
Un esdeveniment organitzat amb
il·lusió per les entitats i els veïns,
amb propostes per a tots els pú-
blics que combinen les cites més
tradicionals amb les noves activi-
tats. Aquest és l’esperit de la Fes-
ta Major del barri d’Hostafrancs,
que en celebrarà la nova edició de
l’1 al 10 d’octubre. La fira medie-
val, la desfilada de vestits de pa-
per, el ball de rams i els tallers de
realització i edició de vídeo són
alguns dels reclams d’una progra-
mació que recull l ’esforç d’una
vintena d’entitats. Una festa molt
participativa que ret homenatge
al patró del barri, el Sant Àngel
Custodi, i on no mancaran la mú-
sica, el correfoc i els dinars de ger-
manor.

La tardor porta la Festa
Major al barri d’Hostafrancs

Sants-Badal rep 4milions
d’euros per a la rehabilitació

AJUTS

Destinats a l’Àrea
Especial de Rehabilitació
Integral de Sants-Badal

HABITATGES

14.000 habitatges i
locals es beneficien
dels ajuts

TRÀMITS

Es gestionen a
l’Oficina d’Habitatge
del districte

Pàg. 3

ENTREVISTA Pàg. 8

Edu Soto
Actor i pregoner de la
Festa Major de Poble Sec

“Aquest és un barri
ambmoltes aromes
i colors”

PLE DEL DISTRICTE Pàg. 4

LaVinya, Can Clos
i Plus Ultra
aconsegueixen
la Llei de barris

POLIESPORTIU Pàg. 7

El beisbol es mou
a Montjuïc
XVIII Trofeu Ciutat
de Barcelona

SERVEI PÚBLIC Pàg. 7

Reparar per no
produir més residus
Un servei assessora sobre
tècniques de reparació

FESTES Pàg. 6

Festa Major de Sants
Finlàndia, el carrer més
ben guarnit
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Desfilada de vestits de paper, durant la Festa Major de l’any passat.
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ACTIVITATS

Fins al 17 de setembre
Inscripció als tallers
Omplir el full de sol·licitud al centre cívic Font de la Guatlla
(c. Rabí Rubèn, 22-26).

A partir del 21 de setembre
Inscripció als tallers
Omplir el full de sol·licitud al centre cívic Casinet d’Hosta-
francs (c. Rector Triadó, 53) o al centre cívic Cotxeres de
Sants (c. Sants, 79-83).

TEATRE

Diumenge 19 de setembre
Ball Casal Lambda
A les 18 h al Teatre del centre cívic Casinet d’Hostafrancs
(c. Rector Triadó, 53).
Espectacle teatral. Preu de l’entrada: 6 euros.

Dilluns 4 d’octubre
Assaig en Companyia
A les 20.30 h al Teatre del centre cívic Casinet d’Hosta-
francs (c. Rector Triadó, 53).
Espectacle teatral. Preu de l’entrada: 6 euros.

MÚSICA

Diumenge 26 de setembre
Aniversari BCNSWING
A les 18 h a l’Auditori del centre cívic Cotxeres de Sants
(c. Sants, 79-83).
Espectacle musical de swing. Entrada gratuïta.

Del 29 de setembre al 3 d’octubre
Paper Antic
A l’Auditori del centre cívic Cotxeres de Sants
(c. Sants, 79-83).
Entrada gratuïta.
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ATENCIÓ CIUTADANA

Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC)
Creu Coberta, 104 / Foneria, 19.
Telèfon d’informació 010
(0,45 ? IVA inclòs d’establiment de trucada,més
0,06 cèntims IVA inclòs per minut tarifat per segon)
Telèfon del civisme 900 226 226
Síndica de Greuges de Barcelona 93 413 29 00
Ronda Sant Pau, 43-45, 3r.

CENTRES CÍVICS I CULTURALS

Centre cívic Casa del Rellotge 93 432 24 89
Pg.Zona Franca,116, int.
Centre cívic La Cadena 93 331 34 98
Mare de Déu de Port, 397.
C. cívic Casinet d’Hostafrancs 93 423 04 40
Rector Triadó,53.
Centre cívic Cotxeres de Sants 93 291 87 01
Sants, 79-83.
Centre Pepita Casanellas 93 256 37 30
Foneria, 19.
Equipament cultural Antiga
Estació de Magòria 93 432 48 01
Gran Via de les Corts Catalanes, 247.
Punt jove de Sants-Casa del Mig 93 291 42 62
Muntadas, 5-35.
Espai musical La Bàscula 93 422 43 00
Foc, 132.
Centre cívic El Sortidor 93 443 43 11
Plaça del Sortidor, 12.
C. cívic Font de la Guatlla 93 424 85 06
Rabí Rubèn,22.

BIBLIOTEQUES

Biblioteca Artur Martorell 93 402 36 44
Pl. Espanya,5.
Biblioteca de l’Institut Botànic 93 325 80 50
Av.Montanyans, 25.
Biblioteca de l’Institut del Teatre 93 227 39 00
Pl.Margarida Xirgu,1.
Biblioteca Fundació Joan Miró 93 443 94 70
Av.Miramar, 1.
Biblioteca Francesc Candel 93 332 53 75
Amnistia Internacional, 10.
Biblioteca Francesc Boix 93 443 01 05
Blai, 34.
Biblioteca Vapor Vell 93 409 72 31
Ptge.Vapor Vell, 1.

SERVEIS SOCIALS

C. serveis socials Poble Sec 93 443 43 11
Pl. Sortidor, 12.
Centre serveis socials Sants 93 291 87 00
Sants, 79-81.
Centre serveis socials La Marina 93 296 79 69
Foneria, 19

GENT GRAN

Casal de gent gran
Cotxeres de Sants 93 256 39 60
Sants, 79-81.
Casal de gent gran La Capa 93 421 69 76
Alts Forns, 82-86.
Casal Elkano 93 329 99 52
Elkano, 24
Espai de gent gran Casinet 93 423 04 40
Rector Triadó, 53.
Espai de gent gran El Polvorí 93 332 78 05
Guadalquivir, 2.

