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Entrevista a Ammad 
Hussain, català 
d'origen pakistanès

L'APA, gols i somriures
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El repte de la convivència

fins a 40* E
(Or de 24 quilats)

per gram

0,45 E
per gram

Tamarit, 116
* segons cotització del dia

COMPREM OR COMPREM PLATA

Marià Cubí, 78 • Indústria, 146 • Secretari Coloma, 79 • Rosselló, 371

Tels. 665 28 99 93
93 426 59 90

93 443 31 04
Carrer Poeta Cabanyes, 39

08004 Barcelona

La Peixateria
del Poble-sec

Peix i marisc del dia
amb tota confiança

El futbol formatiu de l'APA Poble-
sec ja suma setze equips i més de 
200 jugadors a les seves files (pàg. 4)

La seva salut en bones mans

Ammad Hussain (Rawalpindi, 1985) s’ha 
convertit sense voler-ho en un expert 
sobre el tractament informatiu de la diver-
sitat cultural als mitjans de comunicació. 
Parlem amb ell després de compartir una 
tarda al Seminari ‘Que fem per la diver-
sitat als mitjans?’, organitzat per la Taula 
Intercultural del Secretariat de Sants, 
Hostafrancs i la Bordeta.

F
o

to
: A

na Inés F
ernánd

ez

Èxit del primer Campus de Setmana 
Santa organitzat pel club, que és 
a punt de complir 25 anys

L'Ajuntament vol reactivar la Taula de Convivència del Poble-sec en 
un moment en què la crisi castiga els sectors més vulnerables. Teixit 
associatiu i oposició reclamen més constància en les sessions (pàg. 3)
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2  Editorial

Amb el suport de: 

ODONTOLOGÍA - PRÓTESIS Y ESTÉTICA DENTAL
ODONTOPEDIATRÍA - IMPLANTOLOGÍA

C/ Roser, 21, baixos  -  08004 Barcelona  -  Tel. 93 441 37 20

Clínica Dental Rosal

Llar d’infants     des de 4 mesos
Ampli horari i 12 mesos de servei (obert tot l’any)
Mestres i Educadores espec. en Educació Infantil
Cuina pròpia, Instal·lacions acollidores
Assessorament pediàtric i psicopedagògic

Av. Paral·lel, 110 - 08015 Barcelona - Tel. 933 290 668
www.apolo10.com           e-mail: escola@apolo10.com

Escola Infantil APOLO 10

Convivència, constància i compromís

(sempre independents!)

VENDA A L’ENGRÒS • MATERIAL ELÈCTRIC

FONTANERIA • ELECTRODOMÈSTICS

AIRE CONDICIONAT • SANITARIS

edita: zona sec comunicació

L'Ajuntament de Barcelona ha presentat el Pla d'Inclusió 
Social de Barcelona 2012-2015
E l Pla d'Inclusió Social de Barcelona és el 

resultat d'un treball conjunt entre l’ad-
ministració municipal, el teixit associatiu i la 
ciutadania amb l'objectiu de reduir les desi-
gualtats. L’alcalde de Barcelona, Xavier Trias, 
ha destacat la importància del sector social, 
del qual ha dit "és la prioritat de l’Ajuntament". 
Respecte del Pla, ha mencionat que busca la 
cohesió social i pretén esdevenir "un referent 
mundial en polítiques socials”. Per elaborar el 
Pla s’ha mantingut un diàleg amb les entitats 
socials al llarg de 2012, que ha donat com 
a resultat la definició de 88 objectius i 192 
actuacions a realitzar. Un extens conjunt de 
mesures per aplicar des d’ara i fins el 2015. 
Pel Poble-sec s’ha programat, entre d'altres, 
invertir en el trasllat del centre de serveis so-
cials, augmentar el nombre de places al men-
jador social del Paral·lel, ampliar el programa 

Salut als Barris, i els plans de desenvolupament 
Comunitari, a més d’iniciar el programa d’acció 
social del centre de servei socials del distric-
te i d’engegar el Pla d’Acció Social del Territori.

Evitar l'exclusió
Han treballat en el desenvolupament del Pla 

les entitats que formen part de l’Acord Ciutadà 
per una Barcelona Inclusiva, entre les quals es 
troben prop d’una vintena d’entitats del Poble-
sec, com la Coordinadora d’Entitats.

Al ZONASEC hem parlat amb el President de la 
Coordinadora, Josep Guzmán, qui ha posat de ma-
nifest que la realitat social actual requereix "evitar 

l'exclusió". Guzmán manifesta que en termes 
socials s'ha passat d'una necessitat d'integració 
a una altra d'evitar l'exclusió. Ara cal que les 
accions de les entitats i les administracions 
públiques vagin en la línia de "mantenir el que 
tenim". Pel President de la Coordinadora hi ha 
"mancances de supervivència" que afecten una 
important part de la població. En aquest sentit 
considera clau el paper del teixit associatiu, 
que es capaç de donar suport als veïns que 
estan passant per situacions molt complicades 
i permetre que es mantinguin.

Malgrat que Guzmán veu clara la neces-
sitat d'implementar el pla d'inclusió social i la 
voluntat política de fer-ho, es manté escèptic 
respecte de la disposició de recursos econòmics 
per aconseguir-ho, especialment els que han de 
venir de la Generalitat.

Marta Tello
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Aquest mes d’abril, el diari ZONA SEC ha par-
ticipat al Seminari ‘Què fem per la diversitat?’, 
organitzat per la Taula Intercultural del Secretariat 
de Sants, Hostafrancs i la Bordeta. Dediquem 
l’espai de l’entrevista a un dels sis experts que van 
conduir els debats d’aquesta iniciativa, el pakista-
nès Ammad Hussain, analista dels discursos dels  
mitjans de comunicació, sovint responsables de 
la creació d’estereotips i creences negatives en-
vers la diversitat cultual. La nostra participació ha 
coincidit amb la recuperació per part del Districte 
de Sants-Montjuïc de la Taula de Convivència del 
Poble-sec. Un espai de diàleg entre les diferents 

associacions del barri que, malauradament, havia 
perdut pistonada en els darrers anys.

El mes de febrer i març de 2010, el diari va abordar 
amb profunditat aquesta iniciativa quan tot just naixia 
i en va fer seguiment i una valoració positiva –a qui 
li agradi visitar l’hemeroteca, recomanem la lectura 
dels exemplars 78 i 79 del ZONA SEC—. L’Ajuntament 
prenia consciència de la necessitat d’acompanyar el 
teixit associatiu en la creuada per la convivència i vam 
entendre que la nostra posició havia d’estar al costat 
d’un projecte amb el que compartíem els objectius. 

En aquesta ocasió volem reafirmar el nostre suport 
a una iniciativa que va funcionar en el passat i que 

ara, més que mai, és necessària. Ara bé, és im-
portant que s’impregni de la vessant participativa 
d’altres projectes socials que s’estan impulsant 
amb èxit des del  teixit associatiu —Pla Comunitari, 
La Formiga, Bona Voluntat en Acció— o, inclòs, 
des de les escoles del barri, amb l’Orquestra ‘Un 
Do d’Acords’ com a referent d’originalitat a l’hora 
d’abordar la diversitat cultural. I, de la mateixa 
manera que cap projecte de la Taula pot prescindir 
de l’experiència d’aquests agents socials, també 
és importat recuperar la constància. Esperem 
que el nou calendari es compleixi. El repte de la 
convivència ha de ser constant i sincer.
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C om en les dues edicions anteri-
ors, la festa dels herbolaris acull 

el Mercat de la Terra, convertint-se 
així en una gran trobada per conèixer 
i comprar tota mena de productes 
naturals: herbes medicinals, fruita 
confitada i també cervesa artesanal, 
formatges i productes agroecològics. 
No hi faltaran activitats obertes a la 
participació com la marató de mel i 
mató, tallers de cervesa artesanal, 
laboratori de gin-tònics i cinefòrum 
entorn l'alimentació natural, al cen-
tre cultural Albareda, entre d'altres. 
A més d'una botifarrada popular el 
dissabte 11 i un vermut per a tothom. 
Enguany se sumaran a la festa una 
parada de depilacions naturals i una 
altra de gelats, que mostren com el 
que és natural es pot trobar a tota 
mena de serveis i productes.

La Fira de Sant Ponç està orga-
nitzada pel Pla Comunitari-Coor-
dinadora d'Entitats del Poble-sec 
i la Cultural El Seco. Compta amb 
la col·laboració del moviment Slow 
food, l'Associació de Comerciants 
del Poble-sec i Paral·lel i el Districte 
de Sants-Montjuïc.

33a edició de la  
Fira de Sant Ponç
Els dies 10 i 11 de maig a la 
plaça de la Bella Dorita el Poble-
sec torna a celebrar la Fira de 
Sant Ponç, una de les activitats 
més tradicionals al barri.

Marta Tello

Aspecte de la Fira l'any passat

U ns dies abans de les darreres elec-
cions municipals que donarien les 

regnes de Barcelona a CiU, l’aspirant a 
alcalde, Xavier Trias, es comprometia en 
aquest diari a mantenir activa la Taula de 
Convivència del Poble-sec. Un espai de 
trobada interdisciplinari i intercultural des-
tinat a millorar la cohesió social i impulsat 
per l’anterior equip de govern, que havia 
aconseguit aglutinar un important gruix 
d’entitats al voltant d’aquesta iniciativa. 
Ara, després de dos anys en què la Taula 
només s’ha convocat en quatre ocasions, 
el Districte vol donar-li un nova empenta. La 
realitat social del barri, però, ha empitjorat.

La greu situació econòmica que viu el 
país ha colpejat amb duresa els sectors 
més vulnerables de la societat. Les per-
sones immigrades —un 32% al barri, deu 
punts per sobre de la mitjana del Distric-
te— són un dels col·lectius que pateix la 
crisi amb més cruesa. L’atur castiga més 
als nouvinguts que no pas als autòctons 
—34,8%, davant un 20,6%, respectiva-
ment, segons dades oficials— i barris com 
el nostre viuen diàriament situacions límit. 
Així ho expliquen fonts del teixit associatiu 
del Poble-sec, que alerten d’una “greu si-
tuació” que ha desbordat la feina d’algunes 
entitats que lluiten contra l’exclusió social. 
Segons xifres de l'Ajuntament, la bretxa 
salarial entre barris ha augmentat en els dar-
rers dos anys. Dels 73 que hi ha a la ciutat, 
55 estan per sota de la mitjana. Entre ells, 
el Poble-sec, on la renda familiar disponible 
està 30 punts per sota de la mitjana de 
Barcelona i deu per sota de la del Districte. 
En barris acomodats, com Pedralbes, per 
fer-nos una idea, la xifra ascendeix quasi 
dos vegades i mitja la mitjana barcelonina.

Recuperar la convivència, el repte
En aquest context, el consistori vol re-

cuperar el ritme de trobades de la Taula de 
Convivència, que ha caigut en picat des que 
CiU ha entrat a l’Ajuntament. L’any 2012 hi 
va haver tres cites —2 de febrer, 10 de maig 
i 26 de novembre— i en el que portem de 
2013, només una, el passat 2 d’abril. Quatre 
úniques reunions en els darrers dos anys 

que contrasten amb les trobades gairebé 
mensuals de l’etapa inicial de la Taula, im-
pulsada en l’últim sospir de la gestió d’Im-
ma Moraleda, molt criticada al barri, malgrat 
que aquesta iniciativa comptava amb un 
ampli suport associatiu, cívic i comercial. 

