
La Festa Major del Poble Sec ja
és aquí. Entre el 18 i el 26 de ju-
liol, el barri s’omplirà de nom-
broses activitats lúdiques pensa-
des per a tots els gustos. L’actriu
Leticia Dolera en serà la prego-
nera. Una altra actriu, Lloll Ber-
tran, donarà el tret de sortida a
la Festa Major de Sants, del 22 al
30 d’agost. S’espera el tradicional
lliurament de premis del Concurs
de Guarniment de Carrers; l’O-
frena Floral a Sant Bartomeu; el
clàssic correfoc doble (l’infantil,
per la tarda, i el d’adults, per la
nit), així com una programació
musical, com la de Poble Sec, va-
riada i de qualitat, amb les actua-
cions de grups com Love Of Les-
bian o La Carrau. 

Tot a punt per a les Festes
de Poble Sec, amb Sants a l’horitzó

Es presenta un nou espai
als entorns de Joan de Sada

OBJECTIU

Esponjar una trama
densa i ordenar-ne
les edificacions

ESPAIS VERDS

El carrer es
convertirà en una
rambla verda i cívica

EQUIPAMENTS

És previst equipar
el barri amb un CAP 
i una escola bressol 
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Enric Torres Wiehnik
Membre del Consell
directiu de Santiveri

“Santiveri és un veí
més del barri de la
Marina, per això ens
agrada ajudar el
teixit social”  
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Mostra Firentitats 
Aplega associacions
i ciutadania
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Unió
Esportiva Sants 
Tanca una
excel·lent temporada
2008-2009
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Guia de
bona convivència
entre veïns 
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Agermanament
dels refugis 307
del Poble Sec i Flix
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EL POBLE SEC  · LA MARINA DEL PRAT VERMELL  · LA MARINA DE PORT  · LA FONT DE LA GUATLLA
HOSTAFRANCS  · LA BORDETA  · SANTS - BADAL  · SANTS  · PARC DE MONTJUÏC  · ZONA FRANCA - PORTS
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Un carrer de Sants durant la Festa Major del 2008.
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I N F O Ú T I Lt L ’A G E N D AW

FESTA MAJOR DEL POBLE SEC

Dissabte 18 de juliol 
Pregó i concert
A les 22 h. Plaça del Sortidor 
Pregó amb l’actriu i veïna del barri Leticia Dolera i con-
cert de l'orquestra Cumbas del Mambo.

Divendres 24 de juliol
Correfoc amb els Diables del Poble Sec
A les 21.15 h. Plaça de Santa Madrona
I, després, sopar de germanor i bingo popular.

Dissabte 25 de juliol
Itinerari La Setmana Tràgica al Poble Sec
A les 19 h. Sortida de plaça Santa Madrona.
Organitza CERHISEC. Duració aproximada: dues hores.

Dissabte 25 de juliol
Ball de Festa Major
A les 23 h. Plaça de Santa Madrona
Amb el grup Kráter.

FESTA MAJOR DE SANTS

Dilluns 24 d’agost
Ballada de sardanes
A les 18.30 h. Passatge Vapor Vell
Amb la cobla La Principal del Llobregat. I, després, lliura-
ment de premis del concurs de guarniment de carrers.

Dimecres 26 d’agost
Correfocs
A les 19.30 h. Jardins de Can Mantega
Correfoc infantil amb les Guspires de Sants. A les 22 h,
correfoc adult amb els Diables de Sants i colles convida-
des i música tradicional als jardins de Can Mantega.

Divendres 28 d’agost
Love of lesbian
A les 22 h. Jardins de Can Mantega
Una de les bandes més importants de l’indie espanyol.

Dissabte 29 d’agost
Nit de circ
A les 22 h. Jardins de Can Mantega
Amb El negro y el flaco.

Diumenge 30 d’agost
Diada castellera
A les 12 h. Passatge Vapor Vell
A càrrec dels Castellers de Sants. A les 21 h, focs d’arti-
fici al passeig de Sant Antoni.

Dijous 16 de juliol
Vicky, Cristina, Barcelona
A les 22 h. Cotxeres de Sants (Sants, 79-83)
Cinema a la fresca amb l’últim film de Woody Allen.