ALTRES SERVEIS

Oficina de l’Habitatge
Antoni de Capmany,23.
Arxiu Municipal de Districte 93 332 47 71
Pl.Bonet i Muixí, 3.
C. de Normalització Lingüística 93 491 27 97
Guitard, 17.

SERVEIS URGENTS I SEGURETAT

U.T. Guàrdia Urbana Sants-Montjuïc
Guàrdia Urbana,2.
Comissaria Mossos d’Esquadra
Ulldecona, 35 bis.
Guàrdia Urbana 092
Mossos d’Esquadra 088
Telèfon únic d’emergències 112
Urgències sanitàries 061
Cos Nacional de Policia 091
Bombers 080

SALUT

CAP Bordeta-Magòria 93 431 65 70
Corral, s/n.
CAP Carreras i Candi 93 431 00 39
Carreras i Candi, 99-101.
CAP Consell de Cent 93 423 59 35
Consell de Cent, 26.
CAP Doctor Carles Ribas 93 223 28 88
Foc, s/n.
CAP Poble Sec-Les Hortes 93 324 91 00
Nou de la Rambla,177.
CAP Numància 93 322 70 61
Numància, 23.
CAP Sants 93 491 51 97
Ptge.Vapor Vell, 44-46.

L A COMUN I TAT ÉS COSA DE TOT S

Procura que el teu animal de
companyia nomolesti ni embruti

Tingues cura del teu
animal domèstic i pro-

cura que sempre faci les
necessitats en els llocs in-
dicats i no deixis de reco-
llir-ne els excrements. És
important que mantinguis
el teu animal de compa-
nyia en bones condicions i

vigilis que no destorbi la
resta de veïns, especial-
ment en les hores de des-
cans. Si t’has d’absentar de
casa un temps considera-
ble, pren les mesures ne-
cessàries perquè el teu ani-
mal no causi molèsties als
altres.

ACTIVITATS

Del 8 al 10 d’octubre
Fira del Joguet
Centre cívic Cotxeres de Sants (c. Sants, 79-83).
Entrada gratuïta.

Dissabte 9 d’octubre
Teatre Tomàs Tortajada
A les 17 h. Centre cívic Casinet d’Hostafrancs (c. Rector
Triadó, 53).

EXPOSICIONS

Fins al 25 de setembre
“...la vie est belle...”
Centre cívic Cotxeres de Sants (c. Sants, 79-83).
Un reportatge fotogràfic de David Vilanova.

Del 28 de setembre al 10 d’octubre
Cartells de la Festa Major d’Hostafrancs
Centre cívic Casinet d’Hostafrancs (c. Rector Triadó, 53).
Mostra dels treballs presentats al VIII Concurs de Car-
tells de la Festa Major d’Hostafrancs 2010.

Del 28 de setembre al 16 d’octubre
Identitats humanes
Centre cívic Cotxeres de Sants (c. Sants, 79-83).
Mostra del 1r Premi Art Jove 09 a càrrec de Berta Baliu.

Fins al 3 d’octubre
Unmundo flotante
CaixaForum (av. Marquès de Comillas, 6).
Fotografies de Jacques Henri Lartigue (1894-1986),
un dels referents visuals del segle XX.

A partir del 13 d’octubre
“Natura i traç”
Centre cívic Casinet d’Hostafrancs (c. Rector Triadó, 53).
Exposició de pintura a càrrec de Pilar Zamora.
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Daniel Venteo

L’acord signat el passat
mes de juliol entre l’A-

juntament, la Generalitat i el
Ministeri de l’Habitatge per-
met destinar fins a 4 milions
d’euros en ajuts a la rehabili-
tació dels 14.000 habitatges i
locals inclosos dins de l’àmbit
d’actuació de l’Àrea Especial
de Rehabilitació Integral
(AERI) del barri de Sants-Ba-
dal.
Aquesta quantitat forma part
dels 17 milions d’euros que
es destinen durant el període
2008-2012 a aquest àmbit
del districte de Sants-Mont-
juïc, que s’inverteixen en la

millora de la qualitat de vida
dels barris, amb la remodela-
ció d’espai públic, millora d’e-
quipaments i rehabilitació
d’habitatges, entre altres in-
tervencions.
Els ajuts són gestionats pel
Consorci de l’Habitatge i ser-
veixen per a actuacions de re-
habilitació d’elements co-
muns dels edificis, com ara
ascensors o façanes. La sub-
venció per a aquestes actua-
cions pot arribar al 50% del
cost, fins a un màxim de
6.000 euros per pis o local.
En el cas de les reformes fe-
tes als interiors dels habi-
tatges, l’ajuda podrà arribar

fins al 30 % del cost total,
amb un màxim de 3.000 eu-
ros per pis.
Des de l’any 2008, ja s’han
executat 5 milions d’euros
amb els quals s’han pogut fer
obres de rehabilitació i millo-
ra de l’espai urbà, entre d’al-

tres, que han beneficiat un
total de 962 habitatges. Fins
al moment, en aquest mateix
àmbit s ’estan gestionant
unes 119 actuacions que
abasten un total de 1.428 ha-
bitatges que reben aquestes
millores.
L’AERI de Sants-Badal com-
prèn un àmbit situat a l’ex-
trem nord-oest del districte i
queda delimitat pels carrers
Melcior de Palau, Enric Bar-
gés, Numància, Tarragona,
Mallorca, Béjar, Elisi, Doctor
Triadó, passeig de Sant Anto-
ni, Premià, Autonomia, Euse-

bi Planas, Santa Caterina, Va-
lladolid, Vallespir, Puiggarí,
Comtes de Bell-lloc i carrer
de Melcior de Palau. I un se-
gon sector, a una altra banda

de la Creu Coberta, que que-
da delimitat pel carrers de
Sants, Olzinelles, Sagunt,
Constitució, Riera Blanca i
carrer de Sants.
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Més de 900 habitatges s’han beneficiat fins ara dels ajuts a la rehabilitació.