Fonts del teixit associatiu lamenten que 
la iniciativa hagi agafat un caire “poc parti-
cipatiu i superficial” i creuen que se solapa 
amb accions pròpies del Pla Comunitari, 
molt més en contacte amb la realitat del 
dia a dia. De fet, a la darrera reunió només 
hi havia sis entitats, lluny de la vintena que 
van acompanyar el naixement del projecte. 
Casa de Tots i ATIMCA —desapareguda— 
han deixat de participar-hi. Màxim Monto-
ri, de la comissió de seguretat i civisme 
de la Coordinadora, explica aquestes 
baixes: “molts col·lectius de nouvinguts, 
vinculats majoritàriament al sector de la 
construcció, han entrat en una situació 
d’urgència social en perdre la feina i això 
ha condicionat les seves prioritats”.

Més formació, menys sanció
Per la seva part, Miquel Pulgarín, se-

cretari de la Taula, admet que s’ha perdut 
regularitat però assegura que s’està tre-
ballant per obrir el projecte a més entitats 
i recuperar la perspectiva formativa. En 
aquest sentit s’expressa Rosa Frasquet, 
responsable de formació i projectes de 
La Formiga, entitat membre, que demana 

estabilitat per consolidar un espai que 
faci de xarxa entre associacions i permeti 
intercanviar informació. 

La consellera adscrita al Poble-sec del 
PSC, Núria García, creu que des de les 
files convergents “no s’acaben de creure” 
la iniciativa i lamenta que s’hagi passat de 
treballar des de la integració a la sanció. 
La seva homòloga a CiU, Anna Maria 
Massó, entén la manca de regularitat com 
una “excepcionalitat” i s’excusa amb el 
calendari. “Cal tenir en compte que han 
estat festes de Nadal i de Setmana Santa 
i sempre costa més”, explica per justificar 
els 5 mesos en blanc que hi ha hagut 
entre les dues últimes trobades. 

Jornada de Portes Obertes, la cita
El proper 18 de maig serà una bona 

oportunitat per mesurar el poder de con-
vocatòria de la Taula, amb una Jornada de 
Portes Obertes. El punt central es fixarà a la 
plaça de Les Navas i està previst que hi hagi 
activitats familiars, a més d’un dinar popular 
i una gimcana infantil amb inscripció prèvia 
—es pot realitzar a les escoles— que recor-
rerà les entitats que formen la Taula. És el 
cas de l’oratori Faizan e Medina, el darrer en 
confirmar l’assistència en una jornada que 
tindrà un escull poc oportú: la coincidència 
amb la festivitat de la Segona Pasqua.

Conviure en temps de crisi
L’Ajuntament vol reactivar la Taula de Convivència del Poble-sec però 
el teixit associatiu i l’oposició reclamen més regularitat en les sessions

Imatge d’arxiu de la primera Jornada de Portes Obertes de la Taula de Convivència, al 2010

Jordi Molina
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Miquel M. Palou Jounou
Ana Vélez Costa

Marina Aylagas García
Advocats

CARTES AL DIRECTOR
Esperando un plan para Montjuïc

Obert tots els dies
de 20 a 2h

(caps de setmana 2.30h)

CARRER MARGARIT, 18
08004 BARCELONA
TEL. 933 297 618

Ronteca con mas de 80 variedades 
diferntes, cocktails, cervezas de 
importación, zumos tropicales 
naturales, exposiciones, rugby y 
la mayor selección de músicas del 
mundo en Barcelona.

desbanalizando desde 2007 / desconcertando desde 2010

N ecessites roba però no vols gastar diners en comprar-te 
de nova? Tens a casa estris de cuina que ja no fas servir? 

Doncs, vine a practicar el troc en el proper Mercat d’Inter-
canvi del Poble-sec que es farà a la plaça de Les Navas, el 
diumenge 5 de maig. La idea clau del mercat és intercanviar, 
relacionant-te amb la resta de participants, arribant a un acord 
satisfactori per a ambdues parts i no fer pas servir els euros!
En aquest mercat la lògica és exactament la contrarià dels mer-
cats que tots i totes coneixem: el valor d’ús dels objectes està per 
sobre del valor de canvi. A més, si intercanvies, contribueixes a 
la protecció del medi ambient ja que reutilitzes objectes, evites 
el malbaratament i generes menys residus. Es pot intercanviar 
de tot: llibres, música, plantes, joguines, menjar, roba, mobles, 
pel·lícules, electrodomèstics, eines, útils d’escriptori, articles de 
decoració, material informàtic... A més hi haurà el Minitroc, un 
espai destinat a l’intercanvi exclusiu d’articles i coneixements 
de la maternitat i la infància (< 12 anys). També es poden oferir 
serveis, coneixements i tot allò que se t’acudeixi. Recorda que 
l’única condició és no utilitzar diners!
Si vols participar d’aquest mercat, hauràs d’arribar a les 10h 
a la plaça de Les Navas per ajudar al muntatge i assegurar-te 
una taula. A les 14h hauràs d’ajudar al desmuntatge del mercat. 
Si vols, pots portar la teva pròpia taula. A més dels intercanvis 
que puguis fer, podràs gaudir d’altres activitats! Cap a les 13h 
arribarà a la plaça de Les Navas la Rua XIC Flashmob, impulsant 
un Poble-sec més verd. I a partir de les 14h es realitzarà un 
dinar popular en benefici del nou ateneu cooperatiu del Poble-
sec, La Base (www.labase.info/). Vine i participa-hi!

Horari: 10h: Trobada a la plaça de Les Navas i muntatge 
del mercat. 11h-14h: Mercat d’intercanvi. 13h: Arribada 
de la Rua XIC Flashmob. 14h: Desmuntatge del mercat. 
14h: Dinar popular.

Organitza: Comissió Trocasec de l'Assemblea de Barri 
del Poble-sec
http://trocasec.wordpress.com/

Una finestra a
l’assemblea de barri
Obté nous productes sense 
gastar diners

assembleapoblesec@gmail.com
www.assembleapoblesec.wordpress.com

#assembleapoblesec

ESCOLA DE MÚSICA
llenguatge musical, cant, piano, guitarra, corda i vent. Totes les edats

lasala@estudimusicallasala.com  /  Tel. 93 441 17 18
C/ Blasco de Garay, 40  •  Barcelona (Poble-sec)

L ’APA Poble-sec va recollir aquesta Setmana 
Santa “els fruits de la feina ben feta” després 

de l’èxit del primer Campus de Futbol que organitza 
l’entitat. Aquesta és la sensació que tenen al club, 
segons explica Jordi Luengo, que fa tres tempora-
des va iniciar un projecte de professionalització de la 
seva estructura formativa. “Hem cregut en el nostre 
model i ara estem veient els resultats”, subratlla el 
coordinador del Futbol Base de l’APA, que en tres 
anys ha crescut fins a aglutinar 15 equips –més 
de 200 nens— a les seves files, el doble dels que 
sumen entre la Unió Esportiva i l’Atlètic Poble-sec. 
“No es tracta només de tenir més equips, estem 
acompanyant la quantitat amb la qualitat”, comenta 
Luengo, en relació a les opcions d’ascens a les 
quals aspiren tres dels equips del futbol formatiu 
del club de la Satalia.  

L'APA Poble-sec, més i millor

Perfum blaugrana a la Satalia 
Una bona mostra del dolç moment de l’entitat es 

va poder veure durant la Setmana Santa. L’APA va 
aprofitar les vacances per organitzar el seu primer 
campus obert de futbol. El coordinador, Gerard Tri-
ves, valora positivament una iniciativa que va tenir 
el seu punt àlgid amb la visita del jugador del filial 
del FC Barcelona, Ilie Sánchez. L’ex de l’APA i veí 
del barri va oferir una ‘master class’ a la trentena 
de participants –entre ells una nena i cinc nens que 
no són propietat de l’APA—, que van poder com-
partir terreny de joc amb un professional de primer 
nivell i un bon referent per seguir formant-se com a 
futbolistes i, sobretot, com a persones. Trives, que 
també és responsable del Futbol7 i del juvenil de 
l’APA —amb fermes possibilitats d’ascens— espera 
repetir l’experiència del campus de cara l’estiu. 
Serà aleshores quan l’equip celebrarà el seu 25è 
aniversari. Els dies 18 i 19 de juny s’espera una 
festa grossa a la Satalia.

Jordi Molina

Ilie Sánchez, jugador de Barça B, amb els nens de l'APA

L’èxit del primer Campus de Setmana Santa 
organitzat pel club certifica el bon moment 
del futbol formatiu de l’APA, amb 16 equips i 
més de 200 jugadors a les seves files.

Qué pena da pasear por según que sitios del 
parque del Mirador de Montjuïc. Tienen el parque 
abandonado, vagabundos durmiendo en chabo-
las, drogadictos, jeringuillas en el suelo… como 
para ir a pasear con los niños. Es una lástima 
que tengamos un pulmón en el barrio como este 
y lo tengamos tan mal. Y tan poco accesible. Y 
sucio. Da lástima. Tan poco aprovechado, con la 
de cosas que se podrían hacer… El parque de 
la Primavera parece estar un poco mejor, pero 
vamos, tampoco tiraremos cohetes. Menudo par 

de parques, qué imagen para una ciudad. Pero es 
salir de ellos y encontrarse con el penoso estado 
de las aceras que llevan a Montjuïc, hacia arriba. 
La zona del hotel, muy lograda eso sí. Pero al resto 
de montaña, que le den. A ver cuando vemos un 
plan para mejorar el estado general y los usos que 
le damos a la montaña, que para analizar siempre 
hay dinero… Ahora, lo de poner en práctica parece 
que no está muy tomado por la mano. 

Jerónimo Sánchez

Una trentena de joves futbolistes van participar del
1r Campus de l’APA
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Ja som més de 130 associats!
SIGUES EL PROTAGONISTA DEL TEU BARRI
NO DEIXIS QUE D’ALTRES PARLIN PER TU

FES-TE’N SOCI:  TEL. 619 94 43 49
www.comerciantspoblesec.org info@comerciantspoblesec.org

T orna la Rua XIC, un esdeveniment 
participatiu, obert als veïns, veïnes 

i entitats del Poble-sec. Com en les dar-
reres dues edicions, aquest 2013 la Rua 
XIC (http://ruaxic.blogspot.com.es) 
pretén mobilitzar el màxim de persones 
possible, en una trobada festiva, coope-
rativa i carregada de missatge. Aquest 
any, el lema és: El Poble-sec no està 
sec! Poble-sec Verd! 

La Rua XIC és un projecte d’art co-
munitari que va guanyar el Primer Pre-
mi d’Associacions de Barcelona 2012. 
Està ideada i coordinada per l’Associació 
Cultural Marabal, el Pla Comunitari del 
Poble-sec i la Cooperativa ETCs. Aquesta 
tercera edició, la gran festa popular que 
és la Rua XIC tindrà lloc el diumenge 5 
de maig. A partir de les 11h del matí, es-
teu tots convidats al taller de maquillatge 
i preparació, que es farà al centre cívic 
El Sortidor. Un cop preparats, vestits i 
maquillats, a les 12h, la plaça del Sor-
tidor serà el punt de partida de la Rua, 
gran espectacle de carrer, ambientat en 
la naturalesa, el verd, i els animals. Volem 
convertir el barri en una gran selva, plena 
de bèsties, plantes i vida! I acabarem 
la celebració, a les 13h, amb una gran 

El diumenge 5 de maig torna la Rua XIC. Participa 
en l’espectacle col·lectiu de carrer, obert a tots 
els veïns i veïnes del Poble-sec

Flashmob col·lectiva a la plaça de Les 
Navas. Serà un moment espectacular, en 
què una multitud de persones ballaran 
juntes una coreografia, que s’enregistrarà 
en vídeo i, posteriorment, es penjarà a les 
xarxes socials. Un moment festiu i en què 
la gent del Poble-sec es reunirà per cons-
truir, col·lectivament, un moment d’art 
efímer que serà recordat i documentat. 

