
Aprofitant els mesos d’estiu, al
bar r i de la Mar ina han co-
mençat diverses obres de
transformació urbana destina-
des a la millora de la qualitat
de l’espai públic, com ara els
carrers dels Ferrocarrils Cata-
lans, Alts Forns, Mare de Déu
de Port, Acer, la plaça Llorca o
el barri de Plus Ultra. També
es fan millores a la xarxa d’e-
quipaments públics del distric-
te com és el cas del centre cívic
Casa del Rellotge o el centre de
La Bàscula. I es construeixen
nous serveis d’habitatge pú-
blic , com la nova promoció
d’habitatge de lloguer per a jo-
ves del carrer Química, entre
altres actuacions.

La Marina, un barri en
transformació urbana

L’estació del Mercat Nou
torna a entrar en servei

REMODELACIÓ

L’actuació ha
servit per cobrir
l’estació de la L1

AMPLADA

L’andana central
de la nova estació
té 7,75 metres

ADAPTADA

Amb aquesta
ja és accessible
el 70% d’estacions

Pàg. 3

ENTREVISTA Pàg. 8

Òscar Bosch
Alcalde de Flix

“Durant la Guerra
Civil, a Flix hi va haver
fins a nou refugis”

PLE DEL DISTRICE Pàg. 4

S’inicia el procés
d’adjudicació
d’habitatges per a
joves a la Marina

POLIESPORTIU Pàg. 7

Barcelona i el Tour
reviuen l’idil·li
44 anys després

SERVEI PÚBLIC Pàg. 6

En marxa la nova
targeta T-12
Per a infants
de 4 a 12 anys

FESTES Pàg. 6

Indiana Jones
guanya a Sants
Alcolea de Dalt rep
de nou el primer premi
de guarniment de carrers

Pàg. 5
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L’alcalde parla amb uns veïns durant una visita al barri.
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I N FOÚT I Lt L ’AGENDAW

Inscripcions del 9 al 18 de setembre
Gimcana de la Mercè
Dia 19 de setembre de 10 a 20 h. Tota la ciutat
Preu: 4 euros per persona (equip de 4). 20% de descomp-
te als equips amb titulars del Carnet Jove. Punts d’ins-
cripció, entre d’altres: centres TMB d’Atenció al Client
d’Universitat (L1-L2) i Sagrrera (L1-L5) i els webs
www.bcn.cat/merce i www.gimcanatmbdelamerce.com).

Diumenge 20 de setembre
Barnatresc
A les 8.30 h. Sortida: plaça Joan Peiró
No es fan inscripcions, solament cal acudir al lloc i l’ho-
ra de sortida i passar el lector del codi de barres del car-
net del Barnatresc.

Del 2 a l’11 d’octubre
Festa Major d’Hostafrancs
Organitza: Federació d'Associacions, Entitats i Comissions
d'Hostafrancs. Més informació: www.faech.cat.

Divendres 18 de setembre
Anna Luna Lucas
A les 21 h. Sala Pepita Casanellas (pg. Zona Franca, 185)
Un viatge a la música d’autors mediterranis italians, ca-
talans, valencians i andalusos de final dels 70.

Divendres 2 d’octubre
Asíkides
A les 21 h. Sala Pepita Casanellas (pg. Zona Franca, 185)
Música grega i del Mediterrani oriental.

5, 8 i 13 d’octubre
Balls per a a gent gran
Dia 5 d’octubre, a la Sala Pepita Casanellas (pg. Zona Fran-
ca, 185)
Dia 8 d’octubre, a les Cotxeres de Sants (Sants, 79)
13 d’octubre, al Casinet d’Hostafrancs (Rector Triadó, 53)
Consulteu horaris a cada centre cívic.

Inscripcions primera setmana d’octubre
Tallers per a la gent gran
Horari inscripcions: de dilluns a divendres de 10 a 13 h i de
16 a 19.30 h. Casals de gent gran del districte
Ball, ioga, sardanes, bricolatge, anglès, memòria...

14A MOSTRA D’ASSOCIACIONS

Dijous 24 de setembre
Mostra de Dansa Tradicional
A partir de les 11 h. Escenari de plaça Catalunya
Amb l’Esbart Català de Dansaires, Danses Renaixença,
Esbart Santa Eulàlia i danses del Perú.

Divendres 25 de setembre
Unmón màgic
A les 17 h. Carpa d’activitats plaça Catalunya
Conta-contes organitzat per la Fundació Vicenç Ferrer.
Fora muralles, aprenem junts
De 17 a 20 h. Carpes de federacions plaça Catalunya
Org.: Federació d’Entitats de Sants-Montjuïc.