L’Àrea Especial de Rehabilitació

Integral del barri de Sants-Badal es

beneficia novament dels ajuts del

Ministeri de l’Habitatge per a les

actuacions de rehabilitació,amb

una aportació de 4milions d’euros

per a l’any 2010

Inversió de 4milions d’euros per
millorar el barri de Sants-Badal

Uns 14.000
habitatges i locals
es poden beneficiar
dels ajuts

CIUTADANS OPINEN

Toni Hidalgo
Reposador de
supermercat

Ho veig bé. Amb la crisi
que hi ha i els proble-
mes i pocs diners que té
la gent, està bé que s’a-
judi en el que es pugui.
Si la finca té molts
anys, millor que estigui
arreglada.

Fina Vicenç
Auxiliar de clínica

Ho trobo bé. La gent fa
molts anys que viu
malament i està molt
bé que ens ajudin, però
també és important que
avancin les obres per
cobrir les vies del tren.

Rosa Gassó
Educadora

Em sembla molt bé,
perquè hi ha finques
molt velles que necessi-
ten rehabilitació i és
important que es donin
ajudes, tot i que penso
que cal més informació.

Manuel González
Mosso de magatzem

Me parece bien, siem-
pre que los beneficios
de las obras repercutan
también en los inquili-
nos, así salimos todos
ganando.

Josep Galdón
Administratiu

Sempre que siguin
millores i ajuts per a la
gent del barri, ho trobo
bé. Penso que és molt
necessari al barri, és bo
que s’inverteixi en la
rehabilitació de fin-
ques.

Antonio Escudero
Jubilat

Por supuesto que es
positivo, teniendo en
cuenta el exceso de
viviendas vacías. Esto
puede ayudar a rebajar
los precios y volver otra
vez a la normalidad.

Què op i n a s ob r e l a n ova i nve r s i ó qu e p e rme t r à c o n t i n u a r r e h ab i l i t a n t h ab i t a t g e s i l o c a l s a S a n t s - B a d a l ?

ON DEMANAR E L S A JUTS ?A
Situada al carrer d’Antoni de Capmany, 23, l’Oficina de l’Habitatge del districte facilita

tota mena d’informació i serveis relatius a l’accés a l’habitatge. És aquí on es tramiten

els ajuts a la rehabilitació de l’AERI i s’ofereix informació sobre promocions d’habitatge

protegit i social, ajuts al lloguer i borses d’habitatge.També dóna suport a totamena de

problemàtiques lligades al món de l’habitatge, especialment en casos d’assetjament,

sobreocupació i infrahabitatge.
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PL E DEL D I S T R ICT E

F.E.

El Ple del 8 de juliol va de-
dicar bona part del seu

temps a les mesures d’auste-
ritat de l’Ajuntament. La re-
gidora, Imma Moraleda, va
explicar que la racionalitza-
ció de la despesa i l’ajorna-
ment dels projectes no prio-
ritaris té com a objectiu
enfortir allò que ara es consi-
dera urgent, indispensable:
l’atenció a les persones i la
promoció de l’activitat
econòmica –i aquí la regido-
ra va mencionar “un projecte
importantíssim”, la cons-
trucció d’un espai per a em-
preses audiovisuals i biotec-
nologia a la Zona Franca.
José Antonio Calleja (PP) va
preguntar com afectaria el
pla d’austeritat al districte.
Moraleda va aclarir que es

portaran endavant “tots els
equipaments compromesos
al Pla d’Actuació”.
La regidora va expressar la
seva satisfacció per l’adjudi-
cació de la Llei de barris de la
Generalitat a La Vinya, Can

Clos i Plus Ultra, la tercera
que obté el districte i que
aportarà 12 milions d’euros.
Després d’anunciar la instal-
lació d’uns limitadors de so a
la Font Màgica de Mont-
juïc, prevista per a l’agost, i
l’inici de les obres del nou
Punt Verd de la Bordeta, va
parlar de les activitats de

les entitats, amb esment
especial de la festa Fem Pa-
ral·lel. A banda, també es
va informar del programa
“Temps de Barri, temps
educatiu compartit”, que ja
funciona a tot el districte i
s’ha consolidat amb bons
resultats de participació.
AlbertMartínez (CIU) va do-
nar la benvinguda a la Llei
de barris i va demanar, igual
que Josep Chalmeta (ERC),
“la participació de tots els
grups polítics” per fer-ne un
seguiment més adequat.
Moraleda va recordar que la
llei té unes normes de parti-
cipació reglades per la Gene-
ralitat, però va manifestar la
seva disposició “a fer reu-
nions per informar-ne”.
El Ple va informar favorable-
ment i per unanimitat sobre
l’aprovació del pla especial
urbanístic per a la regulació
del tipus d’equipament si-
tuat al carrer de l’Amnistia
Internacional, per ubicar-hi
el centre de creació de dansa.

Un moment del Ple del dia 8 de juliol.

“Temps debarri”
es consolida amb
bons resultats de
participació

El pla municipal d’austeritat davant
la crisi econòmica va centrar bona part
del debat a l’últim Consell Plenari del
Districte, celebrat el 8 de juliol

La Vinya, Can Clos i Plus Ultra
aconsegueixen la Llei de barris

L’avinguda Paral·lel amb el teatre Arnau. (Foto: Autor
desconegut. Arxiu Fotogràfic de Barcelona).

