Núria Feliu obrirà la Festa Major el dissabte 20 d’agost amb la lectura del pregó

La Festa Major de Sants ja escalfa motors per oferir uns dies de cultura i diversió, que tornaran a tenir com a escenari principal, a banda dels carrers del barri, el parc de l'Espanya Industrial. Enguany són 14 els carrers, ja que el carrer Galileu torna a la festa. El dissabte 20
d'agost a les vuit de la tarda, la cantant i actriu Núria Feliu llegirà el pregó de la festa
major. La Núria és coneguda com a «Barcelonina Universal» i reconeix que és un honor haver nascut a Sants. Aquesta cantant i actriu catalana, coneguda ambaixadora de la cultura
catalana, ha destacat pels seus discs de cançons populars catalanes, boleros i cuplets. Així
mateix, ha popularitzat estàndards nord-americans, del country i del jazz, i és especialment
remarcable la seva col·laboració amb el pianista Tete Montoliu. A més, ha portat l’idioma català per primer cop a alguns d’aquests estils musicals. Ha estat mereixedora, entre altres
premis, de la Gran Creu de Sant Jordi. Per tot això, i pels seus valors humans mostrats al
llarg de la seva trajectòria professional i personal, enguany serà la pregonera de la Festa
Major del barri de Sants.
Prèviament al pregó a les 18.30 h hi haurà una cercavila per diversos carrers del barri i a les
19.30 h ballada de gegants al parc de l’Espanya Industrial
El diumenge 21 d’agost tindrà lloc a les deu del matí una cercavila amb el grup Mangueira
(veure recorregut al programa de les Festes). Al parc de l’Espanya Industrial, a les vuit del
vespre, tarda de hip hop al parc de l’Espanya Industrial amb el grup Anarkattack. Aquest
grup de joves del barri de Sants és un dels millors grups de hip-hop de la ciutat. Al mateix
parc a les deu del vepres Nit de Gospel amb Gospel Messengers Taller de Músics amb
l’espectacle The New Generations.
El dilluns 22 d'agost, ballada de sardanes a les 18.30 h i a dos quarts de vuit de la tarda
hi haurà un dels moments més esperats de la festa, el lliurament de premis del concurs
de guarniments de carrers al parc de l'Espanya Industrial. Catorze carrers guarnits amb
tota la il·lusió, esforç i dedicació lluitaran per quedar el millor classificat possible. I a la 22.30
h també al parc, Nit de Jazz amb l’Original Jazz Orquestra i Bigmama.
El dimarts 23 d’agost a les onze del matí, xocolatada i animació infantil a la plaça de Sants.
A les deu del vespre, Nit de pop al parc de l’Espanya Industrial amb el grup Mishima.
Dimecres 24, dia de Sant Bartomeu, es farà l’ofrena floral a l’església de Santa Maria de
Sants i a continuació al Mercat de Sants. A la tarda tindran lloc els dos correfocs. A dos
quarts de vuit, el correfoc infantil amb Guspires de Sants i a dos quarts de deu, el correfoc
per als adults, Correfoc dels Diables de Sants i Guspires de Sants i colles convidades.
Altres actes destacats de la festa major són la diada castellera (diumenge 28 d’agost a les
12 del migdia al parc de l’Espanya Industrial), l'espectacle piromusical a les nou del vespre
al parc de l’Espanya Industrial i tota la programació dels Castellers de Sants- Cal Borinot,
que enguany tindran lloc al carrer Comtes de Bell-lloc, actes esportius i evidentment els centenars d'activitats que s'han programat als catorze carrers que aquest any es guarniran:
www.bcn.cat/sants-montjuic
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Alcolea de Baix, Alcolea de Dalt, Canalejas, pl. de la Farga, Finlàndia, Galileu, Guadiana, Masnou, Robrenyo, Rosés (Casa Gran), Sagunt, Santa Cecí-lia, Valladolid i Vallespir. Tancarà la festa major el concert de la Banda Municipal que es farà el dissabte 3 de
setembre a les 7 de la tarda, al parc de l'Espanya Industrial.
Per a més informació: www.bcn.cat/sants-montjuic.