Dissabte 26 de setembre
Ball vermut amb La Mundial
A les 13 h. Carpa d’activitats plaça Catalunya
Recital de música marroquina
A les 19 h. Carpa d’activitats plaça Catalunya

Diumenge 27 de setembre
Tortell Poltrona i la Banda Cric
A les 19.30 h. Escenari central plaça Catalunya
Espectacle especial dedicat a Pallassos sense Fronteres,
l’ONG que reparteix somriures pel món.
Virus laics, amb Pau Riba
A partir de les 20.30 h. Escenari central plaça Catalunya
Amb Marcel Casellas i la Cobla La Principal de la Nit,
els Castellers de Barcelona, la colla sardanista Les Vio-
letes del Bosc i altres convidats.

Inscripcions del 7 al 25 de setembre
Tallers del Punt Multimèdia
Horari inscripcions: de 17 a 22 h. Punt Multimèdia (Mun-
tades, 5-35, parc de l’Espanya Industrial)
Photoshop CS4 avançat, edició de vídeo amb Premièr,
creació web and Dreamweaver, After Effects, etc.

Dissabte 25 de setembre
La isla de las almas perdidas
A les 22 h. Cotxeres de Sants (Sants, 79)
Cicle de cinema de ciència-ficció: els originals dels re-
make. Film de 1932.

2, 3 i 4 d’octubre
Tallers oberts i desfilada de moda
Diferents horaris i espais. Consulteu web del Districte
Portes obertes als tallers dels artistes del Poble Sec,
acompanyats per diverses activitats. I com a plat fort
d’aquests dies se celebrarà, una vegada més, la Desfila-
da de Moda del Poble Sec el dia 3 d’octubre.
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ATENCIÓ AL CIUTADÀ

Oficina d’atenció al ciutadà (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.
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Pere S.Paredes

Els usuaris de la xarxa de
metro de l’àrea metropo-

litana de Barcelona poden
utilitzar des del passat mes
de juliol la nova estació del
Mercat Nou, de la línia 1 −la
vermella−, ja que ha finalit-
zat la remodelació completa
de l’estació, ara més àmplia i
lluminosa i adaptada a perso-
nes amb mobilitat reduïda.
Les obres al Mercat Nou han
consistit en la cobertura de
l’estació, que fins ara estava a
l’aire lliure, amb un nou re-
vestiment de peces de formi-

gó que acull l’andana central
a un nivell superior i un nou
vestíbul a sota seu. Aquesta
obra recupera per al barri un

gran espai de 4.000 m2 en la
seva superfície.
El Departament de Política
Territorial i Obres Públiques

(DPTOP) ha realitzat una in-
versió de 15,6 milions d’euros
per la renovació total de l’esta-
ció, fent-la més àmplia, inte-
grada i accessible als usuaris.
Mercat Nou disposa ara d’un
nou vestíbul molt més ample,
de 275 m2, en substitució dels
dos antics espais indepen-
dents, de 60 i 30 m2 respecti-
vament, que comunicaven
amb les andanes laterals exis-
tents abans de la remodelació.
En el nou vestíbul, situat a un
nivell inferior, sota les vies,
s’hi han instal·lat sis barreres
tarifàries i quatre màquines

per a la venda de bitllets.
En aquesta reforma integral
s’han substituït les dues an-
danes laterals anteriors per
una nova andana central de
7,75 metres d’amplada que
permetrà augmentar la capa-
citat de viatgers, especial-
ment en direcció Fondo. Per
fer possible aquest canvi s’ha
desplaçat un tram de vies per
tal de disposar de l’espai ne-
cessari per a la nova andana.
La connexió amb l’exterior es
fa amb un nou accés habilitat a
peu pla i sense desnivells, a la
banda mar de la riera de Tena,

on també s’han fet obres de
millores i arranjament.
A més, per facilitar la comuni-
cació entre el nou vestíbul i
l’andana central, s’ha instal·lat
un nou ascensor i escales
mecàniques i fixes tant de pu-
jada com de baixada.
Amb l’adaptació de Mercat
Nou, continua el pla per
adaptar la xarxa de metro per
a persones amb mobilitat re-
duïda. En aquest sentit, ja
són 86, d’un total de 123, les
estacions accessibles a aques-
tes persones, és a dir, un 70%
de la xarxa de metro.

3Setembre 2009

L’estacio del Mercat Nou, tal com és ara.

El passat mes de juliol es van

acabar les obres de reforma

integral, iniciades l’any 2007,

de l’estació del Mercat Nou, de

la línia 1 de metro

L’estació de metro del Mercat
Nou torna a obrir les portes

AmbMercat Nou ja
són 86 les estacions
accessibles a
persones amb
mobilitat reduïda

CIUTADANS OPINEN

Pelayo Pujadas
Aturat

Penso que està molt bé,
perquè feia molta falta.
Feia molt de temps que
estava tancada i ja era
hora que s’obrís. Ara
només falta que adap-
tin la zona.