El Paral·lel (i II)
Parlar de la història del Paral·lel és parlar, també, de di-
versió, sexe, alcohol i espectacles. Per tots aquests mo-
tius, en un moment donat van batejar aquest carrer com
el Montmartre barceloní. El Paral·lel d’avui és lluny d’a-
quella avinguda de les primeres dècades del segle XX en la
qual es barrejaven els obrers, els burgesos, els mariners
arribats de tot arreu, els anarquistes i, per descomptat,
les forces de seguretat: guàrdies civils, policies de paisà...
A l’ombra d’aquest carrer, es va obrir una quantitat im-
portant de teatres: Olímpia, Talia, Nou, Còmic, Bata-
clan, Pompeya, El Molino, Arnau, Apolo, Victòria, Con-
dal, Espanyol, etc., a més de cafès com l’Español, el
Sevilla o el Rosales. Eren temps de molt moviment, en
els quals encara no hi havia ni la televisió ni el cotxe. La
vida era més dura que avui, i al Paral·lel s’hi podia trobar
una mica de disbauxa.
El primer enemic dels teatres va ser el cinema, i en aques-
ta avinguda se n’obriren uns quants i alguns teatres foren
reconvertits en sales de cinema. Una de les més impor-
tants segurament va ser el teatre Nou, el qual es va con-
vertir en el primer cinerama que hi va haver a Barcelona, o
el Regio Palace, una sala de cinema pensada per atraure un
públic molt nombrós, però amb el pas del anys el cinema
també va anar desapareixent, com també ho feren les
atraccions Apolo, un lloc d’esbarjo que va sucumbir davant
d’altres espectacles de la modernitat. Segurament aquelles
atraccions estaven passades de moda, però eren elements
històrics d’un temps i d’una manera de viure que es per-
dran en el record dels barcelonins que les van viure.

Si té fotografies o documents del seu barri, en pot fer
donació a l’ArxiuMunicipal del Districte, 93 332 47 71

J. M. ContelÀLBUM HISTÒRIC

Ens assessoren sobre salut natural.

Cada vegada hi ha més consciència de la
importància de cuidar la salut de manera

natural i d’alimentar-se bé, amb productes
d’agricultura ecològica. La M. Gràcia Bareas va
obrir la seva botiga de dietètica i salut natural
l’any 1994 i ha comprovat que la gent del ba-
rri està aprenent a cuidar-se. Té productes de
dietètica, ecològics, d’herbolari, cosmètica na-
tural i nutrició esportiva. Opina que en un es-
tabliment d’aquesta mena és molt important
assessorar bé i per això la proximitat i la con-
fiança amb el client esdevenen fonamentals.

Els productes més demanats varien segons
l’època de l’any. A l’hivern, el més demanat
són els complements per reforçar les defen-
ses, mentre que quan arriba l’estiu ho són els
productes que ajuden a perdre pes. La M. Grà-
cia porta l’establiment amb la seva filla Clara i
totes dues se senten orgulloses de contribuir
al benestar de la gent del barri.

Dietètica i salut M. Gràcia
C. Mare de Déu de Port, 257
Telèfon: 93 296 58 83

E L TAULE L L

Una contribució al benestar del barri

Joan Anton Font
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Correfoc al barri de la Bordeta.

La Bordeta omple de festa la plaça Fènix i el carrer Jocs Florals
Redacció

Arriba la Festa Major del barri
de la Bordeta i un any més

els carrers del barri s ’omplen
d’activitats i espectacles perquè
tothom gaudeixi de la festa. La
festa, que és previst que comenci
al carrer Jocs Florals a principi
de setembre, es trasllada a la
plaça Fènix el dilluns 9 de setem-
bre, amb una gran cercavila i l’ac-
tuació del Duet Esquitx. Des d’u-
na classe magistral de batuca,
fins a la gran nit del ball de dis-

sabte: tot per no quedar-se a
casa i participar de la festa.
Com a traca final, el 18 de se-
tembre els veïns i veïnes del bar-
ri gaudiran d’una jornada dedi-
cada a la dansa, a la plaça de
Celestina Vigneaux. Per segon
any consecutiu, aquesta iniciati-
va, 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 i que han estat
organitzades per la major part de

les entitats del barri. Des de ta-
llers infantils i d’instruments
musicals fins a les actuacions de
grups com Alma Peruana, Urban
Dance, Ibtisama o La Compa-
nyia, la festa mostrarà tota la va-
rietat cultural del barri.
La plaça també acollirà una mos-
tra gastronòmica amb els millors
exemples de cuines de la Borde-
ta, des de menjar xinès, plats pa-
kistanesos i libanesos, fins als
menús més casolans i les postres
tradicionals més delicioses.

NOT ÍC I E S

Belén Ginart

Cada any, a primers d’octu-
bre, el barri d ’Hosta-

francs fa un salt en el temps.
La fira medieval, amb la mos-
tra d’oficis artesans i un petit
tast dels aliments que om-
plien el rebost dels nostres
avantpassats, s’ha convertit
en una de les cites tradicio-
nals de la Festa Major del bar-
ri, que se celebra en honor del
seu patró, el Sant Àngel Cus-
todi. Així tornarà a ser en-
guany, en una nova edició de
la Festa Major que tindrà lloc
de l’1 al 10 d’octubre. Tradició
i noves propostes es combi-
nen en un programa elaborat
amb la participació d’una vin-
tena d’entitats i que ofereix
prop de quaranta activitats. A
més de la fira medieval, que
es podrà visitar al llarg del cap
de setmana del 2 i el 3 d’octu-
bre, els carrers del barri acolli-
ran esdeveniments clàssics