Divendres 17 de juliol
Butterfly
A les 21 h. Sala Pepita Casanellas (pg. Zona Franca, 185)
Espectacle de dansa dirigit per Mercedes Boronat.

Dissabte 18 de juliol
A taula!
A les 19 h. Centre cívic El Sortidor (pl. del Sortidor, 12)
Cicle de Cultura i Gastronomia. Els sentis de la Medi-
terrània. Tasta l’estiu. Amanides i sopes fredes.

Dijous 23 de juliol
Cinema a la fresca
A les 22 h. Cotxeres de Sants (Sants, 79-83)
Projecció de Juno.
A les 22 h. Plaça de la Marina 
Indiana Jones i el regne de la calavera de cristall.

Divendres 24 de juliol
L’Altra Escena
A les 21 h. Sala Pepita Casanellas (pg. Zona Franca, 185)
Espectacle de dansa dirigit per Irina Martínez.

Diumenge 19 de juliol
Cirkomotik
A les 12 h. Plaça de la Farga
Circ i humor a la Bordeta amb la Cia. El negro y el fla-
co. Espectacle per a tota la família.

Dimarts 22 de juliol
Zum
A les 19 h. Parc de Can Sabaté
Animació infantil a càrrec de la Cia La Tresca.

Dijous 16 de juliol
Audiència pública a la Zona Franca
A les 19 h. Sala Pepita Casanellas (pg. Zona Franca, 185)
L'Audiència pública de l'estat del Districte té per finali-
tat potenciar la comunicació periòdica entre el Consell
del Districte i els ciutadans.
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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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Núria Mahamud

Com serà el nou eix cívic
Sants−Badal al voltant

del carrer Joan de Sada? Com
es reordenaran els carrers?
Quins nous equipaments pú-
blics s’hi construiran? Per
contestar aquestes i altres
preguntes, el Districte de
Sants-Montjuïc va organitzar
una reunió informativa el
passat 9 de juny a l’escola
d’FP Oscus, en la qual va ex-
plicar el projecte als veïns. En
una sala plena de gom a gom,
la regidora del Distr icte,
Imma Moraleda, i les tècni-
ques del departament d’Ur-

banisme van desgranar amb
detall el projecte de Modifica-
ció del Pla General Metropo-
lità al carrer Joan de Sada,
aprovat provisionalment per
la Comissió de Govern. 
El planejament de la zona té
per objectiu l’esponjament
d’una trama urbana densa on
es barregen construccions fa-
brils i edificis d’habitatges i la
reordenació de la xarxa vià-
ria, perquè sigui més pacífica
−amb límit de velocitat 30− i
funcional. La proposta de
nova viabilitat, segons que es
va explicar al veïnat, preveu
la continuïtat del carrer Joan

de Sada i l’obertura del de
Miquel Àngel per crear un
nou espai públic d’esbarjo i
estada, una rambla de 30 m
d’amplada que comunicarà
amb la paral·lela rambla de
Brasil. Aquest eix lliure de
cotxes tindrà espais verds i
equipaments públics i privats
que encara estan per definir,
tot i que el projecte apunta la
necessitat de crear una escola
bressol i un centre d’atenció
primària al barri. 
La regidora del Districte va
explicar que s’ha apostat per
aquests equipaments “perquè
creiem que tots els barris els

han de tenir”, però va insistir
que el projecte arquitectònic
encara no s’ha començat a re-
dactar i s’hi podria incorpo-
rar algun altre equipament
públic. En aquest sentit, Mo-
raleda va destacar que el pla-
nejament d’aquesta zona ha
estat “molt complicat” i que
serà “necessàriament lent”
perquè es vol fer “cooperant”
amb els veïns que es poden
veure afectats.