Manuel Carrillo
Pintor decorador

Hacía muchísima falta.
Ya hacía tiempo que
estaba cerrada y por fin
se ha abierto. Ha sido
muy molesto, pero
pienso que ha valido la
pena.

Lola Calero
Màrqueting

L’estació en si està prou
bé, tot i que faltaria
acabar l’exterior, com
l’adaptació del pas fins
a l’altra banda del
barri. També haurien
d’anunciar més l’ober-
tura, perquè és difícil
de trobar.

Emília Esteban
Titellaire

Estèticament l’estació
m’agrada, tot i que el
fet que estigui elevada i
l’hagin tancat fa un
efecte de caixa de res-
sonància i augmenta el
soroll. Des de casa ara
el sentim molt més.

Alfredo Pérez
Arquitecte

Em sembla bé, ja era
hora que l’obrissin.
L’estació està molt
millor del que estava, el
pas ha millorat i m’a-
grada que l’andana sigui
central, i també que l’es-
tació estigui completa-
ment adaptada.

Sandra López
Enginyera

Penso que l’estació ha
millorat, manté la llum
natural que ja tenia i
ara ja no et mulles
quan plou. Però s’hau-
ria de millorar l’accessi-
bilitat de la zona, que
encara és precària.

Què l i s emb l a l a r e f o rma que s ’ h a f e t a l ’ e s t a c i ó d e me t r o d e Me r c a t Nou ?
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PL E DEL D I S T R ICT E

Dolors Roset

Al Ple del passat 9 de ju-
liol, tots els grups van

estar d’acord que s’iniciés el
procés per adjudicar 97 ha-
bitatges per a joves al car-
rer Mare de Déu de Port, al
barri de la Marina. La regi-
dora de Sants-Montjuïc,
Imma Moraleda, va fer es-
pecial èmfasi en el fet que
“és la primera vegada, des
de la constitució del Con-
sorci de l’Habitatge, que
una promoció té en compte
la reivindicació històrica:
que hi hagi una reserva del
25% per a gent del barri”.
Aquests nous habitatges
estan pràcticament acabats
i s’espera, després del sor-
teig, poder fer-ne el lliura-
ment de les claus immedia-
tament. També hi va haver

unanimitat de tots els
grups per posar el nom de
Ramon Torres a la illeta de
davant de la plaça de Sants
on hi ha l’escultura d’un ci-
clista. Ramon Torres era fill
de Sants i se’l recorda per

la incessant activitat en fa-
vor del ciclisme català. Va
destacar, entre altres coses,
per la seva lluita perquè es
fes la Volta ciclista a Cata-
lunya. L’acord de dedicar-li
un espai del barri respon a
una petició del Club Ciclis-

ta Sprint. El nom oficial
que s’ha assignat a la pla-
ceta és el de “plaça de Ra-
mon Torres Casanova”.
Amb els vots a favor de
PSC, ICV i ERC, i els vots
en contra de PP i CiU, es
va acordar que la gestió
dels centres i equipaments
de serveis socials de
Sants-Montjuïc es podria
fer des d ’un organisme
comú per a tot Barcelona.
Sense que deixin d’estar
arrelats al barri i al territo-
ri, els serveis, centres i re-
cursos humans que caldrà
desplegar en aplicació de
la llei de Serveis Socials es
podran distribuir de ma-
nera més equitativa si s’a-
pliquen els mateixos crite-
ris per a tothom. Per això
es vol garantir una coordi-
nació més eficaç, perquè
aquests serveis, que la llei
estableix que siguin uni-
versals, realment arribin a
tota la ciutadania de la mi-
llor manera possible.

Un moment del Ple del mes de juliol.

Dediquenuna
plaçaaRamon
Torres,conegut per
la seva lluita a
favor del ciclisme

Al Ple del passat juliol hi va haver
unanimitat per iniciar el procés
d’adjudicació dels pisos per a joves i
dedicar una plaça a RamonTorres

S’inicia el procés d’adjudicació
d’habitatges per a joves a laMarina

El cos de ball de l’esbart a Florència el mes d’agost de
1993. (Foto: Arxiu Esbart Ciutat Comtal).