com la benedicció i fira de
magranes (aquest fruit és el
símbol d’Hostafrancs), que
tindrà lloc el diumenge dia 3,
el ball de rams (el dissabte dia
9) i la desfilada de vestits de
paper (dissabte 2), primoro-
sament confeccionats al llarg
de tot l’any per un grup de
dones entusiastes. La ballada

de sardanes, el dinars de ger-
manor, les havaneres i el cor-
refoc, altres propostes habi-
tuals de la Festa Major,
s’acompanyaran enguany de
noves activitats, fruit de la
voluntat del Comitè organit-
zador de mantenir-se fidel a
les arrels de la festa sense
perdre de vista els nous

temps. En aquest sentit, es
convida tothom que ho desit-
gi a enregistrar la festa amb la
seva càmera de vídeo i projec-
tar en públic les imatges reco-
llides: s’impartiran tallers de
realització (28 de setembre) i
edició de vídeo (5 d’octubre),
amb les nocions bàsiques per
poder millorar la tècnica dels
participants. El concurs de
pintura ràpida és una altra de
les novetats del programa,
que inclou altres actes com
una jornada de portes obertes
a l’Arxiu del Districte, el festi-
val de música jove o l’actuació
musical del grup gironí Di-
versiones.
Les activitats de la Festa Ma-
jor s’adrecen a tot tipus de
públics, i tenen com a segell
distintiu la participació de
tots els veïns. Des de muntar
i desmuntar parades fins a
col·locar cadires, els residents
a Hostafrancs es bolquen en
una celebració en què es té
molt en compte la voluntat
de recuperar aspectes tradi-
cionals i enfortir llaços entre
els participants.

De l’1 al 10 d’octubre, el barri d’Hostafrancs
celebrarà la seva Festa Major, amb cites
tradicionals i noves propostes

Els gegants tornaran a ser protagonistes de la Festa Major.

El programa festiu
inclou prop de
40 activitats per a
tots els públics

Tot a punt per a la FestaMajor
del barri d’Hostafrancs Plus Ultra celebra la trepitjada de raïm

Setembre, mes de verema, porta al barri de Plus Ul-
tra la tradicional trepitjada de raïm, la qual es farà el
diumenge 19 de setembre, al migdia, a la placeta que
hi ha entre els carrers Aviador Ruiz de Alda i Aviador
Franco. S’iniciarà amb la benedicció del raïm, des-
prés els nenes i les nenes el trepitjaran i, finalment,
es podrà degustar el most resultant. La trepitjada
forma part de la Festa Major del barri.

Torna a obrir el parc del Mirador
El parc del Mirador del Poble Sec, situat al passeig de
Montjuïc, va tornar a obrir al públic el 20 de juliol
després de la seva rehabilitació total. L’acte d’obertu-
ra, amenitzat per un grup d’animació i un berenar
infantil, va tenir lloc durant la Festa Major del barri.
El parc té una superfície de 2,8 hectàrees i dues zo-
nes, una que reprodueix un paisatge rural forestal i
una altra amb espais de joc i un estany.

Dia Internacional de la Gent Gran
Sants-Montjuïc celebra el Dia Internacional de la
Gent Gran de l’1 al 6 d’octubre. El dia 1 hi haurà una
caminada unitària de tots els casals i entitats de gent
gran. El dia 4, el CaixaForum acollirà la conferència
“La gent gran avui: Atenció i participació social”.
El dia 5 se celebrarà un acte de reconeixement a les
persones grans voluntàries a la seu del Districte.
I el 6, un ball al casal de gent gran Poble Sec.

Tinença responsable de gossos
El 12 de setembre s’inicia a la Bordeta la campanya
“Imatge per a la convivència”, amb l’objectiu de pro-
moure la tinença responsable de gossos a l'espai
urbà. Promoguda per la Llei de barris, consisteix en
unes activitats que es faran els dies 12 de setembre,
9 i 10 d'octubre i 14 de novembre. El 12 de setembre
hi haurà el taller “Un amic no és una joguina” i un
concurs de fotografia a la plaça del Fènix.
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Daniel Romaní

El carrer Finlàndia va guanyar el
primer premi del tradicional con-

curs de carrers guarnits de la Festa
Major de Sants amb una original de-
coració sobre el món del llibre. El se-
gon premi va endur-se’l el carrer Ro-
sés, que va convertir-se en una fonda

del segle XVIII, i el tercer el carrer Al-
colea de Dalt, els veïns del qual van
optar per guarnir-lo amb elements
del món fantàstic de la coneguda
pel·lícula Avatar. Van participar en-
guany al concurs de carrers guarnits
de la Festa Major de Sants un total de
tretze carrers: Alcolea de Baix, Alcolea

de Dalt, Canalejas, plaça de la Farga,
Finlàndia, Guadiana, Robrenyo, Ro-
sés, Sagunt, Santa Cecília, Valladolid,
Vallespir i Masnou.
Els actes de la Festa Major de Sants
van iniciar-se el 21 d’agost amb el
pregó que va pronunciar Amparo Mo-
reno al Parc de l’Espanya Industrial, i
van cloure’s el 29 d’agost. “Autoritats,
poble de Sants, amics, xates i xatos,
guapíssims tots... Com esteu? Porteu
les piles carregades?” Amb aquestes
paraules va començar el pregó la po-
pular actriu catalana Amparo More-
no, que va repassar de manera emoti-
va la seva infància i els seus inicis al
món del teatre amateur a Sants. Un
any més, va haver-hi activitats per a
tots els gustos i per a totes les edats:
concerts d’estils molt diversos, espec-
tacles, activitats per als infants… Les
propostes de cultura popular i tradi-
cional van tenir especial protagonis-
me, i és que hi ha nombroses entitats
d’aquest àmbit al barri de Sants. Ara
tan sols queda el record de les bones
estones passades i les fotografies que
ens mostren les mil cares d’aquest es-
deveniment popular amb el qual, des
de fa anys, els veïns de Sants diuen
adéu a l’estiu.