Per participar a la Flashmob, pots 
assistir a l’assaig previ, que es realitza 
el dia 25 d’abril, a les 18.30h, a la plaça 
Margarita Xirgu (davant del Mercat de 
les Flors). Allà podràs aprendre la core-
ografia que es ballarà el 5 de maig. Si 
no pots anar a l’assaig però igualment 
vols participar, no pateixis. Pots veure 
i aprendre la coreografia amb aquest 
vídeo: http://youtu.be/6-oZwtYZsYI.

Acabada la Flashmob, la festa con-
tinuarà amb un Mercat d’Intercanvi i un 
dinar popular, a la mateixa plaça de Les 
Navas. Us esperem a tots el dia 5 de 
maig. Aviseu als vostres amics, familiars 
i coneguts. Junts podem viure un dia 
inoblidable pel Poble-sec!

Pla Comunitari del Poble-sec
www.pcpoble-sec.org

U na vegada més, torna la jornada de 
portes obertes als tallers dels crea-

dors del barri. La iniciativa, organitzada 
per l’Ajuntament de Barcelona, Barcelo-
na Activa i la Coordinadora d’Entitats del 
Poble-sec és tot un clàssic al Poble-sec 
i mostra l’àmplia diversitat cultural que 
sovint s’amaga darrere els locals apa-
rentment tancats dels nostres carrers.

 
I per acompanyar, “ruta del vermut”

Enguany la cita tindrà lloc els dies 
10, 11 i 12 de maig, amb nit blanca in-
closa, dissabte des de les 9 del vespre 
i fins a mitjanit. D’entre les activitats 
programades destaquen tallers, ex-
posicions, performances i concerts. 
Fins a 38 punts d’interès conformen el 
mapa dels Tallers Oberts al Poble-sec 
de l’edició d’enguany, al quals s’hi han 
sumat 9 bars que formaran part de la 
“ruta del vermut” durant tot el cap de 
setmana: La Bohème, Barramón, El 36, 

la Soleá, Koska Taverna, Gran Bodega 
Saltó, El Seco, Bairoletto i El Chicle.

Més informació a: www.poblesec.
entitatsbcn.net o www.tallersoberts-
barcelona.cat.

Tallers Oberts al Poble-sec:
els dies 10, 11 i 12 de maig

Elena Berlanga

E l passat dilluns, 8 d’abril a prime-
ra hora del matí el cor d’en Joan 

va deixar de bategar, aquest cor que 
l’acompanyat tota la vida i que li va 
permetre tantes vegades realitzar ac-
tivitats adreçades als demés, l’últim 
ha estat donar el seu cos de 75 anys 
a la ciència.

El seu record el tindré lligat per 
sempre a les Festes del Treball, a les 
enganxades de cartells en aquelles 
campanyes electorals que constaven 
de tant esforç personal, a les llargues 
reunions preparant actes i activitats al 
voltant d’una taula plena de fum, a la 
feina al tèxtil, a la refundació als anys 
80 de l'Associació de Veïns del Poble-
sec, a la preparació de les Mostres 
d’Entitats i de com l’hi agradava dirigir 
i fer la sardinada, a la creació de la co-
missió de seguretat i convivència de la 
Coordinadora d’Entitats del Poble-sec 
i a tantes i tantes estones compar-
tides. Com totes les vides viscudes 
amb intensitat, també hi han hagut 

desavinences al llarg dels anys, però 
aquestes sempre han estat superades 
per l’amistat de més de 30 anys.

Gràcies company per haver per-
mès de gaudir de la teva amistat, 
el teu record m’acompanyarà. Fins 
sempre Joan.

Amadeu Quintana Jolonch
Expresident de la Coordinadora 

d'Entitats del Poble-sec

Ens ha deixat Joan Xufré

Joan Xufré
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Roser, 19 - Telèfon: 93 441 51 88

Fontrodona, 22 - 08004 (Poble-sec)

Baluard, 36 - 08003 (Barceloneta)

ROSTISSERIA
PIZZERIA

MENÚS A

6E i 6,95E

Menjars preparats
a qualsevol hora

Faci les seves comandes
al TEL. 93 443 80 83

Horari: de dimarts a divendres
de 12 a 16 h. i de 18 a 22 h.

Dissabtes, diumenges i dilluns
de 12 a 17 h.

C/ BLAI, 51

Reparació de l’Automòbil
Revisió i Reparació
d’Aire Acondicionat

Olivera, 28 - 08004 Barcelona
Tel. 93 325 58 06

Mòbil 609 32 67 30

La samarreta signada de 
la 'segona' es pot veure 
a la Penya Blaugrana 
Les Tres Xemeneies

La Cuina del Món
ja escalfa fogons

ESCOLA
SAGRAT COR

LLAR D'INFANTS (Autoritzada pel Departamanent d'Ensenyament)

ESTIMULACIÓ DE LES CAPACITATS DELS INFANTS
APRENENTATGE EXPERIMENTATIU I MANIPULATIU
TRACTE PERSONALITZAT
PERSONAL TITULAT
SUBVENCIONADA

DES DELS
4 MESOS

TAMBÉ OFERIM:
INFANTIL I PRIMÀRIA (Concertada)
ESO (en Centre Col·laborador)

C/ Aldana, 1 (cantonada Borrell)
Telèfon 93 441 02 96
escola@sagratcoraldana.com
www.sagratcoraldana.com

Sant Jordi i altres 
activitats al centre 
cívic El Sortidor

D es del centre cívic El Sortidor us convidem a 
celebrar aquesta diada de Sant Jordi. Llegiu 

un poema que trobareu a la Biblioteca Francesc 
Boix i deixeu la vostra opinió a la Rosa, al Cívic. El 
millor comentari tindrà premi!  Aquesta activitat 
està adreçada a infants i joves.

El dissabte 20 d'abril, a les 18h presentació 
i xerrada amb l'escriptora Sílvia Romero al 
voltant de les seves últimes publicacions. Amb 
la col·laboració de l'escriptora Júlia Costa. 

El dimarts 23 d’abril, de 17 a 19h, a la 
plaça del Sortidor Taller de dracs amb agulles 
d'estendre, roba de feltre i altres materials.  
Posteriorment a la sala d’actes us espera una 
obra de teatre.

Dissabte 27 d’abril, de 18 a 20h. Us farem 
ballar una milonga de la mà de Silvia Lezcano i 
Omar Quiroga i del  DJ Maximiliano Martincich.  

El dissabte 20 d’abril, a les 12h tenim l’es-
pectacle infantil a càrrec de la companyia PA-
TAWA!, ens portaran una història que ens parla 
de l’amistat, i de la possibilitat de gestionar les 
nostres emocions per ser una mica millors.

El dia 11 de maig a les 10h us oferim un 
concert i una degustació d’aperitius elaborats en 
el taller de la nostra cuina. El concert d’Innova 
Ensemble Quintet de Vent serà a les 12h.

Aquest abril inaugurem una nova secció, 
a través de la literatura, el cinema, la música, 
l’idioma, els costums i la gastronomia. Us farem 
“viatjar” a la Xina.

Els talleristes, artesants del Poble-sec us 
oferiran, del 10 al 12 de maig, un seguit de ta-
llers gratuïts, exposicions i d’altres actes que 
trobareu al programa d’activitats. Esperem que 
gaudiu d’aquestes activitats. Podeu consultar la 
nostra web i el facebook per tenir més informació.

E l 25N va marcar el moment en què el poble 
passava el testimoni als polítics, amb dinà-

miques que sovint no obeeixen al benestar del 
país sinó a la lògica de la pròpia supervivència. 
Paral·lelament, l'Estat Espanyol no ha deixat de 
moure’s, i com que no té res a oferir, mira de 
crear un estat de desànim general: sotmet la 
Generalitat a un ofec econòmic inaudit, destitueix 
el fiscal general de Catalunya per haver ex-
pressat la conveniència d'una consulta legal (!), 
engega un pla perquè el CNI desactivi el procés 
independentista... Afegim-hi que, a casa nostra, 
la casta més covard i oportunista s'ha afanyat 
a vendre's per un (inexistent) plat de llenties.

 Afortunadament, ni és veritat que la pobla-
ció estigui ensopida ni que sigui tan ingènua 
com per creure encara en plats de llenties. 
Això ho sabem prou bé a l'Assemblea Nacional 
Catalana i a la territorial del Poble-sec. Els actes 
de l'Assemblea no deixen de multiplicar-se i 
recentment hem aprovat l'actualització dels 
nostres estatuts i del nostre full de ruta en una 
assemblea general amb tres mil persones. Men-
tre ens preparem per a la gran acció de la Diada 
d'enguany, una gran cadena humana que recor-
rerà el país, i altres actes a escala nacional, al 
barri continuem fent feina per recordar el veïnat 
que la gent és la veritable protagonista de tot 
plegat. Així, tenim projectes com un speaker’s 
corner o una cursa per la independència. I con-
tinuem fent paradetes informatives els caps de 
setmana: la del dia 21 d’aquest mes, a la vora 
de l'ermita de la Santa Madrona. Contacteu-nos 
a poblesecxind@gmail.com o visiteu-nos a 
http://psxi.wordpress.com/ o http://www.
facebook.com/PsxIndp!

Poble-sec per la Independència

D esde la Penya Blaugrana Les Tres Xeme-
neis del Poble-sec, tant el seu president en 

Ramon Borràs com la seva junta directiva i els 
seus socis, volen agrair a la Ferreteria Blesa del 
c. Roser i c. Fontrodona, regentat pel Xavi i el seu 
fill l'Oriol la cesió d'una samarreta emmarcada i 
signada dels jugadors que van guanyar la segona 
Champions 2006 a París. Aquesta samarreta la 
podeu veure permanenment a la nostre seu social 
del Restaurant El Racó del Guillem del c. Piquer, 
14. La cesió va coincidir amb la 'remontada' del 
Barça al Milan a l'Estadi, i que els seus penyistes 
van veure a la seu social de la PBL3X.

S ’engega un cop més al Poble-sec la Cuina 
del Món 2013, la trobada intercultural al 

barri que pren la gastronomia com a eina per 
a promoure el coneixement i l’apropament a 
d’altres cultures

El projecte, actiu des de l’any 2002, és 
promogut des del Districte de Sants-Montjuïc 
de l’Ajuntament de Barcelona però gestionat 
per la Coordinadora d’Entitats del Poble-sec. 
Del 13 d’abril i fins al 29 de juny, 30 parti-
cipants gaudiran d’un curs de tècniques de 
cuina que culminarà amb la mostra culinària 
que omple edició rere edició el carrer Blai 
de bat a bat.

Darrere la Cuina del Món hi ha el tre-
ball, l’esforç i la dedicació de les persones 
que dissabte a dissabte participen d’un dels 
projectes culinaris d’integració més valorats 
i referents de la ciutat de Barcelona. La cara 
visible del projecte és la posada en escena 
dels plats preparats els dies de la mostra cu-
linària, que enguany se celebrarà els propers 
dies 5 i 6 de juliol.

En l’edició d’enguany hi ha participants de 
fins a 23 nacionalitats diferents: del Perú, de 
Bolívia, del Brasil, de l’Equador, de Colòmbia, 
de Venezuela, de la República Dominicana, 
d’Honduras, d’Espanya, d’Itàlia, de Geòrgia, 
de Bulgària, de Síria, del Pakistan, de Ban-
gladesh, de l’Iran, del Senegal, d’Argèlia, 
de Ghana, de Guinea Equatorial, del Sahara 
Occidental, d’Etiòpia i del Marroc.