La reordenació d’aquesta illa
es completarà en un període
de quatre fases. En una pri-
mera fase, s’iniciarà la cons-
trucció dels equipaments si-
tuats al carrer Roger, 48-64;
en la segona i tercera fase,
s’hi realitzarà la reforma de la

major part de l ’àmbit de
16.159 m² −delimitat pels
car rers de Violant d'Hongria,
Portbou, Sants i rambla de
Brasil−, en la qual es preveu
la desaparició del carrer Fi-
sas, l’obertura del carrer Joan
de Sada, la urbanització de
les zones verdes i la construc-
ció d’equipaments i d’habitat-
ge. En la darrera fase es
desenvoluparan els plans de
millora urbana del carrer de
Sants, Violant d’Hongria i
l’interior d’illa del carrer Mi-
quel Àngel, Roger i Badal que
es duran a terme amb l’acord
de tots els interessats.
El projecte de reforma d’a-
questa illa de Sants-Badal
també implicarà l’ordenació
del sostre residencial per tal
de crear noves façanes de
cara a l’espai públic, adaptar
les alçades a les particulari-
tats de cada carrer i incorpo-
rar habitatges de promoció
pública.
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La reunió informativa per als veïns es va celebrar el passat 9 de juny.

En una reunió informativa a

 l’escola d’FP Oscus, s’hi va

 explicar al veïnat el projecte de

reordenació del carrer Joan de

Sada i el seu entorn per crear un

nou espai d’estada i esbarjo per

als veïns i pacificar el trànsit

El Districte informa els veïns de les
futures actuacions a Sants-Badal

És previst construir
habitatges de
protecció oficial i
nous equipaments

C IU TA DA N S  OPIN E N

María Luisa
Bonchut
Jubilada

Sí, i em sembla bé, per-
què penso que millorarà
la qualitat de vida del
barri, tot i que s'ha de
mirar que no afecti la
gent que hi viu i donar
solucions als possibles
problemes que sorgeixin.

Sergio Seijas
Jubilat 

Sí que lo sé y pienso
que está bien y es nece-
sario, porque faltan
equipamientos y espa-
cios abiertos. Pienso
que el barrio ganará
espacio aprovechable.

Natàlia Rosselló
Professora

Sí que el conec i em
toca de prop, perquè la
meva mare hi té una
botiga que desaparei-
xerà. Tot i que és un
projecte que millorarà
el barri, em fa pena
perquè el barri pot per-
dre la seva essència. 

Eufrasia Andrés
Administrativa 

Sí que lo sé y según lo
que sabemos nos parece
bien, pienso que queda-
rá perfecto. Ya va bien
que se ocupen de esta
zona, que está muy
abandonada.

Dolors Arrufat
Botiguera 

Sí que ho sé, i tot el que
sigui una millora per al
barri em sembla molt
bé. És un barri que està
molt abandonat, mol-
tes cases estan buides,
així que segur que s'a-
profitarà més l'espai
que no pas ara.

David Bosque
Jubilat 

Sí que lo sé y a mí el
proyecto del CAP y los
otros equipamientos
me parecen bien. Lo
que no veo tan bien es
que desaparezca la calle
de la fábrica y las casas
de al lado.

S a p  q u e  h i  h a  u n  p r o j e c t e  p e r  t r a n s f o r m a r  e l  c a r r e r  J o a n  d e  S a d a  i  e l  s e u  e n t o r n ?
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E N T I T A T S

Beatriu Sanchís

L’edició d’enguany de
Firentitats serà recor-

dada com la primera en
què va ocupar els carrers de
Sants i Creu Coberta per
fer-hi la mostra. Aquesta
nova ubicació ha significat
un augment de l’afluència
de públic durant tota la jor-
nada. Els visitants a la
mostra van tenir a l’abast
informació sobre més de
cent entitats i van poder
gaudir i participar en nom-
broses activitats protago-
nitzades pel teixit associa-
tiu. La cultura popular va
tenir una representació es-
pecífica a través de l’acció
Fes-te al carrer, que va po-
sar l’accent en les expres-
sions de cultura popular i
tradicional catalanes. Da-

vant de la seu del Districte
i per tot el carrer de Sants,
el toc de gralles dels cas-
tells, la cercavila dels ge-
gants, la pólvora del corre-
foc, les sardanes i  les
puntaires van ser algunes
de les principals activitats
de les quals van poder gau-

dir els veïns del districte.
Aquesta edició ha volgut
apropar-se més a la ciutada-
nia i ha posat de manifest
la vitalitat de les entitats.
Els objectius de Firentitats

són donar a conèixer a la
ciutadania les entitats i po-
tenciar les relacions interas-
sociatives. Durant el mes
de juny, les entitats també
es van reunir en un plenari
per fer la valoració de la
mostra. Cal destacar que Fi-
rentitats forma part de la
programació d’activitats de
Cotxeres-Casinet. Cotxe-
res-Casinet és un projecte
compartit entre el districte
de Sants-Montjuïc i el Se-
cretariat de Sants, Hosta-
frans i La Bordeta. Aquesta
cogestió garanteix que els
centres cívics estiguin
oberts al veïnat i a les enti-
tats, que ofereixen serveis, i
que siguin espais de partici-
pació i interrelació associa-
tiva i de dinamització.