Finlàndia,el carrermés ben
guarnit de la FestaMajor de Sants

F E S T E S

José Montilla, Jordi Hereu i Imma Moraleda, amb veïns del carrer guanyador.

E L S GRUPS MUN IC I PA L S OP INENO

GRUPS MUNICIPALS

El passat mes de
juliol es va reno-
var l’acord de re-
modelació dels
barris de Sants-

Badal, els entorns de l’estació
de Sants i una part de la Borde-
ta, entre el Ministeri de l’Habi-
tatge, la Generalitat i l’Ajunta-
ment. Aquest acord estableix la
millora de la zona afectada pels
treballs de construcció de la lí-
nia ferroviària d’alta velocitat,
amb ajuts a la rehabilitació dels
habitatges i la millora de l’en-
torn urbà de la zona. Des del
2008, s’han beneficat d’aquests
ajuts un total de 962 habitatges
més els projectes per realitzar,
la remodelació dels carrers, que
començarà els propers mesos a
Riera de Tena, Buenaventura
Pollés, Sant Baltasar i Pomar.
Per a aquest any, la inversió de
l’Estat serà de 4milions d’euros
(665.544.000 ptes.). Aquests
ajuts han aportat als barris
una inversió de 17 milions
d’euros (2.828.562.000 ptes.)
en quatre anys, i la possibilitat
que 14.000 habitatges d’a-
quest àmbit s’hagin pogut be-
neficiar dels ajuts a la rehabili-
tació.

Més ajuts als nostres
barris

PSC. Inma Moraleda

L’Ajuntament de
Barcelona ha fet
públiques unes
dades socioe-
conòmiques so-

bre els districtes. El nostre,
Sants-Montjuïc, no en surt
gaire ben parat. De fet, té una
taxa d’atur superior a la mitja-
na de Barcelona; superem
també la mitjana de la ciutat
quant a la població sense estu-
dis; també tenim molts menys
universitaris i graduats a
l’ESO, i som el tercer districte
amb la renda familiar disponi-
ble més baixa de tota la ciutat
(hem reculat dues posicions
respecte al 2000). Però tenim
molts actius al districte per
canviar aquestes tendències:
potents infraestructures de
ciutat (l’estació, la fira, la Zona
Franca...), un innovador i
exemplar teixit comercial, tei-
xit cultural molt concentrat al
Paral·lel, una forta concentra-
ció de classe treballadora i un
vigorós teixit social que molt
sovint supleix la feina que
hauria de fer l’Administració.
Junts ho podem fer!
Com sempre, a la vostra dis-
posició a srecasens@bcn.cat.

Junts ho podem fer

CiU. Sònia Recasens

Can Batlló conti-
núa siendo un ba-
rrio olvidado por
el gobiernomuni-
cipal, pendiente

de un proyecto de remodela-
ción abandonado y del que hoy
ni tan siquiera se conoce el ca-
lendario de ejecución. El pro-
yecto prevé la construcción de
vivienda pública, una conselle-
ria, equipamientos, un campo
de fútbol y una gran zona ver-
de. Esta urbanización ayudaría
a dinamizar el pequeño comer-
cio, la inversión, el desarrollo
social y económico al tratarse
de un proyecto firme y no de
promesas incumplidas. Desde
el Partido Popular considera-
mos imprescindible este pro-
yecto, que supondría la evolu-
ción económica y vecinal para
Sants y Hostafrancs. Las pre-
tensiones de Hereu de ser el al-
calde de la Diagonal o de los
Juegos Olímpicos de Invierno
le han hecho perder la confian-
za de los barceloneses. Desde el
PP encabezaremos el nuevo im-
pulso que necesita Barcelona,
luchando contra la crisis y la de-
lincuencia, y mejorando las po-
líticas sociales y de inmigración.

Unnuevo impulso para
Barcelona

PPC. Alberto Fernández

A l’inici del man-
dat, des d’ICV-
EUiA vam situar
entre les priori-
tats del govern

impulsar un Pla estratègic de
turisme que analitzés la situa-
ció i les perspectives d’aquest
sector, considerant la capacitat
d’acollida de la ciutat i els me-
canismes que cal impulsar per
reduir-ne l’impacte, diversifi-
car-ne la distribució territorial
i redistribuir-ne els beneficis.
Celebrem que aquesta idea fi-
nalment s’obri camí en cercles
que fins ara hi eren refractaris,
i que la possibilitat d’establir
una taxa que gravi el turisme
per revertir sobre la ciutat i el
manteniment dels seus ser-
veis –una proposta que ICV-
EUiA ha defensat sempre– si-
gui avui un instrument sobre
la taula de debat. Barcelona ha
de superar el model de creixe-
ment il·limitat i apostar per
un turisme de qualitat –que
no vol dir d’elit ni de rendes al-
tes– que es reparteixi millor
pel territori, per reduir així els
costos que pateixen sobretot
els veïns i veïnes d’alguns bar-
ris de la ciutat.