Elena Berlanga

L’integrador projecte torna una vegada 
més al Poble-sec.

Centre cívic El Sortidor

Darrerament, alguns analistes —amb 
intencions diverses— han observat 
que, tot i que la demanda independen-
tista no ha perdut gruix, potser ha per-
dut intensitat, de les eleccions ençà.
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l’entrevista per Jordi Molina 

Ammad Hussain, català d'origen pakistanès

‘‘Pakistanesos i catalans compartim moltes similituds’’
El dia en què els mitjans el truquin 
per parlar de qualsevol tema que 
no tingui res a veure amb el fet 
migratori, l’Ammad Hussain (Ra-
walpindi, 1985) haurà aconseguit 
el seu objectiu: normalitzar la seva 
catalanitat. Sense voler-ho, s’ha 
convertit en un expert sobre el 
tractament informatiu de la diversi-
tat cultural als mitjans de comuni-
cació. Parlem amb ell al carrer Blai, 
després de compartir una tarda al 
Seminari ‘Que fem per la diversi-
tat als mitjans?’, organitzat per la 
Taula Intercultural del Secretariat 
de Sants, Hostafrancs i la Bordeta.

Una de les conclusions del Seminari 
és la creació d’estereotips i creen-
ces negatives dels mitjans sobre la 
diversitat cultural...
Sovint escoltem informacions negatives 
o malintencionades del fet migratori. Es 
relaciona constantment immigració amb 
delinqüència. La vinculació de la nostra 
realitat amb el conflicte genera i legitima 
discursos discriminadors i polaritzadors. 
Una notícia que relaciona l’aspecte cau-
sal amb l’origen d’una comunitat està 
contribuint a estigmatitzar-la. Els mit-
jans estan sembrant llavors que amb el 
temps poden generar conflictes. 
L’estereotip és, en el fons, una fór-
mula de control? 
Els mitjans generen discursos que sim-
plifiquen algunes informacions sobre re-
alitats complexes i generen estereotips. 
Per exemple, reduir l’islam a una religió 
fanàtica m’ha portat en molts casos a 
que se’m pengi l’etiqueta d’opressor de 
dones o haver de donar explicacions en 
contra de l’explotació infantil. La imatge 
que els mitjans perpetuen sobre l’islam 
és la d’un conjunt resistent al canvi i 
certament perillós. 
I no és així... 
No. L’equiparació de l’islam amb una 
religió radical serveix per reforçar dico-

tomies com ells i nosaltres o civilitzats i 
bàrbars. Sincerament, jo he conegut el 
bel com a símbol de l’islam perquè aquí 
m’ho han explicat. De petit, abans de 
venir a Catalunya, no n’havia vist. I sí, 
és cert que he après coses del meu país 
que ignorava, però sovint són excepci-
ons. El què passa és que tenim formes 
de vida molt diferents. Nosaltres fem 
molta vida a l’interior de casa, però és 
un tret cultural, igual hi ha altres cultures 
que tenen el costum de fer més vida 
al carrer. Recordo la meva infància al 
Pakistan amb dones cultes i inquietes, 
que no deixen de ser-ho pel fet que es 
reuneixin a casa per fer xerrades.
Què tenim en comú els pakistanesos 
i els catalans?
Compartim moltes similituds. Els pakis-
tanesos, com els catalans, som una so-
cietat molt treballadora i compromesa 
amb la feina. També tenim un concepte 
semblant sobre la importància de la 
família i, paradoxalment, les dones són 
molt respectades.
Tens la sensació que els mitjans par-

lem molt de vosaltres, però sense 
vosaltres?
Estem poc representats als mitjans. 
Sobretot tenint en compte que el per-
centatge de població estrangera que 
hi ha Catalunya i a la resta de l’estat és 
més que significatiu. És important que 
els informadors incorporin com a fonts 
d’informació vàlides els col·lectius de 
minories culturals. En cas contrari, fo-
mentem la percepció que les persones 
immigrades tenim poques coses a dir i 
que la nostra aportació és prescindible.
T’has sentit mai utilitzat per mitjans 
d’aquí?
En una ocasió Els Matins de TV3 em va 
convidar per parlar sobre l’islam. No sóc 
en cap cas un especialista del tema, però 
sí que volia suavitzar la imatge que pre-
domina i explicar experiències pròpies de 
quan vivia al Pakistan. Un cop al plató, 
em van presentar com un convidat que 
volia rebatre a la Pilar Rahola, arran d’un 
article publicat al diari Avui. Em van uti-
litzar perquè ella pogués expressar les 
seves idees sobre Palestina. Jo no tenia 

res a veure amb els palestins ni els isra-
elians, ni esperava que el debat acabés 
tenint un format de cara a cara.
I en política? En època d’eleccions 
alguns partits busquen perfils com el 
teu per presumir de sensibilitat social. 
He mirat de no caure en aquest pa-
rany. No hi ha cap partit que representi 
al cent per cent la meva sensibilitat. 
Amb el temps i com a conseqüència 
d’actuacions que no m’han agradat he 
anat perdent la confiança amb algunes 
formacions. Les persones d’origen es-
tranger no sempre simpatitzarem amb 
els partits que promocionin programes 
suposadament avantatjosos per nosal-
tres. El què volem és que es faci feina 
a peu de carrer. 
Després de 20 anys, creus que Cata-
lunya és mereix l’apel·latiu de ‘terra 
d’acollida’?
No es pot negar que a Catalunya hi 
ha una voluntat de donar facilitats en 
benefici d’una bona convivència. Hi ha 
iniciatives per la interculturalitat, taules 
de debat, propostes... El model català 
té una personalitat pròpia, però a les 
localitats on hi ha elevats índex d’im-
migració les reaccions envers aquest 
fenomen són més visibles. A l’any 1993, 
era un dels pocs nens immigrants de 
l’escola. Aleshores, era més fàcil ser 
un més del grup. Ara això és més difícil.
Perquè?
M’he de justificar molt més que qual-
sevol altre persona i encara avui, quan 
la gent em veu al metro, s’amaga la 
cartera. Però si critico els mitjans que 
cauen en generalitzacions, jo no puc 
fer el mateix. Estic content d’haver 
aterrat a Barcelona. I quan em relacio-
no aconsegueixo enderrocar la primera 
percepció que tenen de mi. M’agrada 
la ciutat, la seva geografia i la seva 
diversitat. Models d’inclusió social com 
el francès o el britànic tenen molt a 
aprendre del nostre. Però encara tenim 
un llarg camí per recórrer.

L’Ammad apel·la a la responsabilitat dels mitjans en el tractament de la diversitat
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La diversitat és un factor clau per entendre la 
societat actual. Molts dels seus elements –origen 
cultural, edat, gènere, religió...- tenen un gran 
potencial enriquidor que es va desenvolupant 
amb el coneixement mutu i la convivència.
La Taula de Convivència del Poble-sec és un pro-
jecte compartit per l’Administració i el teixit 
associatiu del barri. Està integrada per diverses 
entitats i proporciona un espai de coneixement, 
informació i debat on tractar diferents fenòmens 
que incideixen en la convivència, dissenyant es-
tratègies per a la millora de la cohesió social. Les 
entitats d’un barri, amb la seva activitat, tenen 
un paper fonamental en aquesta cohesió social.
La Taula es reuneix periòdicament i ha portat a 
terme diverses accions com Jornades de Portes 
Obertes, el cicle Converses sobre cultures al Poble-
sec, i accions formatives per entitats i ciutadans. 
Actualment la Taula treballa en una propera Jorna-
da de Portes Obertes prevista pel dia 18 de maig, 
oberta a les entitats del barri, i en noves accions 
formatives relacionades amb la interculturalitat.
En una Barcelona que es reconeix plural i cultu-
ralment diversa, la interculturalitat és un model 
de convivència que es construeix entre totes i 
tots. La Taula és oberta a les entitats que vulgueu 
treballar temes de convivència. Us convidem a 
participar-hi.
Per a més informació: mpulgarin@bcn.cat
(Secretari de la Taula)

PROGRAMA

dimecres 23 de febrer, 20 h.  
Centre Cívic el Sortidor. Pl. del Sortidor, 12

Taula rodona: “Religions al Poble-sec.  
Tot un món per descobrir”
Ponents:  
Sr. Gabriel Penalba, església evangèlica 
del Paral·lel (esglésies evangèliques)
Sr. aurel Bunda, parròquia de Sant Jordi, 
patriarcat de Romania (esglésies ortodoxes)
Sr. Mahmood akhtar, mesquita Fezane Madina 
(islam)
Sr. albert Riba. Associació d’Ateus de Catalunya 
(humanisme laic)
Sr. Jordi Yglesias, parròquies del Poble-sec  
(església catòlica)

dimarts 8 de març  (dia de la dona), 19 h. 
Biblioteca Francesc Boix. C. Blai, 34

Inauguració de l’exposició  
“la dona treballadora pakistanesa”, 
oberta  del 8 al 18 de març
19.30 h. Xerrada sobre la literatura femenina  
al Pakistan
Ponent:  Sra. Stephanie lonsdale, filòloga 
especialista en literatura pakistanesa

dijous 24 de març, 19 h.  
Coordinadora d’entitats de Poble-sec
Centre d’entitats de Poble-sec. C. elkano, 24

Xerrada d’interculturalitat  
i Taller sobre rumors i estereotips
Ponents:  Sra. Maria Mateu i Sra. lola lópez, 
antropòlogues  i membres del Centre d’Estudis 
Africans i Interculturals

divendres 8 d’abril, 19 h.   
la Formiga.  C. elkano, 74,  bxs.

Xerrada:  “la Xina veïna”
Ponents:  Sra. Yuna Qu i Sr. Gustavo de Miguel, 
Associació Cultural la Formiga

dimecres 20 d’abril, 18.30 h.  
Centre Cívic el Sortidor. Pl. del Sortidor, 12

Taller: “Contes del món”
República Dominicana: Sra. Socorro Cruz Castillo, 
pedagoga
Guinea Equatorial:  Sra. Remei Sipi, Asociación de 
Mujeres E’Waiso Ipola

dilluns 2 de maig, 19 h.   
associació de veïns de Poble-sec.   
C. Margarit, 23, bxs. 

Xerrada:  
“diversitat de l’islam a Barcelona”
Ponent:  Sr. Mustapha aoulad Sellam, 
Oficina d’Afers Religiosos, Ajuntament de Barcelona

dimarts 3 de maig, 19 h.   
Bona voluntat en acció. C. Roser, 99, bxs.

Xerrada: “diversitat cultural 
llatinoamericana a Barcelona”.
Ponent:  Sra. Marga Garcia o’Meany, Unescocat

dimecres 4 de maig, 19 h.   
Parròquia de Santa Madrona. C. Tapioles, 10

Xerrada: “la cultura catalana”
Ponent: Sr. Rafel Crespo, antropòleg, 
Centre d’Estudis Africans i Interculturals

dijous 5 de maig, 19 h.   
església evangèlica del Paral·lel. av. Paral·lel, 167

Xerrada de cloenda:  
“Relacions interculturals”
Ponent: Sr. Rafel Crespo, antropòleg, 
Centre d’Estudis Africans i Interculturals

Taula de Convivència 
de Poble-sec

Plaça de Les Tres Xemeneies

Plaça de Santa Madrona
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DISPOSEM

APARTAMENTS TURÍSTICS

MATEIXA FINCA • RAÓ RESTAURANT

Menú diari:
dilluns a divendres

9,95E

dissabte i diumenge
15E

Tanquem a les 3,00h

Mariscada
Parrillada

Combinats
Carns gallegues

Av. Paral·lel, 99 • 08004 Barcelona • Tel. i Fax 93 441 30 71

CABLES - HERRAMIENTAS - ACCESORIOS
Telecomunicaciones, Redes y Fibra Óptica

C/ Ricart, 9
08004 Barcelona
info@cemsalas.es
www.cemsalas.es

Tels. 93 424 26 31
93 423 63 94

Fax: 93 325 65 07

Comercial Electro-Mecánica Salas, S.L.