El Centre de Serveis Socials Numància estrena ubicació
El Centre de Serveis Socials Numància es trasllada al carrer Numància 7-13, on atenadrà més de 57.000 persones dels barris de Sants-Badal, Sants Nord i Hostafrancs
Nord.
Després d'estar ubicat provisionalment als Mòduls de Transició del carrer Virrei Amat amb Guitard
des del desembre passat, el Centre de Serveis Socials Numància estrena nova ubicació als números
7-13 del carrer del mateix nom.
Aquest centre dóna servei a més de 57.800 persones dels barris de Sants-Badal, Sants Nord i Hostafrancs Nord i compta amb una superfície de 660 metres quadrats repartits en dues plantes.
Amb aquest centre de serveis socials, resultat d'un conveni entre l'Ajuntament i l'Ordre Hospitalari de
Sant Joan de Déu i amb un cost de més d'un milió d'euros, el consistori continua el procés de desplegament del nou model de Serveis Socials Bàsics.
Per a més informació: http://w110.bcn.cat/portal/site/ServeisSocials

Festa Major de la Bordeta
Del 31 d’agost al 4 de setembre al carrer dels Jocs Florals
Arriba la festa major de la Bordeta i un any més els carrers del barri s'omplen d'activitats i espectacles perquè tothom gaudeixi de la festa. Des del 31 d’agost al 4 de setembre se celebra al carrer dels
Jocs Florals, de l’1 al 4 de setembre a la plaça de Súria i del 8 a l’11 de setembre a la plaça del Fènix.
Com a traca final, el 17 de setembre els veïns i veïns del barri gaudiran d'una jornada dedicada a la
dansa, a la plaça de Celestina Vigneaux. Per tercer any consecutiu, aquesta iniciativa, anomenada
La Bordeta en dansa i finançada amb fons de la Llei de Barris, tancarà la festa major amb moltes
activitats per a tota la família on participen gran part de les entitats del barri. Des de tallers infantils i
fins a les actuacions de grups com Alma Peruana, Urban Dance, Ibtisama o La Companyia, la festa
mostrarà tota la varietat cultural del barri. La plaça també acollirà una mostra gastronòmica amb els
millors exemples de cuines de la Bordeta, des de menjar xinès, plats pakistanesos i libanesos, fins
als menús més casolans i les postres tradicionals més delicioses.
Per a més informació, en breu la trobareu al web del Districte: www.bcn.cat/sants-montjuic

www.bcn.cat/sants-montjuic
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XXIII Open Internacional d’Escacs de Sants, Hostafrancs i la Bordeta
L’Open se celebrarà del 19 al 28 d’agost i les inscripcions ja estan obertes. S’hi poden inscriure els
jugadors amb llicència federativa en vigor. L’any passat hi van participar 615 jugadors de 41 països
diferents. L’Open està organitzat pel Secretariat de Sants, Hostafrancs i la Bordeta, el Catalunya Escacs Club, el Club Escacs Comtal, el Club escacs la Cadena i el Districte de Sants-Montjuïc.
Data límit inscripció dijous 18 d’agost a les 14 h
Formes inscripció:
Telefònicament: 93 291 87 01 (Cotxeres) de 9 a 14.15 h. Excepte de l’1 al 7 d’agost
Enviant un correu electrònic a toniayza@secretariat.cat
Web www.cotxeres-casinet.org/open
Retransmissió dels primers taulers per Internet
Pantalla gegant per veure els primers taulers per al públic.
Entrada lliure.

www.bcn.cat/sants-montjuic
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Agenda
DATA

HORA

LLOC

ACTIVITAT

Dies
De 19 a 21h
2,9,16,23 i
30

Plaça
d´Herenni

Tallers de manualitats Informació
amb elements de reciclatwww.bcn.cat/santsge
montjuic

Del
19 Inauguració
d’agost al 19 d’agost a
9 de se- les 19 h
tembre

Exposicions. Espais d´Art Informació
Sala
d’exposicions
Cotxeres-Casinet
www.bcn.cat/santsLluïsa Franch
montjuic
de les Cotxewww.cotxeresres de Sants
casinet.org

Del 19 al Inici, 16.30 h
28

Carrer
Sants, 79

Dia 20

18.30 h

Jardins
de Cercavila de Festa Major.
Can Mantega,
Joan
Güell,
plaça
de
Sants, carrer
de Sants, carrer
de
L’Espanya
Industrial
i
Parc
de
L’Espanya
Industrial

Dia 20

19.30 h

Parc
de Ball de Gegants i actuació Activitat gratuïta
L’Espanya
de la Banda del Triangle
Industrial
de Sants.

Dia 20

20.00 h

Parc
de Pregó de Festa Major a Activitat gratuïta
L’Espanya
càrrec de Núria Feliu
Industrial

Dia 21

10.00 h

Part alta i bai- Cercavila
xa del barri

Dia 21

20.00 h

Parc
de Tarda de Hip Hop amb el Activitat gratuïta
L’Espanya
grup Anarkattack
Industrial

Dia 21

22.00 h

Parc
de Nit de Gospel, grup de 20 Activitat gratuïta
L’Espanya
solistes de “Gospel MesIndustrial
sengers Taller de Músics”.
Espectacle The New Generations

www.bcn.cat/sants-montjuic

OBSERVACIONS

de XIII Open Internacional Informació
d´Escacs de Sants, Hoswww.cotxerestafrancs i la Bordeta
casinet.org/open
Activitat gratuïta

Activitat gratuïta
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Dia 22

18.30 h

Parc
de Ballada de Sardanes, Activitat gratuïta
L’Espanya
cobla La Principal del LloIndustrial
bregat.