50 anys de l’Esbart
Ciutat Comtal (III)
Entrats a la dècada de 1980, l’esbart, perfectament con-
solidat i amb una activitat important, va decidir, el 1982,
canviar el mot “Ballet” pel d’“Esbart”, tot i que el 1980 en
Lluís Calduch ja havia utilitzat el nom d’Esbart Ciutat
Comtal per a la seva primera coreografia, Ball francès, de
Beuda. L’entitat es va fent gran i enfortint el cos de dan-
sa, cosa que obliga l’esbart a cercar un nou local. Primer a
la parròquia de Sant Isidor del carrer Urgell, després, el
1989, a l’escola en pràctiques I del carrer Comtes de Bell-
lloc i, finalment, el 1991 al centre cívic Cotxeres de Sants.
Mentre no paren de comptar èxits, el 1994 es traslladen
al centre cívic Casinet d’Hostafrancs. Amb un cos de ball
en el qual hi ha dansaires que ja fa vint-i-cinc anys que en
formen part i un director amb quinze anys de treball ar-
tístic, el 1995 recuperen el Ball de Rams d’Hostafrancs,
dins el marc de la Festa Major del barri, un muntatge que
aquell any rebé el premi Sants-Montjuïc.
Finalment, el 2004, l’esbart va veure acomplert el seu vell
desig de disposar d’un local propi on desenvolupar tota la
seva activitat. Va ser al carrer Miquel Bleach, 32, al barri
d’Hostafrancs. El 2005, en reconeixement a la seva tasca,
el Consell Plenari de l’Ajuntament de Barcelona els va
concedir la Medalla d’Honor de la Ciutat.
No fa gaire, aquest mateix any 2009, l’Esbart Ciutat Com-
tal ha arribat al seu 50è aniversari sense que hagi decai-
gut el seu esperit de lluita, de treball i organització que
tant l’ha caracteritzat a l’hora de produir els seus especta-
cles coreogràfics i representar-los per tot arreu.
Si té fotografies o documents del seu barri, en pot fer
donació a l’Arxiu Municipal del Districte, 93 332 47 71

J. M. ContelÀLBUM HISTÒRIC
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Daniel Venteo

“El barri de la Marina ha
passat d’una manera

clara a ser un nou centre de la
ciutat”, ha afirmat l’alcalde
Jordi Hereu. “Al barri de la
Marina de la vella tradició in-
dustrial de Barcelona, ara s’hi
està afegint una nova realitat
que està configurant un barri
amb moltes famílies i joves
que hi vénen a viure: un barri
ple de futur”, ha dit l’alcalde.
Les últimes setmanes han co-
mençat, precisament, diver-
ses obres, com ara la renova-
ció de les voreres del carrer
dels Alts Forns, entre el pas-
seig de la Zona Franca i Fer-
rocarrils Catalans, com tam-
bé l’ampliació de la vorera del
costat Llobregat del carrer de
la Mare de Déu de Port, entre
els de Foneria i Alts Forns. Al
carrer dels Alts Forns es
col·loca nou enllumenat, nou
mobiliari urbà, es pinta la
calçada i se substitueixen els
arbres existents per arbres
més petits i amb menys om-
bra per millorar l’aspecte vi-
sual del carrer i alhora evitar
les molèsties que els arbres
actuals, massa grossos per al

carrer, provoquen als veïns. I
al de la Mare de Déu de Port,
a més de l’ampliació de la vo-
rera del costat Llobregat,
també s’hi posa enllumenat
nou, s’hi instal·la mobiliari
urbà nou i s’hi plantaran més
arbres.

Una altra de les obres desta-
cades és la nova urbanització
de la plaça Llorca i el carrer
Fortuna, la qual té per objec-
tiu potenciar el protagonisme
dels vianants en aquests
nous espais públics. El carrer
Fortuna, al barri del Polvorí,
es reubanitza totalment. Des-
prés de les obres, la part infe-
rior del carrer tindrà una vo-

rera de prop de 3 metres
d’amplada, on es planta una
filera d’arbres. En aquesta vo-
rera també es posarà enllu-
menat i fitons entre columna
i columna per evitar l’aparca-
ment incontrolat de vehicles.
A la part superior de la vorera
hi haurà una zona de pas,
una franja enjardinada, bancs
i una zona de protecció fins a
la tanca dels jardins. A més, a
la part enjardinada, s’hi posa-
ran parterres on es plantarà
gespa i arbres de dues espè-
cies diferents. Aquesta part
també estarà il· luminada
amb columnes.
Aquests projectes se sumen a
d’altres ja començats al barri
com ara la remodelació de la
Casa del Rellotge, la millora
del carrer de l’Acer, el nou as-
falt dels carrers del barri de
Plus Ultra, la promoció d’ha-
bitatge jove del carrer Quími-
ca o els nous vestidors a La
Bàscula, entre d’altres.

NOT ÍC I E Sf
Protecció del penya-segat deMontjuïc
L’Ajuntament de Barcelona ha engegat un procés per
protegir la zona del penya-segat de Montjuïc, un es-
pai paisatgístic singular de gran valor biològic, geolò-
gic i arqueològic, que es coneguda també com a Mor-
rot. El Consistori atorgarà la qualificació de reserva
natural a tota l’àrea compresa al voltant de la paret
vertical. Es pretén qualificar com a parc i jardí urbà el
solar ubicat al peu del penya-segat.