Mare de Déu del Remei, 20 • Telèfon 93 424 66 45
10% descompte sobre mà d’obra a particulars si heu vist aquest anunci (vàlid fins maig 2013)

EL TEU LAMPISTA
DE CONFIANÇA AL BARRI

Aigua • Gas • Electricitat
Aire condicionat i calefacció

Manteniment Comunitats i Empreses

PRODUCTOS CÁRNICOS COLOM, S.L.
ESTABLIMENT RECOMANAT PEL

CONSELL CATALÀ DE LA PROMOCIÓ AGRÀRIA I ECOLÒGICA

Vedella, porc, pollastre, xai,
formatge i més productes

Central:
Blasco de Garay, 42 baixos
08004 Barcelona
Tel. Botiga: 93 441 51 42
Fax: 93 441 68 63
Mòbil: 620 91 96 96
E-mail: central@calcolom.com

Vallhonrat, 27
08004 Barcelona
Tel. 93 325 61 42

J a ha començat la quarta edició de la 
'Ruta de tapes i pintxos del Poble-

sec'. Des que es va iniciar ara fa un 
any, la cita atrau els veïns del barri i 
gent d’altres indrets de Barcelona que 
vénen al Poble-sec a gaudir, per només 
dos euros, d’una tapa o pintxo, acom-
panyada d’una canya o vi.

Beneficis per a Bona Voluntat en Acció
La ruta recorre diversos locals del 

Poble-sec cada dijous de 19 a 23h. 
Una proposta d’oci que en aquesta 
edició afegeix un punt solidari, ja que 
el 10% dels ingressos de la campanya 
que s’obtenen el primer dijous de cada 
mes es donen a l'ONG Bona Voluntat 
en Acció (BVA), entitat poblesequina 
que treballa per la inclusió social i la-
boral de persones del barri amb recur-
sos limitats. Gerard Verdés, tècnic de 
gestió, incideix en la importància de la 
campanya per donar a conèixer l’entitat 
al ciutadà mitjà del barri.

Poble-sec, zona gastronòmica
Aquesta edició de la ruta estarà en 

marxa fins el 28 d’agost. Una bona 
excusa per gaudir de la gran varietat 
de tapes i pintxos que ofereixen els 
15 locals participants: Koska taverna, 
Taberna la Bohême, Tiel·la i Llibertat, 
El trenta36sis, Es Xibiu, Bodega Saltó, 
Barramon, la Soleá, La tasqueta de la 
sogra, El Rufián, El Patán, El Chicle, Bar 
Tribal, Bar Seco i Bairoletto.

Ekaitz Saenz, copropietari del Koska 
i coordinador de la ruta, destaca que 
l’objectiu de la campanya és “generar el 

concepte de zona gastronòmica i obrir-
se a Barcelona”. Valora positivament 
la campanya que “ha tingut una alta 
participació”, donada la combinació de 
producte econòmic i de qualitat.

Ruta que atrau
Una fórmula que incentiva el co-

merç de proximitat i que porta gent 
de tota Barcelona: l'Eric, de Gràcia, 
comenta que la ruta de tapes “és una 
proposta molt positiva per tornar els 
carrers a la gent” i espera que “ajudi 
a fomentar aquest petit plaer que és 
prendre una tapa amb una canya i una 
bona companyia". L’Esteve viu a Les 
Corts i coneix la ruta d’altres edicions, 
comenta que “està molt ben muntat 
perquè es troba a una zona peato-
nal” i et fa descobrir “una zona que 
gairebé es desconeix a Barcelona”. 
També hem trobat veïns que van rebre 
la informació per Facebook i s’han 
preparat un recorregut per descobrir 
els locals del barri.

Marta Tello

De tapes i pinxos amb Bona Voluntat
L 'alcalde de Barcelona, Xavier Tri-

as; el conseller de Cultura, Fer-
ran Mascarell; el president del Museu 
Nacional d'Art de Catalunya, Miquel 
Roca; el president de "la Caixa" i de la 
Fundació "la Caixa", Isidre Fainé; i el 
director general de Fira de Barcelona, 
Agustín Cordón, han signat un acord 
de col·laboració per la promoció con-
junta d’un es-
pai museístic 
a Montjuïc que 
permeti crear 
a la ciutat una 
xarxa dedicada 
a la cultura, que 
inclogui la ges-
tió integral de 
l’espai i doni a 
Barcelona una 
major projec-
ció internaci-
onal. Una idea 
que segueix els 
passos de l’illa 
de museus de 
Berlín i el barri 
de museus de 
Viena.

Al projecte 
es contempla 
fer servir els pavellons d’Alfons XIII i 
Victòria Eugènia (situats a l’entorn de 
la Font Màgica i gestionats per la Fira 
de Barcelona) per a ús museístic, fet 
que celebren els veïns que ho dema-
nen des de fa temps, ja que, segons 
ha declarat Ana Menéndez, Presidenta 
de l’AA.VV de la Satalia, “el MNAC té 

La 'Ruta' atrau molta gent al barri

Esplanada dels Museus a Montjuïc
unes necessitats peremptòries d'am-
pliació d'espais d'exposició de les 
seves col·leccions, que romanen en 
dipòsit per manca d'espai”. Tot i així, 
considera que ara per ara les inversi-
ons de la ciutat haurien d’anar per una 
altre línia: “pensem que la ciutat actu-
alment hauria de tenir unes prioritats 
pressupostàries que passen per do-

tar la sanitat, 
l'educació i 
els serveis so-
cials adequa-
dament per 
fer front a una 
escletxa social 
cada vegada 
més ampla.”

L’Esplana-
da de Museus 
s e  s i t u a r à 
entre el Pa-
lau Nacional 
i l’avinguda 
Francesc Fer-
rer i Guàrdia, 
i englobarà el 
MNAC, el Cai-
xa Fòrum, la 
Fira de Barce-
lona i la Fun-

dació Mies van der Rohe. Per realit-
zar aquest projecte caldrà una nova 
ordenació urbanística, que començarà 
a estudiar l’arquitecte Josep Lluis Ma-
teo, a qui l’Ajuntament de Barcelona 
ha encarregat l’estudi de la zona.

Marta Tello

Foto: Ana Inés Fernández                         El MNAC

BRASERÍA
Almejas, pulpo gallego,

gambas, padrón, calamarcitos
COCINA A LA VISTA
Carnes gallegas y pescados
EN BRASA NATURAL

Margarit, 24 / Tel. 93 329 70 74 / 08004 BCN (Poble-sec) / www.omeular.es

Tel. 699 271 825
ernestmillet@hotmail.com

www.zonasec.cat

ANUNCIA’T
AL ZONA SEC
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economia/opinió per Josep Maria Torremorell

Compàs d'espera en la situació econòmica

twitter.com/SantPereClaver

http://www.facebook.com/JesuitesPobleSecCol·legiSantPereClaver

Mai millor dit. Els advocats del barri ja compleixen vuit 
anys al carrer Blai, 9, a mig camí de Roser i Salvà i a 
peu de carrer. Si truqueu al despatx 
de AAGD us acollirà un somriure de 
benvinguda i un ambient acollidor. 
És el primer reclam d'aquest des-
patx d'advocats i advocades, joves 
però amb molta experiència en el 
món jurídic. 
Pel seu despatx han passat cente-
nars i centenars de veïns amb les 
seves consultes i els seus problemes.
Al despatx de AAGD s'han estudiat, 
s'han defensat temes civils, penals, 
laborals, així com afers d'estrangeria 
i han intervingut tant en la tramitació 
com en la resolució de nombrosos 
conflictes d'herència, etc. També disposen d’una àrea 

AAGD-Abogados • Blai, 9 • Poble-sec • Tel. 934 418 278
www. aagdabogados.com  •  arealegal@aagdabogados.com

AAGD, els advocats del 
barri a peu de carrer

nova de mediació on es resolen possibles conflictes entre 
parts des d’un àmbit extrajudicial. Com a despatx mul-
tidisciplinar també són especialistes en assesorament 
immobiliari. AAGD-Abogados no és indiferent a la situ-
ació econòmica en què es troba eI país, per la qual cosa 

ha creat una assegurança legal que 
té una quota de 60€. Aquesta quota 
us permet de realitzar 12 consultes 
l’any als advocats del despatx del 
carrer Blai, 9, o bé a d’altres oficines 
del mateix grup: Carrer Rocafort, 147, 
local 4, de Barcelona i al municipi del 
Papiol, Av. Generalitat, 23, entresòl 2ª.
Si teniu algun problema legal i vo-
leu que us el resolguin de manera 
professional, àgil i personalitza-
da, o bé  necessiteu l’assesso-
rament  d’especialistes, acudiu 
al despatx AAGD-Abogados, on 
podreu comprovar que fan bo el 

seu lema: TOTS ELS PROBLEMES TENEN SOLUCIÓ!

(Porque todos
tenemos derechos)Seguro Legal

60E año

porque pagando tan solo 60E al año, usted podrá 
realizar 12 consultas a nuestros abogados

Blai, 9 local     08004
Rocafort, 147   08015
Av. Generalitat, 36   08754

934 418 278
932 263 730
936 731 686

Barcelona

El Papiol

Todos tus problemas tienen solución
porque pagando tan sólo 60E al año, usted podrá 

realizar 12 consultas a nuestros abogados

VISÍTANOS EN NUESTRAS OFICINAS

Tel. 934 418 278
www.rentinmobiliaria.com

M entre els processos d’ajust de l’economia es-
tatal continuen en marxa, els descensos en 

alguns indicadors d’activitat fan reaparèixer els dub-
tes sobre la capacitat de recuperació de l’economia. 
Els indicadors avançats d’activitat (aquells que en-
vien algun senyal sobre l’evolució futura) encara se 
situen en zona de contracció (per sota del valor 50 
que marca la frontera entre la davallada i la recupe-
ració). Paral·lelament, el mercat de treball continua 
deteriorant-se, si bé a un ritme menor. Les vendes al 
detall van augmentar un 0,6% al febrer respecte al 
mes anterior, de manera que la variació interanual es 
va desaccelerar fins al -8,0%, una xifra que segueix 
sent pèssima, i que apunta a un retrocés del PIB en 
el primer trimestre tot i que, segurament, serà d’una 
magnitud menor que el del quart trimestre de 2012.

Els casos més preocupants a Europa
Europa sembla recuperar-se de l’ensurt xipriota, 

en el sentit que no sembla que les condicions impo-
sades a l’illa mediterrània puguin aplicar-se en el futur 
a un altre país. És un despropòsit que els dipositants 
dels bancs hagin de pagar el rescat bancari. Cal situar 
el problema en la dimensió real i recordar que Xipre 
només té 1,1 milions d’habitants, en front dels 502,5 
milions de la UE. Més preocupant és la inestabilitat 
política italiana i la ineptitud espanyola que, juntament 
amb Eslovènia, és el pitjor país en el compliment 
dels seus compromisos de dèficit. Però és que tant 
a la Zarzuela com a la Moncloa ni n’hi ha ni en raja. 
A l’eurozona, la recuperació no té el suport de la 

demanda interna, cosa que la 
fa més feble i vulnerable. Les 
vendes al detall van caure al 
febrer de forma generalitzada, 
excepte a Alemanya, i la taxa 
d’atur va assolir un nou màxim 
històric del 12%, amb diferèn-
cies brutals entre el centre i la 
perifèria: la taxa d’atur juvenil 
és del 7,7% a Alemanya, i a 
Grècia i Espanya passa del 
55%. Malgrat tot, hi ha una 
treva en els mercats financers, 
que semblen esperar la resolu-
ció de la crisi italiana, mentre 
el BCE actua amb prudència.