Més informació:
Firentitats
Telèfon  010
www.bcn.cat/santsmont-
juic.cat

La regidora del Districte, Imma Moraleda, va visitar les parades de les entitats participants.

Vol donar a
conèixer les entitats
i potenciar les
relacions
interassociatives

Més de cent entitats van participar
al juny a la mostra associativa de Sants,
Hostafrancs i la Bordeta

La mostra Firentitats aplega
associacions i ciutadania

Membres de l’esbart a la plaça de l’Univers de Montjuïc,
al 1971. (Foto: Arxiu Esbart Ciutat Comtal)

50 anys de l’Esbart
Ciutat Comtal (II)
El 1972, l’esbart va continuar les seves activitats amb el
nom de Ballet de la Ciudad Condal (Escuela de danza po-
pular), instal·lat a la seu de la Cooperativa la Nova Obre-
ra, ubicada al carrer Guadiana, 22. La situació precària en
què es trobava no va significar cap entrebanc seriós per
començar una etapa amb molta empenta i esmerçar es-
forços pel que fa a les activitats socials per cohesionar
tant les vessants artístiques com humanes del grup.
Aquell any va prendre part, amb l’Escola de dansa, al 1r
Festival Infantil de Dansa Catalana celebrat al Palau Na-
cional de Montjuïc. El 1973, amb el Cos de dansa, també
va estar present en el Festival de Danses que es va fer al
Palau de la Música Catalana.
Malgrat el rebrot experimentat els anys anteriors, el
1976, amb la marxa dels directors i fundadors, Josep M.
Morana i Benvinguda Valldaura, l’esbart va perdre els
seus referents més importants de treball. Davant d’a-
questa situació, els dansaires més antics agafaren el timó
de l’entitat fins que, el gener de 1977, Manel Calduch en
va assumir la presidència i la direcció. Aquest canvi va
portar una profunda renovació en l’entitat i donà com a
resultat una entitat més ben organitzada i amb nous pro-
jectes artístics, fruit de la col·laboració dels mestres i co-
reògrafs Albert Sans, Salvador Melo i Jordi Sánchez. El
revulsiu encetat en l’esbart, de la mà de Manel Calduch,
per salvar l’entitat i continuar treballant en el desenvolu-
pament de nous projectes artístics i socials aviat es va
veure recompensat.
Si té fotografies o documents del seu barri, en pot fer
donació a l’Arxiu Municipal del Districte, 93 332 47 71

J. M. ContelÀLB UM HI S T ÒR IC
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David Sabaté

L’actriu Leticia Dolera
–veïna del barri i vista,

per exemple, a Hospital Cen-
tral o El otro lado de la cama–
pronunciarà el pregó de la
Festa Major del Poble Sec.
Serà dissabte 18 de juliol a les
22 h a la plaça del Sortidor. El
mateix espai acollirà més tard
el concert de l'orquestra Cum-
bas del Mambo, mentre que la
bodega Saltó i Jazz-Soleá se-
ran escenari d’algunes ses-
sions de discjòquei. L’Espai
Marabal i  el bar Solo/Bu-
kowsky tindran també músi-
ca en viu, mentre que l’Asso-
ciació Cultural Enmedio
projectarà cinema i video-
clips. La programació inclou,
així mateix, ballada de sarda-

nes i gegants, o una cursa
matinal, una bicicletada, una
paella popular i una Diada
castellera amb la participació
dels Capgrossos de Mataró,
Lleida i Poble Sec (tot diu-
menge 19). Fins al dissabte
26 de juliol, hi ha programats
també tallers, havaneres, una
jornada de donació de sang,
sopars al carrer i el tradicio-
nal Correfoc (divendres 24).
Els grups Gertrudis i Rauxa
animaran amb la seva música