Benvinguda la taxa
turística

ICV-EUiA. Ricard Gomà

El districte de
Sants-Montjuïc
ha patit com cap
altre els efectes de
la final del cam-

pionatmundial de futbol. Mal-
grat el compromís de l’alcalde de
no instal·lar cap pantalla a l’es-
pai públic, finalment va optar
per posar-ne una a l’avinguda
Maria Cristina. A banda de
qüestionar si és oportú que en
temps de crisi i retallades pres-
supostàries l’Ajuntament es gas-
ti diners posant pantalles, cal
afegir els gravíssims incidents
que es van produir un cop fina-
litzat el partit: la crema d’arbres,
de contenidors i d’un camió, les
destrosses al mobiliari urbà o el
fet que es lluïssin banderes pre-
constitucionals i es fessin pro-
clames feixistes. Tot això amb
un balanç de 21 detinguts i 75
ferits... És cert que arran d’altres
esdeveniments esportius també
s’han produït actes d’incivisme
a la ciutat. La diferència és que
aquest cop l’acte havia estat or-
ganitzat i convocat pel mateix
Ajuntament, el qual va ser inca-
paç de garantir la seguretat i evi-
tar els actes vandàlics que va pa-
tir el barri. xflorensa@bcn.cat

Els efectes delMundial
a Sants-Montjuïc

ERC. Xavier Florensa

Visitar i conèixer
la ciutat ambmetro
Guia de la ciutat organitzada a
partir de les línies de metro. Lí-
nia a línia, parada a parada, l’au-
tora explica d’on ve el nom de
cada parada, fa cinc cèntims del
seu entorn i ens presenta els
llocs d’interès, fa propostes de
llocs a visitar o recomana bars i
restaurants on prendre un re-
fresc o anar-hi a menjar.

Barcelonametro ametro
Autora: Marta TorresMuñoz
Edita: Ajuntament de Barcelona,
TMB i Editorial Alrevés
PVP: 20 euros

LLIBRES
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MULT IMÈDI A

TELEVISIÓ

BTV
“Connexió Barcelona”
De dilluns a divendres, de 17 a 20 h
“Info Barris”. Divendres a les 14.40 h
Canal 39 TDT i Canal 26 TDT
www.btv.cat
www.btvnoticies.cat

RÀDIO

Alternativa Barcelona - 102.4 FM
C/ Foc, 128, 1r. Tel. 93 296 75 65

Sants 3 Ràdio - 103.2 FM
C/ Constitució, 17. Tel. 93 298 19 19
www.sants3radio.com

Ràdio Ona Sants - 94.6 FM
C/ Premià, 15, 2n. Tel. 93 431 84 08
www.onadesants.com

PUBLICACIONS

Línia Sants
C/ Fèlix Ferran, 30.
08100 Mollet del Vallès
Tel. 93 570 29 20

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

Zona Sec
Publicació del Poble Sec
C/ Roser, 17, pl. baixa. Tel. 93 329 99 52

INTERNET

Portal Sèrie BCN

Sèrie BCN és un portal dirigit als joves
de la ciutat de Barcelona on es recullen
diferents propostes culturals sobre músi-
ca, cinema, art, vida urbana o solidaritat.
www.seriebcn.cat

Barcelona Expo Xangai 2010

A través del portal Barcelona Expo
Xangai podreu seguir totes les novetats
de l'exposició universal d'enguany i totes
les notícies relacionades amb la capital
catalana representada a la ciutat
mil·lenària.
www.barcelonaexposhanghai.com

wPOL I E SPORT IU

Pere S.Paredes

La selecció catalana sub-19, un
dels pilars del futur del beisbol

català , va superar clarament el
MVP Beisbol dels Estats Units, per
un rotund 8 a 2, en la 18a edició del
Trofeu Ciutat de Barcelona de Beis-
bol, que es va celebrar el 17 de juliol
en el camp municipal Carlos Pérez
de Rozas.
Entre els seleccionats que forma-
ven part del combinat català hi ha-
via jugadors com el José “Manzani-
ta” Carreras, del Lions High Scholl
de Califòrnia, i l’Andrés Gimeno,
del Centralia High School d’Illinois,
que juguen a les lligues università-
ries dels Estats Units.
Per part de l’equip dels Estats
Units, la selecció MVP Beisbol esta-
va formada per joves americans, so-
bretot de Califòrnia, que participen
en campus internacionals d'estiu de
beisbol que es fan per tot el conti-
nent europeu. Aquest encontre in-
ternacional es va realitzar en el

Camp Carlos Pérez de Rozas de
Montjuïc on, a més a més del Tro-
feu Ciutat de Barcelona de Beisbol,
també es van jugar els All Star de
categories Infantil i Cadet.
Catalunya és una de les comunitats
espanyoles on el beisbol ha calat
més. Compta amb nombrosos se-
guidors i una gran quantitat de for-
macions: Club Beisbol Manresa,
CBS Gavà, CB Viladecans, CBS Sant
Boi, CH Hercules de l’Hospitalet,
FC Barcelona i Vic Bat Kids.

Trofeu internacional de BTT
Montjuïc va viure, el mateix cap de
setmana, un altre important esdeve-
niment esportiu: el Trofeu Interna-
cional de BTT Ciutat de Barcelona,
que va reunir els millors ciclistes de
muntanya, que va celebrar-se els dies
16, 17 i 18 de juliol al voltant del Jar-
dí Botànic.

Més informació:
www.fcbeisbolsoftbol.blogspot.
com

L’equip nacional sub-19,
que compta amb dos
jugadors d’equips
universitaris americans,es
va imposar a un combinat
dels Estats Units

Els dos equips, abans d’enfrontar-se en el Trofeu Ciutat de Barcelona de Beisbol.

El futur del beisbol català es
reuneix en el Ciutat deBarcelona

F.E.
De vegades, tot i que no volem
llençar un objecte (mobles, elec-
trodomèstics, bicicletes...), no sa-
bem com reparar-lo i tampoc no
volem gastar gaires diners perquè
ho faci un altre. Perquè aquesta si-
tuació no acabi sempre amb un re-
sidu més al contenidor, la cam-
panya “Millor que nou! 100% vell”
posa en marxa el projecte “Repa-
rat, millor que nou”, que ofereix
assessorament gratuït sobre tècni-
ques de reparació. L’assessora-
ment es fa al carrer Floridablanca,
132, de dilluns a divendres de 10 a
14 h i de 16 a 21 h, i dissabtes de
10 a 14 h. També hi ha tallers so-
bre manteniment de bicicletes,
bricolatge o reconversió de roba.