Lectures sobiranistes per 
Sant Jordi

Mentre no es resol la qües-
tió del pressupost de la Gene-
ralitat (el nivell de dèficit que 
imposa Madrid és impossible 
d’assolir), us convido, tot aprofitant Sant Jordi, a 
gaudir de bones lectures. En especial, us recomano 
Delenda est Hispania, d’Albert Pont, un autèntic 
best-seller. A Catalunya, a la independència per la 
butxaca, d’Alfons Duran-Pich, hi trobareu tota mena 
d’arguments econòmics en favor de la sobirania. Del 
mateix caire és Catalunya: Estat propi, Estat ric, de 
Joan Canadell i Albert Macià. Amb un enfocament 

més jurídic, Jaume Bosch ens 
du De l’Estatut a l’autodeter-
minació. També amb aires ju-
rídics l’advocada Dolors Feliu 
ens proporciona un Manual per 
la independència. Molt interes-
sants són les Quatre vies per 
a la independència, on Martí 
Anglada ens explica com s’ho 
van fer Estònia, Letònia, Eslo-
vàquia i Eslovènia per arribar a 
la independència després d’ha-
ver-hi viscut nou mesos. A un 
pam de la independència, de 
Vicent Partal, analitza com hem 
arribat a la situació actual. Del 
mateix estil és Camí sense re-
torn, de Tian Riba. El periodista 
Antonio Baños ens convenç de 
les bondats de la llibertat en La 
rebel·lió catalana. Per veureu 
amb sentit de l’humor són els 
poemes satírics de Botifarra de 

pagès! Versos per tocar el dos que firma Lo Gaiter del 
Besòs (Ramon Solsona). Muriel Casals ens apropa la 
seva visió en La fam i l’orgull. Una visió diferent és 
Desmuntant la caverna de Jofre Llombart, on rebat els 
falsos arguments espanyolistes. Només trobo a faltar 
llibres que expliquin als espanyols que, quan deixin de 
ser paràsits de Catalunya, sense nosaltres ells també 
se’n sortiran (ara no s’ho creuen).
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Quin paper juguen les enti-
tats per consolidar la con-
sulta del 2014?

Com pot influir un hipotè-
tic procés d'independència 
al petit comerç?

Quins avantatges o flebe-
ses us imagineu en una 
Catalunya sobirana?

Albert Martínez.
CiU Sants-Montjuïc

Cristòfol Ortolà.
ICV-EUiA Sants-Montjuïc

Castellers del Poble-sec

Manel Tort.
Associació de Comerciants i 
Serveis del Poble-sec i Paral·lel

fem barri, fem país
En aquesta edició de la secció ‘Fem barri, fem país’ hem volgut posar el nostre prisma en el 
paper de les entitats i els comerços. Quin paper juguen en el procés que ha endegat el Parla-
ment cap al Dret a Decidir? Com en l’anterior edició, donem veu a dues formacions polítiques, 
però també a representats del teixit associatiu i comercial del Poble-sec. Des del diari, creiem 
que la consulta prevista el 2014 ens interpel·la a tots, i mes rere mes anirem sumant veus al 
voltant d’aquesta qüestió. Sempre des de la perspectiva de la proximitat.  Jordi Molina

Els botiguers i petits comerciants, greument 
afectats per la crisi econòmica, estan fent un 
gran esforç per tirar endavant el seu negoci. I 
des de CiU, que sempre hem defensat un model 
comercial fonamentat en les botigues i petits 
establiments, per què creiem que donen vida 
als nostres barris i carrers, i que fan una gran 
contribució a la millora de la convivència, veiem 
que aquest no és el model que es vol imposar 
centralitzadament des de Madrid, basat en grans 
superfícies comercials. Ser independents vol 
dir també poder decidir que apostem pel nostre 
característic model de proximitat.

Juguen un paper essencial. Estem immersos de 
ple en el procés per aconseguir que els ciutadans i 
ciutadanes de Catalunya  puguin decidir quin futur 
volen per al seu país, i la culminació d’aquest pro-
cés no és altre que la consulta a la qual ens referim. 
La importància i la transcendència històrica són tals 
que no es podria entendre de cap manera que la 
majoria d’entitats catalanes, cíviques, culturals o 
esportives, en quedessin al marge. Perquè el teixit 
associatiu del país, de la nostra capital, Barcelona, 
i molt en especial del Poble-sec, és enormement 
viu i ric i, per tant, comprèn les voluntats i senti-
ments d’un gran nombre dels nostres veïns i veïnes.

Un dels principals problemes en aquests moments 
és que la Catalunya del benestar no és viable amb 
els instruments actuals. Poques eines i molts 
deutes són conseqüència de la recentralització 
de competències, ofec econòmic, dèficit fiscal i 
recursos al Tribunal Constitucional. És veritat que 
la Catalunya sobirana no ofereix una solució au-
tomàtica, però és una aposta col·lectiva per definir 
un futur millor. No pot ser que el nostre país pateixi 
tant, generant com genera prou recursos. Cal sa-
ber que la diferència entre el que Catalunya paga 
a l’administració estatal i els serveis i inversions 
que rep a canvi és de 45 milions d’euros... al dia.

Les entitats i associacions, com els partits, 
juguen un paper cabdal en generar un estat 
d’opinió en la ciutadania favorable al reconei-
xement del dret a decidir. Considerem, però, que 
no ens podem quedar aquí, el dret a decidir ha 
de ser molt més profund i ha de quedar incor-
porat a la nostra base democràtica. Perquè no 
tenim dret a ser consultats si volem que amb 
diners públics es rescatin bancs, mentre es 
desnonen centenars de persones cada dia. O 
si volem que l’administració retalli i privatitzi 
l’estat de benestar.

Si el poble de Catalunya de forma majoritària 
decideix assumir el dret a decidir i s’acorda una 
possible consulta sobre quin model d’estat volem 
esdevenir, cal tenir clar que la independència per 
si mateixa no influiria en el petit comerç, com 
tampoc no ho farà en les grans superfícies. Serà 
el model d’estat que es construeixi el que aca-
barà definint si el nostre petit comerç és viable i 
amb futur (nosaltres creiem que sí) o si ens hem 
de plegar als interessos mercantils de les grans 
superfícies. No podem oblidar que sense parlar 
d’independència, els models comercials dels 
partits de dretes son molt similars.

No serà el model de sobirania que assolim 
el que determini les fortaleses o febleses, ho 
serà el model socioeconòmic. Un model com 
l’actual, que comparteixen tant l’administració 
de l’estat com l’autonòmica, que no inverteix en 
educació, ni en I+D+I, que privatitza els serveis 
públics i obre la gestió de l’estat del benestar 
a empreses privades i que vol un estat des-
regulat per afavorir a banquers generarà una 
Catalunya feble, sigui independent o no. Arribat 
el dia, no haurem de decidir només si volem 
una Catalunya Independent, ens haurem de 
també plantejar si volem una Catalunya Social.

En el moment que arribi el referèndum, les 
entitats poden representar una gran influència 
a favor de la independència en els ciutadans 
indecisos. Les associacions són qui més a prop 
estan de la gent, la qual se sent molt més repre-
sentada per aquestes entitats que no pas pels 
partit polítics. És força compartit, i ha quedat 
palès recentment, que la independència vindrà 
gràcies a l’empenta de la societat civil, així que 
les entitats no ens podem quedar de braços ple-
gats. És inevitable posicionar-se, ja que obviar 
el tema és posicionar-se a favor de mantenir 
l’estatus quo.

El procés d’independència no afectarà al petit 
comerç. Si de cas, un cop independents, la 
marca Catalunya i els seus productes guanyaran 
el pes que té tot estat i els seus productes, pel 
simple fet de ser això, un estat. I això pot reper-
cutir molt positivament en el petit comerç si sap 
aprofitar-ho, fent èmfasi en la tradició catalana 
del comerç de proximitat. És una mica el mateix 
que segurament passi amb la cultura popular, 
que com també quedarà sota el paraigües d’una 
marca amb estat, Catalunya, es veurà molt més 
potenciada que ara.

Una Catalunya sobirana no serà, el primer dia, 
millor ni pitjor que la no sobirana. Però el gran 
avantatge ja ens el diu la paraula “sobirana”: 
Catalunya podrà decidir per ella mateixa sobre 
tots els temes, també l’econòmic. En ser un 
estat petit, el control de la societat als poders de 
l’estat és molt més estret, essent més possible 
una democràcia molt més participativa i real. 
La sobirania trencarà, a més, amb els atacs 
i menyspreus a Catalunya, i potenciarà una 
llengua i una cultura que és la riquesa més 
valuosa que tenim, i que en tot el món només 
és present als Països Catalans, no ho oblidem.

En primer lloc, com a president de l’Associació 
de Comerciants i Serveis del Poble-sec, i més 
recentment també del Paral·lel, vull aclarir que 
la Junta de la nostra organització es decla-
ra totalment apartidista. Som una associació 
que agrupem comerços, sobretot del sector 
de l’hostaleria, petit botiguers i, cada cop més 
artesans, tots ells de diverses sensibilitats i 
tendències. Evidentment, tots tenim les nostres 
idees, però no volem que l’associació entri en 
consideracions polítiques.

L’Associació de Comerciants no s’implicarà en 
cap procés de cap mena ja que representa un 
col·lectiu molt ampli i afortunadament amb totes 
les sensibilitats. Passi el que passi seguirem al 
costat dels nostres socis i els ajudarem amb els 
problemes administratius que puguin sorgir, 
encara que la nostra principal tasca és donar 
a conèixer aquests comerços a la gent del barri 
a través de mostres com la del comerç i la dels 
artesans i altres iniciatives de proximitat.

No tenim dades oficials ni aproximades dels 
avantatges o febleses que pot suposar una 
Catalunya sobirana. Creiem que aquesta és la 
feina dels nostres representats, informar-nos 
per igual de totes les opcions i que la gent 
pugui, o no, escollir. Prefereixo insistir en el 
perfil treballador, alegre i solidari del nostre 
barri. Els veïns estan orgullosos de viure aquí. 
I no sempre ha estat així. Fa uns anys, qui no 
vivia al barri no volia venir. Però ara tot aquell 
que el coneix no se'n vol anar.
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Confiï en la nostra professionalitat,
i permeti’ns entrar a les seves comunitats

com instal·lador habitual

MANTENIMENTS I CONSERVACIÓ DE 
L’ANTENA DE TV, SATÈL.LIT, PORTERS 

ELECTRÒNICS, VIDEOPORTERS, 
TELEVIGILÀNCIA, ETC.