Inscripcions als centres cívics
Amb el nou curs escolar arriba l’oferta d’activitats
dels centres cívics. Les dates per inscriure’s als cur-
sos i tallers del quart trimestre de l’any van del 3 al
25 de setembre per a la Casa del Rellotge, la Cadena i
la Sala Pepita Casanellas; del 7 al 30 en el cas d’El
Sortidor i el Casal Elkano i del 15 al 30 per a les Cot-
xeres de Sants i el Casinet d’Hostafrancs.

Dia internacional de la gent gran
Per primer cop al districte de Sants-Montjuïc, en-
guany, entre l’1 i el 9 d’octubre, se celebrarà el Dia in-
ternacional de la gent gran, el qual té per objectiu fer
visible aquest col·lectiu davant la resta de la població,
fomentar la relació entre la gent gran dels diferents
barris i agrair la tasca de les persones grans voluntà-
ries i solidàries que hi ha a Sants-Montjuïc. Es pot
consultar la programació a qualsevol dels casals mu-
nicipals del districte.

XXIV Trepitjada de raïm al carrer
Els dies 18, 19 i 20 d’aquest mes tindrà lloc la tradi-
cional trepitjada de raïm al carrer, al barri de Plus Ul-
tra, el qual enguany celebra la XXIV edició. De la pro-
gramació, se’n destaca la sardinada de dissabte, a les
11 hores, la sortida dels veremadors, a les 16 hores,
el mateix dia, com també la benedicció de la verema,
trepitjada de raïm i degustació del most, que se cele-
brarà a partir de les 12 hores de diumenge.

Imatge promocional de la Cia. Zahir Circo.

Torna el cicle“Circ i humor a la Bordeta”
P.F.

Quan els dies de platja es
donen pràcticament per

acabats, els barris tornen a
guanyar protagonisme com a
escenari de propostes lúdiques,
ara més properes als veïns. Una
d’aquestes propostes és el pro-
grama “Circ i humor a la Borde-
ta”, que posa a disposició de
públics de totes les edats espec-
tacles englobats en la categoria
de les denominades arts de car-
rer, centrades en aquest cas, so-
bretot, en el circ i l’humor.

El nou cicle es desenvoluparà
entre el 27 de setembre i el
15 de novembre i, com sem-
pre, oferirà espectacles que
barregen activitats de circ i de
pallassos. Se celebren a la
plaça La Farga, a partir de les
12 del maigdia. “Circ i humor
a la Bordeta”, que és una de
les activitats que té com a fi-
nalitat dinamitzar les places
del barri, forma part del pro-
grama cultural de la Llei de
Barris de la Bordeta i està or-
ganitzat amb la participació

de les entitats, entre les quals
hi ha el Centre Social de
Sants i el Secretariat d’Enti-
tats de Sants.
El cicle s’inicia diumenge 27
amb Speerman, de la compa-
nyia Loco Brusca, i continuarà
el 18 d’octubre amb un espec-
tacle de la companyia Zahir
circo. L’1 de novembre es
podrà veure Nova vida amb Jo-
sep i Maria, de la companyia
Los Galindos; Watt, de la com-
panyia Pierre Pilate, posarà fi
al cicle el 15 de novembre.

L’alcalde Hereu i la regidora Moraleda, durant una visita a la
Fundació Banc dels Aliments de Barcelona.

Al barri de la Marina
hi ha en marxa una
de les operacions
de transformació
urbanística més
importants de la
ciutat, amb la
millora de la xarxa
d’equipaments i la
instal·lació de nou
comerç urbà

Hereu:“El barri de
la Marina ha
passat a ser un nou
centre de la ciutat
de Barcelona”

El barri de la Marina avança en
la seva transformació urbana
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El CuCut Biz&Bar és un espai que s’ha posat
en marxa fa molt poc en el mateix local on

abans hi havia l’antic CuCut. És un bar innova-
dor que ha volgut oferir al barri allò que li man-
cava: un bon lloc per fer-hi el vermut, o prendre
una copa de cava o de vi mentre ens mengem
gambes salades, musclos, navalles, seitó o gau-
dim del tast variat del Cucutbinat, un combinat
de la casa, perfectament presentat i a un preu
econòmic. Tot és producte de qualitat. L’am-
bient és rústic, amb barrils de vi que fan de tau-

les, però és modern alhora, amb una acollidora
il·luminació i decoració. L’espai està dividit en
dues parts: una banda és la del bar, oberta al pú-
blic, i l’altra és un espai reservat als socis, els
quals, per una mòdica quota anual, poden gau-
dir de diferents avantatges, fins i tot d’una peti-
ta oficina al mateix local on es pot treballar, i
d’aquí ve el nom de Biz& Bar.

CuCut Biz&Bar
C. Vilardell, 23 / Telèfon: 93 421 97 35

E L TAULE L L

El barri ja té on fer un bon vermut

El Cucutbinat permet fer un tast a preu econòmic.