El benefici és doble: es produeixen
menys residus i es guanya en auto-
nomia econòmica i personal.
“Millor que nou!” també ha estre-
nat un web nou amb un disseny
que facilita la recerca de tallers de
reparació i botigues de segonamà
a Barcelona. A l’agenda, hi figuren
les convocatòries dels mercats
d’intercanvi, de segonamà i les ac-
tivitats de la campanya, com ara la
R-Festa, que es fa el 26 de setem-
bre, de 10 a 14 h, a l’avinguda
Mistral. Hi haurà unmercat d’in-
tercanvi amb Xarxantoni.

Més informació:
T. 935 069 566
millorquenou@amb.cat
www.millorquenou.cat

Reparar per no produirmés residus
S ERVE I PÚBL IC
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Quants pregons ha fet?
Vuit.
És divertit fer pregons?
Tot depèn de la resposta de la gent;
quan prepares alguna cosa i les perso-
nes estan receptives sí; si no, no.
Què li ha semblat fer el pregó del
Poble Sec?
Quan fas un pregó, d’entrada no n’es-
peres res extraordinari. Del que es
tracta és d’obrir una festa dins d’un
ambient on la gent s’ho ha de passar
bé i en la qual tu has preparat algunes
coses que els poden agradar.
Tinc entès que vostè va viure al
barri.
Sí. Uns set anys, al carrer Poeta Caba-
nyes. Aquest és un barri molt diver-
tit, amb moltes aromes diferents i
molts colors. M’agrada molt conèixer
els barris de la ciutat on vius, perquè
quan vius en un barri el coneixes. Ara
quan venia, he anat recordant moltes
coses de la meva estada aquí.
De què ha parlat en el pregó?

Primer he tingut un record per a la
Yolanda Ramos, que era la persona
que havia de fer el pregó i que, mal-
grat la seva voluntat de ser-hi, no va
poder venir a Barcelona. I després la
meva intervenció ha anat al voltant
del barri per culminar amb el blues
del “Poble Sec” acompanyat musical-
ment pel grup Els Trons.
Què destacaria del Poble Sec?
Ara mateix una sèrie de bars i restau-
rants amb una gent jove molt enèrgica
que està donant molta vida al barri.
Ha treballat als diferents teatres
del barri?
Sí. Al teatre Apolo vaig fer Comando a
distancia, del Terrat; al Condal Els bu-
fons del regne, amb el Toni Albà, i al
Victòria Spamalot, del Tricicle.
Què prefereix més, fer televisió
o teatre?
Una bona feina. Prefereixo fer una bona
obra que una sèrie dolenta i prefereixo
una sèrie bona que una obra dolenta.
Però, com pot saber si serà bona
o dolenta?
El productor et ven que sempre serà
magnífic, però després, quan tots el
treballadors fan la seva feina, resulta
una bona feina o dolenta.

En què treballa ara?
Amb Divines, de Gestmusic, per a TV3,
amb la Rosa Maria Sardà, Verónica
Forqué, Vicenta N’dongo, Ferrán Rañé,
Katia Klein i jo, que estic molt feliç
d’estar amb actors d’aquesta talla.
Quan es podrà veure?
Del tot no se sap, però podria ser el
mes d’octubre.
Com va començar en el món de
l’espectacle?

Estudiant teatre i cant, és a dir, for-
mant-me abans de pujar a l’escenari.
Va ser difícil començar?
El desconegut sempre és difícil, et
sents sol i no saps què fer. Penso que
vaig tenir molta fe en mi mateix i això
t’ajuda molt.
L’aparició a la televisió condicio-
na l’actor?

Sí, perquè passes de ser un descone-
gut a un conegut i quan ets molt co-
negut, el teu caixet s’apuja molt.
Ser conegut et pot ofegar?
Sí, perquè t’adones que molta gent
s’interessa pels diners que pot donar
la teva feina i llavors veus que hi ha
moltes persones que et deixen de cui-
dar i el que volen és exprémer-te.
Ha sentit alguna vegada aquesta
sensació?
Sí, perquè hi ha un moment que, pel
volum de feina i per la repetició de
manera sistemàtica, ja no gaudeixes
del que fas i has de dir prou.
A causa de la feina ha hagut de
renunciar a alguna cosa?
Penso que tots renunciem a alguna cosa
quan dediques moltes hores a fer quel-
com, i quan estàs treballant renuncies a
moltes coses. Ara bé, la meva feina
m’ha donatmés que no pasm’ha tret.
Si hagués de tornar a començar...?
Sense cap mena de dubte tornaria a
escollir aquesta professió, perquè l’es-
timo molt. Ara bé, quan fa uns
quants anys que hi ets, veus que hi ha
coses podrides... l’art és una cosa de
sentiments i no m’agrada veure coses
que estan tan malament.

ENTR EV I S TA Edu Soto , actor i pregoner de la Festa Ma jor de Poble Sec

Edu Soto a la plaça del Sortidor poc abans de fer el pregó.

Fer un pregó d’una Festa Major és una empresa

difícil, i més quan el pregoner és una persona

popular com l’Edu Soto. L’Edu,però,ha demostrat

al Poble Sec que té prou taules per passar del res

al tot en pocs minuts i posar-se finalment els

assistents a la butxaca

“Penso que tots
renunciem a alguna cosa
quan dediquesmoltes
hores a fer quelcom”

“Aquest és un barri
ambmoltes aromes
i colors”

Josep Maria
Contel