Instal·lador Distribuïdor Oficial. Truqui’ns i donis d’alta

Carrer Lafont, 4 • 08004 Barcelona
Tels.: 93 443 44 97 • 93 441 01 80 • 686 47 02 71 

E-mail: radiolaplata@radiolaplata.com  /  www.radiolaplata.com

RADIO LA PLATA, S.L. - Amb nº de registre 1660 atorgat pel Ministerio de Ciencia y Tecnología i nº 177 del Registre 
d’Instal·ladors de Telecomunicacions de Catalunya” per el manteniment i instal·lacions d’infraestructures de Telecomuni-

cacions en edificis

Els castells, patrimoni del barri

Castellers del Poble-sec
Assajos oberts: Dimarts (Escola Ferran Sunyer, Viladomat, 2)

 i divendres (Centre cívic El Sortidor) de 19 a 22h
Local Social: Can Bandarra (Pg. de Montjuïc, 70, baixos - Tel. 653 11 34 96)

cps@castellersdelpoblesec / www.castellersdelpoblesec.cat
(també al facebook!) Twitter: @Bandarres

Castellers del Poble-sec

L ’únic requisit per fer castells és tenir 
ganes de fer-ne. És igual si ets alt o 

baix, gros o prim, home o dona… i sobre-
tot si vas néixer al Poble-sec, Tortosa, Cà-
ceres o Rabat. Les colles són un espai ide-
al per l’integració de persones de diferents 
orígens i s’enriqueix amb elles. Per això, 
per quart any consecutiu els Castellers del 
Poble-sec farem els tallers d’introducció 
als castells Tots Som Una Colla. Un es-
pai ideal per tenir el primer contacte amb 
les construccions humanes, entendre-
les i si apareix el cuquet, fer-se casteller.  

El taller és gratuït i es divideix en dues 
jornades; en la primera els participants 
coneixeran la història i la tècnica castellera 
amb una exposició teòrica i s’enfaixa-
ran per la seva primera pràctica caste-

llera. L’endemà veuran com tot el que 
han après pren forma, participant en un 
assaig, on a més d’aspectes tècnics des-
cobriran el significat de la paraula 'colla'. 

Tots Som Una Colla és la prèvia per-
fecte per una de les diades més impor-
tants de l’any pels Castellers del Poble-
sec. El diumenge 12 de maig, se celebra 
la Diada de Can Bandarra, davant el seu 
local al passeig de Montjuic. S’hi presen-
taran amb objectius ambiciosos. Després 
d’aprofitar el mes d’abril per consolidar 
els castells de set, tenen ganes d’estrenar 
al barri l’espectacular 3de7 aixecat per 
sota, un dels castells més difícils del seu 
repertori. Un colofó perfecte perquè gent 
vinguda d’arreu descobreixi en tres dies 
la màgia dels castells.

Elena Velasco, 'mare' dels Gegants de la Ciutat de Barcelona

E lena Velasco, membre de la Colla 
de Geganters i Grallers del Poble-

sec i portadora de la Rosa, Geganta 
del Poble-sec, és des del passat mes 
de març la nova mare dels Gegants de 
la Ciutat, o el que és el mateix, la seva 
màxima responsable. La poblesequina 
pren el relleu a l’Abel Plana com a cap 
de colla dels Gegants de la Ciutat, des-
prés de cinc anys al càrrec. 

L’Elena forma part de la Coordinado-
ra de Geganters de Barcelona des dels 
17 anys i des de llavors és portadora de 
la Geganta de la Ciutat, la Violant d’Hon-
gria. Ha portat els gegants a Bordeus, 
Madrid o Galícia i sent una especial de-
voció pel món geganter. La fa somriure. 
I és que des de ben petita n’ha estat vin-
culada. La tradició familiar la porta dins, 
així com l’empenta i la força, la dedicació 
al món associatiu. Des que va començar 
a tocar la gralla fins a fer-se portadora de 
la Rosa, Geganta del Poble-sec, fins a 
finalment esdevenir mare dels Gegants 

de la Ciutat de Barcelona. Tota una tra-
jectòria digna d’admiració.

La gran responsabilitat que suposa 
fer-se càrrec de la colla de la  ciutat -una 
colla un tant peculiar, en la mesura que 
és formada per portadors de colles de 
tota Barcelona- no l’espanta. Se sent se-
gura, amb ganes i orgullosa de poder-la 
afrontar. Els Gegants de la Ciutat són 
la més alta representació del protocol 
barceloní, juntament amb l'Àliga de Bar-
celona i formen part del Seguici Popular 
de la Ciutat de Barcelona, juntament 
amb els Capgrossos Macers, el Bestiari 
Històric de la ciutat, els Gegants del Pi 
i els Gegants de Santa Maria del Mar.

Per sort, aquest nou càrrec no li farà 
renunciar a la colla de Geganters i Gra-
llers del Poble-sec i serà fàcilment com-
paginable, ja que les sortides amb prou 
feines coincideixen. En aquest punt, 
es mostra alleujada: “Els Gegants del 
Poble-sec són molt especials per a mi...” 
Des del ZONA SEC desitgem a l’Elena 
tota la sort del món en aquest nou repte.

Elena Berlanga

Elena Velasco, nova 'mare' dels 
Gegants de la Ciutat
La poblesequina esdevindrà la pri-
mera dona en assumir el càrrec.
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Ara fa anys

Cultura

1988. Neixen els Geganters 
i Grallers del Poble-sec

Geganters i Grallers del Poble-sec, un símbol del barri

ernestmillet@hotmail.com

ANUNCIA’T
AL

ZONA SEC
Telèfon

699 271 825

www.zonasec.cat

Xavier Rodríguez

Ja estem fent les reunions per 
elaborar el programa de la Fes-
ta Major 2013 al Poble-sec. El 
proper dia de reunió serà el 8 de 
maig. Les reunions es celebraran 
al local de la Coordinadora d’En-
titats del Poble-sec (carrer d’El-
kano, número 24) a les 20 hores. 
Aquestes reunions són obertes a 
tots els veïns i veïnes que vulguin 
participar i col·laborar.

Reunions per la 
propera Festa 
Major 2013

Lydia & Velasco
festamajor@poblesec.org

E ls Geganters i Grallers del Poble-sec són una enti-
tat cultural que té com a objectiu inicial recuperar 

la tradició catalana dels gegants, els capgrossos i les 
músiques tradicionals de festa.

Dos anys abans s’havia creat al barri Populart. 
Es tractava d’una coordinadora de Terra i Dansa, els 
Diables del Poble-sec i NINE (Nens i Nenes Escoltes), 
entitats que es proposaven recuperar les tradicions 
catalanes al nostre barri. A partir de Populart, sorgiren 
diverses noves entitats i, fins i tot, la mateixa Coordina-
dora d’Entitats del Poble-sec (fundada el 1989). Fou així 
com, el 1988, Geganters i Grallers es consolidà com a 
entitat pròpia per al treball en aquests aspectes concrets 
de la cultural popular. Des de la seva constitució, estan 
adherids a la Coordinadora de Gegants de Barcelona.

El 16 d’abril de 1989, a la placeta del Molino es 
va fer el bateig dels primers gegants de la colla, que 
foren les Tres Xemeneies del Poble-sec, en record de 
la imatge simbòlica de la fàbrica de la llum de Mata. 
Van suposar una creació trencadora dins del món dels 
gegants, pel fet de convertir la típica representació 

antropomòrfica en una altra ben diferent, com són les 
tres xemeneies: el Paral·lel, un presentador de music-
hall; la Paral·lela, una corista de cabaret; i el Fum, de 
la central tèrmica. Les figures pesen 45, 44 i 54 Kg. 
respectivament. A les festes de la Mercè d’aquell any 
es va fer la presentació a la ciutat.

L’abril de 2001 es van batejar els Gegants Nous del 
Poble-sec: la Rosa del Paral·lel, l’Armand de Montjuïc 
i el Quimet, representant una vedette de cabaret, un 
ric i fidel admirador i un cambrer del local. Aquests 

gegants pesen 49, 51 i 35 Kg. respectivament. Re-
centment, el desembre de 2012, la joieria Koetània 
va regalar les arracades de la Rosa.

Les cites anuals dels Geganters del Poble-sec 
solen ser l’aplec de Santa Madrona, la Fira de Prima-
vera, la Mostra d’Entitats, la Festa Major del Poble-
sec, les Festes de la Mercè i també en qualsevol 
altra ocasió festiva del barri, de qualsevol barri de la 
Ciutat que els convidi; i també a moltes altres viles 
i ciutats de tot el país.

Un dels promotors de Populart, i posteriorment de 
Geganters, fou Jordi Romeu, qui després fou durant 
uns anys president de la Coordinadora d’Entitats. L’any 
1992 hi va entrar Cristina Velasco; i mesos després, 
Javier Velasco, a qui, des del moment que va entrar en 
contacte amb la colla, va picar el verí de l’entusiasme 
per la cultura popular gegantera. Això l’ha convertit 
en el principal motor de la colla. Però és també que 
el seu afany ha arribat més lluny, per quant ell és en 
l’actualitat l’ànima de la recuperació de la Festa Major 
del nostre barri. Si mirem quina era la realitat de la 
Festa Major l’any 1988 i ara ens en podrem fer una 
idea. Al darrera d’aquest èxit hi ha la feina al llarg de 
cada any de persones impulsores com és en Velasco.

Del joiós naixement dels Geganters i Grallers del 
Poble-sec, el 1988, ara fa 25 anys.

SÚPER OFERTES
en Flyers publicitaris

Tamany A5 (148 x 210 mm)

    5.000 exemplars    160 E
  20.000 exemplars    450 E
  50.000 exemplars    910 E
100.000 exemplars 1.430 E

Tamany A6 (148 x 105 mm)

    5.000 exemplars    120 E
  20.000 exemplars    300 E
  50.000 exemplars    525 E
100.000 exemplars    845 E

Tamany A4 (díptic a A5)
(210 x 297 mm) plegat

    5.000 exemplars    350 E
  20.000 exemplars    995 E
  50.000 exemplars 1.900 E
100.000 exemplars 3.000 E

Tamany A4 (tríptic)
(210 x 297 mm) plegat

    5.000 exemplars    380 E
  20.000 exemplars 1.050 E
  50.000 exemplars 2.050 E
100.000 exemplars 3.150 E

Altres formats (210 x 100 mm)

30.000 exemplars    585 E
60.000 exemplars    930 E

Formats minis (148 x 70 mm)

30.000 exemplars    485 E
60.000 exemplars    730 E

Tel. 699 73 97 79

Paper estucat de 115 grs.
Impressió color per les 2 cares

També podem fer el disseny
També podem fer la distribució

Altres tipus d'impressos

Faci conèixer
el seu negoci

D es de l’Equipament Integral de Poble-sec, 
volem agrair aquest nou espai. Un espai 

obert de reflexió i de contacte amb l’entorn on 
el Centre es troba ubicat. 

L’any 2007 el Centre va obrir les portes 
per primera vegada al carrer Font Honrada, 
número 8, on l’Ajuntament de Barcelona va 
ubicar un Centre de Dia per a persones amb 
un alt grau de vulnerabilitat social, especial-
ment persones sense sostre, i el va dotar de 
quatre serveis bàsics d’atenció i cobertura de 
les necessitats bàsiques, es a dir, un servei 
higiènic de dutxes i canvi de roba, un equip 
mèdic, un menjador social de 70 places, i un 
espai de Punt de Trobada per contactar amb 
l’equip educatiu i poder realitzar un treball 
social d’assessorament, recerca de feina o ha-
bitatge, i resolució de les situacions personals 
que cada usuari/a es pugui trobar. 

Conscients de la generositat del barri, que 

sovint pateix les conseqüències de determi-
nats perfils que manifesten una conducta 
anti-social, però també conscients del context 
socio-econòmic actual, on molt a prop nostre 
es desvetllen situacions d’extrema pobresa, 
pensem que aquest tipus d’equipaments i 
d’altres que es puguin generar, son més ne-
cessaris que mai, a fi de garantir el dret a 
l’assistència i protecció dels ciutadans més 
necessitats, on les administracions han de 
donar una resposta adequada. 

Trobareu en aquesta nova columna perio-
dística la veu i les reflexions de les persones 
ateses en aquest equipament, és doncs, una 
amplificació de la veu dels que sovint passen 
desapercebuts al nostre voltant.