Dia 22

19.30 h

Parc
de Lliurament de premis del Activitat gratuïta
L’Espanya
concurs de guarniment de
Industrial
carrers.

Dia 22

22.30 h

Parc
de Nit de Jazz, Original Jazz Activitat gratuïta
L’Espanya
Orquestra i Bigmama.
Industrial

Dia 23

11.00 h

Plaça
Sants

Dia 23

22.00 h

Parc
de Nit de Pop amb el grup Activitat gratuïta
Mishima.
L’Espanya
Industrial

Dia 24

10.00 h

Església
de Ofrena Floral a Sant Bar- Activitat gratuïta
Santa
Maria tomeu.
de Sants.

Dia 24

19.30 h

Plaça de Can Correfoc Infantil, Guspi- Activitat gratuïta
Mantega, Joan res de Sants.
Güell, Miracle,
Galileu i plaça
de Sants.

Dia 24

21.30 h

Riego, plaça Correfoc del Diables de Activitat gratuïta
d´Osca, Auto- Sants, Guspires de Sants i
nomia, Munta- colles invitades.
des i Parc de
l’Espanya Industrial.

Dia 28

12.00 h

Parc
l’Espanya
dustrial.

Dia 28

20.00 h

Parc Espanya Concert amb el grup Bai- Activitat gratuïta
cal
Industrial

Dia 28

21.00 h

Parc
l’Espanya
dustrial.

Del
31d’agost
al 4 de
setembre

www.bcn.cat/sants-montjuic

de Xocolatada infantil i Ani- Activitat gratuïta
mació
infantil
amb
l’espectacle La volta al
món.

de Diada Castellera
In-

de Espectacle piromusical
In-

Activitat gratuïta

Activitat gratuïta

Festa Major de La Bordeta. C. Jocs florals
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Adreces
Seu del Districte de Sants-Montjuïc
Creu Coberta 104
Oficina d’Atenció al Ciutadà Dte. SantsMontjuïc
Creu Coberta 104, planta baixa
Oficina d’Atenció al Ciutadà de la Marina
Pg. de la Zona Franca, 185-219 (entrada per
Foneria, 19)

Punt Multimèdia la Marina
Casal de barri la Vinya
Alts Forns, 87
Tel. 933 317 194
La Bàscula musical
c. Foc, 128
Tel. 934 224 300

Equipaments culturals

Casals de gent gran

Cotxeres de Sants
Sants, 79-81
Tel. 932 918 701

Casal de gent gran Cotxeres de Sants
Pas Fructuós Gelabert s/n
Tel. 932 563 960
Casal de gent gran Poble-sec
Pl. del Sortidor, 12 1a planta
Tel. 932 5640254 i 934 434 311
Casal de gent gran La Capa
c. dels Alts Forns, 82-86
Tel. 934 216 976
Casal de gent gran Sant Cristòfol
c. del Bronze, 5
Tel. 933 312 997
Espai de gent gran El Polvorí
c. de Guadalquivir, 2 baixos
Tel. 933 327 805

Casinet d’Hostafrancs
Rector Triadó, 53
Tel. 934 230 440
El Sortidor
Plaça del Sortidor, 12
Tel. 934 434 311
Casa del Rellotge
Pg. de la Zona Franca, 116
(entrada pel jardins de can Farrero)
Tel. 934 322 489
La Cadena
Mare de Deu de Port, 397
Tel. 933 313 498
Sala Pepita Casanellas
Foneria, 19
Tel. 932 563 730
Centre cívic Font de la Guatlla
Rabí Rubén, 22
Tel. 934 248 506
Espai per a joves 12@16
c. Concòrdia, 16
Tel. 933 299 918
Punt d’informació juvenil: el Punt
Muntadas, 5 - Parc de l’Espanya Industrial
Tel. 932 914 254
Punt Multimèdia Casa del Mig
Muntadas, 5 – Parc de l’Espanya Industrial
Tel. 932 914 262

www.bcn.cat/sants-montjuic

Biblioteques
Biblioteca Vapor Vell
Ptge. Vapor Vell, s/n
Tel. 934 097 231
Biblioteca Poble-sec Francesc Boix
Blai, 34
Tel. 934 430 105
Biblioteca Francesc Candel
Amnistia Internacional, 10
Tel. 933 325 375

Ludoteques
Ludoteca Casa dels Colors
Alts Forns 82, baixos
Tel. 932 233 456
Ludoteca Olzinelles
c. Constitució, 2-8
Tel. 933 315 037
Ludoteca Poble-sec
Pl. del Sortidor, 12
Tel. 932 564 286
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