Joan Anton Font

F E S T E S

Pilar Fernández

L’arca de l’Aliança i el sub-
marí nazi d’En busca de

l’arca perduda, el pont pen-
jant de l’entrega del Temple
maleït o la moto amb sidecar
de L’última creuada són al-
guns dels elements que més
simpaties han despertat als
visitants d’Alcolea de Dalt,
ambientat aquest any en les
aventures de l’heroi cinema-
togràfic per excel·lència, l’In-
diana Jones.
El segon premi de guarni-
ment de carrers ha anat a pa-
rar al carrer Guadiana, que
feia un homenatge al tramvia
en el seu 25è aniversari. El de
Rosés es va endur el tercer

lloc d’honor recreant un jardí
japonès amb un romàntic
pont inclòs. Les Festes de
Sants, que es van celebrar del
23 al 29 del mes passat, van
comptar amb la participació
de 12 carrers, entre els quals
destaca la incorporació d’un de
nou, el de Santa Cecília, i la
baixa d’un dels tradicionals, el
de Galileu, detall que no va
oblidar en el pregó l’actriu i
show-woman Lloll Bertran, en-
carregada de donar el tret de
sortida de la festa. La Lloll va
fer referència a les nombroses
obres que s’hi estan fent, va
recordar els artistes vinculats
al barri i va acabar cantant
imitant la Núria Feliu.

A causa de a les esmentades
obres, enguany tant el pregó
com el lliurament de premis es
van fer al passatge Vapor Vell, i
la plaça CanMantega s’hi va afe-
gir com a escenari d’activitats.

150 anys de festa
Però quan la Festa de Sants ja
forma part del passat, el dis-
tricte es prepara per celebrar
la d’Hostafrancs, que entre el
2 i l’11 d’octubre commemo-
rarà el seu 150è aniversari. El
pregó es farà divendres 2, a
les 20.30 hores, a la sala de
plens del Districte i anirà a
càrrec de l’oceanògrafa i biò-
loga marina Josefina Castell-
ví. De la programació destaca
la V Trobada de Cant Coral
commemorativa de l’aniver-
sari, que tindrà lloc dissabte
3, a les 19 hores, a la parrò-
quia del Sant Àngel Custodi.

Alcolea de Dalt guanya per tercer any con-
secutiu a Sants,mentre Hostafrancs prepa-
ra el 150è aniversari de la seva Festa Major

L’alcalde i la regidora amb veïns, davant de la portalada del carrer Alcolea de Dalt.

Indiana Jones es fa amb un nou
trofeu a la FestaMajor de Sants

S ERVE I PÚBL IC

DanielVenteo
A partir del 14 de setembre i coincidint amb el co-
mençament del nou curs escolar 2009-2010, els in-
fants de 4 a 12 anys poden utilitzar el nou títol de
transport que permet fer gratuïtament un nombre
il·limitat de viatges amb els mitjans de transport
integrats (metro, Ferrocarrils de la Generalitat,
Renfe Rodalies, tramvia i autobusos urbans i inter-
urbans) durant el seu període de validesa, la qual en
la seva primera emissió serà de setze mesos. Es
tracta d’un títol de transport d’una zona que es cor-
respon amb la zona tarifària del municipi on resi-
deix el beneficiari, amb la qual cosa la nova targe-
ta permet cobrir els seus desplaçaments quotidians.
L’objectiu és afavorir la seva mobilitat mitjançant
un títol de transport gratuït a fi de generar uns hà-
bits d’utilització quotidiana del transport públic,
tant per part dels mateixos nens com dels pares o
adults que els acompanyin i aconseguir, d’aquesta
manera, una mobilitat més sostenible.
La nova targeta és un dels nous títols personalitzats
de la xarxa de transport públic de Barcelona, en el
qual consta el nom i el DNI, passaport o NIE de l’in-
fant. Poden ser titulars d’aquest nou títol els
440.000 nens i nenes de l’àmbit del Sistema Tarifari
Integrat, que engloba un total de 253 municipis. Els
nens han de tenir entre 4 i 12 anys (fins al 31 de de-
sembre de l’any que els compleixin).
Per aconseguir la nova targeta, cal que el pare, la
mare o el tutor del nen s’adreci als diferents punts
de tramitació de les sol·licituds. Un cop fet el tràmit
i pagament corresponent (35 euros com a cost d’e-
missió i gestió), es lliura un títol de T-12 provisional
vàlid fins a final d’any. El títol definitiu, personalit-
zat, es lliurarà mitjançant correu certificat al domi-
cili del sol·licitant abans del proper 31 de desembre.
A Barcelona, que forma part de la primera corona
del Sistema Tarifari Integrat, l’ens encarregat de to-
tes les tasques de gestió i emissió de la nova targeta
és l’Entitat Metropolitana del Transport.