El Centre de Dia tindrà una nova 
secció al ZS: 'Veus del carrer'

Equip de treballadors/es
del Equipament Integral de 

Poble-sec
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Bona teca i bona cara al Poble Sec

dermofarmàcia
veterinària - homeopatia - ortopèdia

fòrmules magistrals

Paral·lel, 131 - 08004 Barcelona
Telèfon 93 289 21 90

farmàcia
F. IGLESIAS HUIX

CLÍNICA VETERINÀRIA

Varietés

cine amèrica
Los últimos días (Director: Àlex i David Pastor)

per Núria Beltrán 

Els actors José Coronado i Quim Gutiérrez

Botiga i Oficina: Parlament, 35  •  08015 Barcelona
Tels. 93 441 08 66 - 93 443 99 77 / Fax 93 443 98 18

www.serralleriasoyma.com
e-mail: serralleriasoyma@hotmail.com

La França
Hostal per a parelles

intimitat, discreció i luxe

www.lafransa.com

C/ La França Xica, 40
Tel. 93 423 14 17

E ls germans Àlex i David Pastor han escollit la 
seva ciutat, Barcelona, com a escenari per al seu 

segon llargmetratge emmarcat dins del gènere de 
la ciència-ficció tal com ja van fer en el seu anterior 
treball Infectados.

Una mena d’agorafòbia s’expandeix per tot el 
món de tal manera que impedeix que la gent pugui 
sortir de les seves cases, dels seus negocis, de 
qualsevol espai tancat. En Marc (Quim Gutiérrez) es 
troba atrapat al modern edifici d’oficines on treballa 
i la seva única motivació és trobar la seva parella 
Julia (Marta Etura). Per això s’endinsa pels passa-
dissos subterranis del metro i les clavegueres de 
la ciutat juntament amb un dels seus caps (José 
Coronado). Aquesta parella protagonista inicien 
una aventura d’amistat complexa que els porta a 

recórrer el subsòl de la ciutat ple de desesperació i 
conflictivitat. Cal destacar el bon ritme del film i les 
seves imatges impactants i hipnòtiques d’una ciutat 
desolada on podem reconèixer edificis emblemàtics 
i cèntrics carrers amb un aspecte insòlit. Una sèrie 
de flashbacks ens ajuden a perfilar millor els perso-
natges i a conèixer les seves vides anteriors. Però 
el mèrit de la pel·lícula no està només en la seva 
espectacular estètica i la bona interpretació dels 
actors, sinó també en les referències a una societat 
en crisi que sembla abocada a autodestruir-se.

Los últimos dias és una història que combina de 
forma molt equilibrada l’apocalipsi èpic d’una gran 
catàstrofe, les causes de la qual són irrellevants, 
amb les petites tragèdies d’uns éssers que finalment 
valoren allò que és essencial com l’amor i l’amistat 
per tal de mantenir un bri d’esperança.

L a DGT ha proposat 
modificacions al Regla-

ment General de Circulació, 
entre les quals s’inclou l’ús 
obligatori del casc per circu-
lar amb bicicleta en zona ur-
bana. Mesura a la qual s’han 
oposat entitats d’usuaris, 
empreses i ajuntaments, 
entre ells, el de Barcelona. 
Els usuaris de la bicicleta i 
el consistori  s’han posat les 
mans al cap en conèixer que 
la DGT vol obligar a circular 
amb casc per vies urbanes. Una mesura que diuen haver pres per millorar 
la seguretat dels ciclistes i reduir els accidents. El cert és que els estudis 
fets actualment a diversos països contradiuen aquesta creença. El casc no 
evita els accidents i els accidents greus més habituals en bicicleta són per 
atropellament i no per lesions cranioencefàliques, que són precisament 
les que es volen evitar imposant l’ús del casc. A més, en accidents a 
més de 20km per hora, la protecció del casc no és efectiva. La mesura, 
critiquen entitats d’usuaris com Amics de la Bici, criminalitza la bicicleta. 
Segons ells els frens s’haurien de posar als vehicles a motor i no als 
vehicles que aporten una millor qualitat de vida a usuaris i ciutadans.

Mesura contraproduent
Segons el Baròmetre de la Bicicleta de Catalunya de 2012, gairebé 2.8 
milions de catalans són usuaris de la bicicleta amb alguna freqüència. 
Imposar l’ús obligatori del casc seria un clar pas enrere. A països com 
Austràlia on s’ha implantat la mesura, aquesta ha fracassat i ha fet 
disminuir el nombre de ciclistes. A més, per la bicicleta pública, el Bicing, 
seria un cop difícil de superar, tal i com es tem el propi Ajuntament 
de Barcelona, que considera que l’ús del casc ha de ser una decisió 
voluntària de cada usuari. Experts en mobilitat consultats per ZONASEC 
asseguren que la mesura més eficaç per garantir la seguretat dels 
ciclistes és precisament que n’augmenti el nombre, i la creació de 
més zones 30 i infraestructures ciclistes.

Pals a les rodes

Marta Tello
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Salmó amb 
patates i salsa 
de mostassa

zona fogons

Varietés

MONTSERRAT AGUIRRE CANYADELL
FARMACÈUTICA

C/ Elkano, 70  •  Tels. 93 441 60 91 94  •  08004 Barcelona

Maribel Craus

Desnonada

La crítica
literària

D ’uns anys ençà, el salmó ha 
esdevingut un peix habitual a 

les parades i botigues del ram. Ens 
arriba des de països freds i de pisci-
factories; és molt ric en greix Ome-
ga3 i ben saborós. La recepta de avui 
és fàcil d’elaboració senzilla. Es pot 
presentar com a plat únic, acompa-
nyat per una bona amanida variada.

Ingredients:
4 filets de salmó
4 patates mitjanes
oli d’oliva / sal / pebre
Salsa:
200 ml (1 got) de llet evaporada
15 g mantega
1 cullerada de mostassa en gra

Elaboració:
Pelem les patates i les tallem en ro-
danxes molt fines. Untem una pla-
ta del forn amb una mica d’oli; hi 
posem la meitat de les patates; ho 
salpebrem; i posem a sobre els talls 
de salmó. Ho cobrim amb la resta 
de les patates salpebrades, tot for-
mant escames. Repartim per sobre 
unes boletes de mantega. La plata, 
la posem al forn fort, durant 20 mi-
nuts i ho gratinem. Posem al foc un 
cassó amb la llet i la mostassa i, a 
foc molt suau, l’escalfem, i el reti-
rem abans que bulli. Presentarem el 
plat amb la salsa a part. Bon profit!

S i aquest fos un món just, en aquests 
moments hauria d’estar parlant de la 

darrera novel·la d’una autora nascuda el 
1968 a Saragossa, llicenciada en Perio-
disme i que es va donar a conèixer amb 
la irreverent La otra Enciclopedia Catalana 
(2002). Si no existís l’actual crisi, seria im-
prescindible que us indiqués que l’autora 
va ser la primera dona que va aconseguir 
el Premi Hammett de la Semana Negra 

de Gijón fa tan sols uns mesos amb Las 
niñas perdidas, una obra on se’ns mostra 
la Barcelona més canalla de la mà de la 
Victoria González (ex periodista i detectiu).

Si no tinguéssim tots plegats les ur-
gències que ens tenallen, caldria parlar de 
Últimos días en el Puesto del Este (2011), 
Premi Ciudad de Barbastro de novel·la 
curta, un veritable doll d’angoixa, lirisme i 
violència a parts iguals. Un llibre que sem-
blava indicar un clar canvi en la narrativa 
d’aquesta periodista que havia treballat 
per la cadena SER, RNE, El Mundo, El Pe-
riódico, ADN, Antena 3, Cuatro, Tele5 i La 
Sexta. Per desgràcia, cap d’aquestes si-
tuacions es produirà ja. L’autora de la que 
parlo és, evidentment, la Cristina Fallarás. 
La seva vida va començar a tenyir-se de 

profund negre quan va ser acomiadada, 
el vuitè mes d’embaràs, del seu càrrec 
de sotsdirectora del diari gratuït ADN. 
De llavors ençà, la Cristina, mare de dos 
fills, ha vist com el seu món s’esmicolava 
al seu voltant i tot s’ha convertit en una 
vida en lluita constant contra les adver-
sitats. Per acabar-ho d’adobar, el 13 de 
novembre de 2012, va rebre la temuda 
ordre de desnonament. No obstant, Fa-
llarás és una dona forta i ha usat totes les 
seves forces per escriure A la puta calle, 
la crònica del seu propi desnonament. Un 
relat ple de cruesa i realisme que s’erigeix 
en testimoni de la situació de milers de 
persones arreu del país.

Jordi Llavoré

Un any més, el barri es fa ressò de la 
Diada de Sant Jordi i la setmana lite-
rària que la precedeix. A continuació, 
el recull d’activitats més significatives:

Setmana literària
Centre Cívic El Sortidor
Setmana del 15 al 19 d'abril 
Llegiu un poema que trobareu a la Bibli-
oteca Francesc Boix i deixeu la vostra 
opinió a la Rosa del Centre Cívic El Sor-
tidor. El millor comentari tindrà premi! 
Organització: Centre Cívic El Sortidor i 
Biblioteca Francesc Boix. Activitat adre-
çada a infants i joves.
Dissabte 13 abril, a les 18.00h 
Presentació del llibre El ojo de Aquiles, 
d'Òscar Domínguez. El maltractament 
psicològic a tres bandes en un entorn 
molt personal fan d'aquesta novel·la de 

ficció un exemple per a no perpetuar.
Dissabte 20 abril, a les 18.00h 
Presentació i xerrada amb l'escriptora 
Sílvia Romero al voltant de les seves 
últimes publicacions: Júlia M. (novel·la) 
i Verí (teatre).

Centre Cultural Albareda
Enguany, el nou Centre Cultural Albare-
da se suma a la organització d’activitats 
per celebrar la setmana de la literatura 
amb el taller “El Llibre sense fi” i amb 
un homenatge a Salvador Espriu, totes 
dues iniciatives el divendres 19 d’abril 
a la tarda.

23 d’abril, Diada de Sant Jordi
Centre Cívic El Sortidor
De 17.00 a 19.00h: Taller de dracs de 
Sant Jordi amb agulles d'estendre, roba 

de feltre i altres materials. A càrrec d 'El 
burro dels jocs. Taller gratuït. 
De 19.00 a 21.00h: Teatre social a la 
sala d'actes del Centre Cívic El Sortidor.
A càrrec del grup de joves de Teatre 
social de Marabal. Entrega de premi al 
millor comentari.

Plaça de la Bella Dorita
I com cada any, a la plaça del Molino po-
drem gaudir de la Diada, amb les tradici-
onals parades de venda de llibres i roses. 
Bona Voluntat en acció tornarà a parti-
cipar de la fira i posarà a la venda llibres 
de segona mà amb la finalitat d’ajudar a 
finançar el seu projecte social. Enguany, 
a més, els clients podran saber al mo-
ment i de forma específica a què es 
destinaran els diners que es recapten 
amb la compra del llibre adquirit.

Homenatge a la literatura i Diada de Sant Jordi al Poble-sec

CONCURS
FOTO MISTERIOSA

Envia’ns un E-mail a l’adreça:
zonasec@hotmail.com amb la solució.

Podràs participar en el sorteig
d’un llibre de cuina ZONAfogons. Ànims!

Tens temps fins el 30 d'Abril
per participar-hi.

Quin racó del barri és?

Guanyador anterior:
Carme Rius

Solució anterior:
Senyal bicicletes zona 30 km/h
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