Més informació:
www.emt-amb.com

En marxa la nova
targeta T-12
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MULT IMÈDI A

TELEVISIÓ

Barcelona Televisió
“Connexió Barcelona”
De dilluns a divendres, de 12 a 14.30 h
Canal 39 UHF i Canal 26 TDT
www.barcelonatv.cat

RÀDIO

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

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

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

PUBLICACIONS

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

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

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

INTERNET

Dedica un estel

Encara no heu dedicat cap estel a ningú? El
web de Barcelona ofereix un espai diferent
pensat per portar la llum d'un estel als qui
més estimem. Aquest singular apartat per-
met dedicar un estel virtual i una dedicatò-
ria a qualsevol persona, la qual rebrà la
comunicació per correu electrònic.
www.bcn.cat/firmament

Sildàvia

El Sildàvia ja té web propi, des d'on conti-
nuarà informant-vos sobre autors, llibres i
esdeveniments literaris que tenen
Barcelona com a escenari. El nou web
compta amb seccions que inclouen entre-
vistes, consells, una agenda d'actes i de
premis literaris i opinions d'escriptors.
www.bcn.cat/sildavia

w

Pere S.Paredes

Alguns dels principals carrers
del districte de Sants tornaran

a sentir el clàssic so de les trepitja-
des del calçat esportiu dels atletes
que s’han apuntat a la XXXI edició
del Cros Popular de Sants, memo-
rial Eugeni Giralt, que es correrà el
8 de novembre vinent a partir de
les 10 del matí, amb sortida i arri-
bada a la rambla Brasil
Hi haurà curses de promoció
d’esportistes fins als sis anys, que
correran 600 metres, mentre que

els d’edats compreses entre els 7 i
els 14 anys participaran en una
cursa simultània amb el cros,
però de 3.000 m.
La cursa d’adults, que correspon
als corredorsmés grans de 15 anys,
tindrà un recorregut de 10.000m.
Per a més informació i inscrip-
cions, podeu adreçar-vos a les Cot-
xeres de Sants (Sants, 79), o a tra-
vés d’Internet www.atletisme.cat,
del 5 d’octubre al 5 de novembre.
No es faran inscripcions el mateix
dia de la prova.

Torna el Cros Popular de Sants

POL I E SPORT IU

David Sabaté

Més de mig milió de barcelo-
nins van sortir al carrer per

veure passar el Tour de França el
passat mes de juliol tot i la inten-
sa pluja que amenaçava deslluir la
festa. Però la il·lusió i l’entusias-
me dels ciutadans van guanyar la
partida. I és que feia 44 anys que
el Tour no pedalejava per Barcelo-
na. Procedents de Girona, els cor-
redors van arribar a la capital ca-
talana cap a les 5 de la tarda ,
precedits per la famosa caravana
comercial de vehicles estrambò-
tics, hostesses i regals. A l’alçada
de l’avinguda Maria Cristina i da-
vant les fonts de Montjuïc, els es-
perava una de les concentracions

de capelines, paraigües i cartrons
grocs més gran que es mesclaven
amb els models més fashion que
entraven o sortien de la nova con-
venció de moda The Brandery, a
la Fira de Barcelona. Entre el pú-

blic, hi havia usuaris del Bicing,
molts curiosos i encara més turis-
tes: des d’un grup de noies ale-
manyes (“estem aquí de vacances
i no ens hem volgut perdre una
cosa tan extraordinària”), fins a

exestudiants enamorats de la ciu-
tat (“vaig fer l’Erasmus a Barcelo-
na i aquest estiu hi he tornat”) o
un pare de família d’Ohio (“vull
que guanyi algun nord-americà,
però els corredors espanyols són
molt bons”). Doncs al final, ni
americà ni espanyol. Després de
la cridòria i els aplaudiments ge-
nerals al pas dels ciclistes, va ser
el noruec Thor Hushovd qui va
acabar coronant la sisena etapa a
l’Estadi Olímpic Lluís Companys
després d’avançar Óscar Freire en
un emocionant tram final. Alguns
corredors van confessar haver-se
emocionat en entrar a la ciutat i
sentir-se “acollits per tanta gent”,
i això, segons l’alcalde, Jordi He-
reu, “és un valor afegit per a l’es-
port”. Ja el dia següent, Hereu va
donar la sortida de la setena eta-
pa del Tour, que va partir de la
plaça Espanya camí d’Andorra.

La sisena etapa del Tour de França va culminar a
l’Estadi Olímpic amb un trepidant final que va donar
la victòria al noruec Thor Hushovd

Alguns ciclistes van
confessar sentir-se
emocionats per la
resposta de la gent

Milers de ciutadans van sortir al carrer tot i la pluja.

Barcelona i el Tour reviuen
l’idil·li 44 anys després
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Com sorgeix l’agermanament amb
el refugi 307?
Una trobada casual a Flix amb dos
membres de l’Associació per a la recerca
històrica i documentació de la Guerra
Civil i del Poble Sec, que feien ruta cer-
cant monuments i restes de la batalla
de l’Ebre. A partir d’aquí, la sensibilitat
per recuperar aquesta part de la nostra
història i coincidència, en aquells mo-
ments, amb la museïtzació del refugi
de Flix, van fer la resta.
Quants refugis es van fer a Flix?
Durant la Guerra Civil, a Flix hi va ha-
ver fins a nou refugis, cinc al nucli
urbà, tres dins del complex industrial i
el dels pontoners que construïren el
pont de ferro. Durant els treballs de
construcció dels refugis urbans, el tú-
nel del ferrocarril, de 257 metres, fou
utilitzat temporalment com a refugi
antiaeri, sobretot mentre es construïen
els veritables refugis.
Van patirmolts bombardejos?
Flix, per la seva situació geogràfica i es-

tratègica, va patir diversos bombarde-
jos. No puc dir-ne quants amb exacti-
tud, però el primer va ser el 23 de fe-
brer de 1937. Després, en el transcurs
de la batalla de l’Ebre, els atacs de les
aviacions italiana i alemanya van ser
constants.
Va ser difícil aquesta etapa a Flix?
Molta gent va abandonar la població i
es va instal·lar en coves, masos i fin-
ques dels voltants de la vila. Encara
avui moltes coves tenen el nom d’a-
questa època.
Què els ha semblat el refugi 307?
Les seves dimensions, molt més grans
que el de Flix i amb serveis per a llar-
gues estades, ajuden a fer-se càrrec de
la magnitud de la tragèdia en una gran
ciutat amb tanta densitat de gent.
A partir d’ara en què col·labora-
ran amb el 307?
Tal com reflecteix el conveni, esperem
intercanviar informació provinent dels
estudiosos, fer promoció cadascú dels
equipaments agermanats i volem tam-
bé organitzar intercanvis de visites.
És important que aquestes instal-
lacions es puguin visitar?
Crec que avui és difícil imaginar el que
van representar aquells fets. Mantenir

viva la memòria històrica ha de servir
per no tornar a viure’ls.
Per què recomanaria el refugi de
Flix?
Doncs perquè, tot i ser curt comparat
amb el 307, ha estat museïtzat amb
molts detalls complementaris, un au-
diovisual, estris de l’època, murals ex-
plicatius sobre els bombardejos de Flix,
però també en general com a estratègia
de guerra. Tot plegat fa que sigui una
visita molt completa.

És cert que Flix va pertànyer a
Barcelona?
Sí, la baronia de Flix i la Palma van ser
adquirits a l’Edat Mitjana (1400) per la
ciutat de Barcelona.
Com va ser això?
Per un assumpte de peatges. Flix està
en un lloc privilegiat al costat de l’Ebre,

en aquell temps la millor i única auto-
pista del país. El blat provinent de l’Ara-
gó de pas cap a Barcelona baixava l’E-
bre fins a Tortosa i per mar feia cap als
graners de la ciutat, però Tortosa feia
pagar els seus aranzels. La compra de
Flix permetia que la descàrrega es fes.
Encara avui la baixada d’accés al riu rep
el nom de costa del Graner, i el blat feia
cap a Barcelona per carretera i feia així
el salt a Tortosa.
Fins quan?
Devia ser després de la Guerra dels Se-
gadors.
Què hi trobaran els barcelonins a
Flix?
La tranquil·litat d’un poble d’interior
amb tots els serveis, una gran activitat
cultural i esportiva fruit d’una vida as-
sociativa molt dinàmica i d’una tradició
industrial de més de cent anys. Un pa-
trimoni natural i històric amb moltes
sorpreses per als visitants i amb uns
equipaments importants: tres observa-
toris d’ocells en una reserva natural
vora el riu; un centre d’interpretació
del camí de sirga; el refugi; ben aviat
un restaurant al castell carlí amb el seu
centre d’interpretació; un pas de barca
amb antics llaüts, i gent acollidora.

ENTR EV I S TA Òscar Bosch , a lca lde de Fl ix

Òscar Bosch, alcalde de Flix, a l’entrada del refugi 307, al Poble Sec.

El passat 27 de juny, l’alcalde de Flix,Òscar Bosch,

va signar amb el primer tinent d’alcalde de

Barcelona,Carles Martí, i la regidora del Districte,

ImmaMoraleda,un conveni de col·laboració

entre el refugi 307 situat al Poble Sec i el refugi

que han recuperat a Flix

“La baronia de
Flix i la Palma van ser

adquirits a l’EdatMitjana
per la ciutat de Barcelona”

“Durant la Guerra Civil,
a Flix hi va haver fins a
nou refugis”

Josep Maria
Contel