folk la nit de dissabte 25.
Però, com cada any, Sants no
es cansa de festa, i poques
setmanes després arriba la
Festa Major de Sants (del 22
al 30 d’agost). Una altra ac-
triu, la popular i divertida
Lloll Bertran, pronunciarà,
dissabte 22, el pregó de
Sants, el qual enguany se ce-

lebrarà al CEIP Barrufet. El
seguiran el tradicional lliura-
ment de premis del Concurs
de Guarniment de Car rers,
dilluns 24 al passatge Vapor
Vell; la Cercavila de Festa Ma-
jor (el 22), o l’Ofrena Floral a
Sant Bartomeu, per part de
les Comissions de festes dels
carrers, els Castellers de
Sants i els veïns que ho desit-
gin. Els jardins de Can Man-
tega, d’altra banda, concen-
traran els concerts musicals,
amb grups com Lolaimon
(25), La Carrau (26), l’Ivanow
Jazz Group (27) o Love Of
Lesbian (28). Destaquen tam-
bé la Diada castellera de Festa
Major (30), amb els Castellers
de Sants, i altres colles invita-
des; el Correfoc infantil de
Guspires de Sants i el Corre-
foc dels Diables de Sants i al-
tres colles invitades (tots dos
dimecres 26). Aquest últim
recorrerà, previsiblement, els
carrers Muntades, Autono-
mia, Premià, Sants, Gayarre i
Sant Crist fins a les places
Ibèria i Bonet i Muixí. 

N O T Í C I E Sf
Lliurament dels premis Francesc Candel
“Què pot obrir una clau?”, de Sònia López, i “Aquí
plantado”, de Diego Prado, han estat els guanyadors
de la 18a edició dels premis Francesc Candel en les ca-
tegories de relat curt juvenil i adult, respectivament.
En la modalitat de poesia, l’obra guanyadora ha estat
“La canción de Lord Black”, escrita per Concepción
Moya; en la de narració històrica, “La processó de les
filles de Maria a la parròquia de Sants”, de Rafael Ro-
dríguez, i en la de reportatge sobre immigració, “An-
dalucinacions”, de Miquel Pascual. 

Activitats lúdiques d’estiu 
Els centres cívics organitzen un munt d’activitats per
al juliol, que es poden consultar a www.bcn.cat/sants-
montjuic. En destaca Circomotiv, l’espectacle de circ
que tindrà lloc el dia 19, a les 12 hores, a la plaça La
Farga; Zum, un espectacle familiar que es pot veure el
21, a les 19 hores, al parc Can Sabaté, o els espectacles
de dansa del dia 17 (Butterfly) i el 24 (L’altra escena),
a la Sala Pepita Casanellas, a les 21 hores.

Punt d’intercanvi de llibres 
La Federació d’Associacions, Entitats i Comissions
d’Hostafrancs ha posat en marxa un Punt d’intercanvi
de llibres permanent per facilitar l’accés a la cultura als
veïns del barri en temps de crisi. Aquest servei cultu-
ral obre al públic al Casal Artesà d'Hostafrancs (c. Sant
Roc, 26-28, 1r pis), de dilluns a divendres, de 17 a 20
hores. Durant el mes de juliol només funciona els di-
lluns i dimarts. Tanca a l’agost. 

Èxit del Teatre Exprés 
El 5 i 6 de juny es va celebrar la primera edició de La
Mostra de Teatre Jove de Sants-Montjuïc, el Teatre
Exprés, que exhibia peces d’uns 30 minuts representa-
des per joves. El Teatre Exprés, que va gaudir d’un
gran èxit de públic, va tenir lloc al teatre de l’escola Ca-
vall Bernat. Hi van participar els instituts Emperador
Carles, Joan Coromines, Lluís Vives i Montjuïc.

Els bancs de Margarit s’han dissenyat per salvar el pendent.

S’inauguren les obres de Concòrdia i Margarit durant les festes
P. F. 

Tot i que les obres van fina-
litzar fa setmanes, el 25

de juliol, coincidint amb la
Festa Major de Poble Sec, s’i-
nauguren les obres dels car -
rers Concòrdia i Margarit, que
han millorat l’accessibilitat i
pacificat el trànsit. 
Al carrer Concòrdia, s’hi ha ac-
tuat en el tram que hi ha des
de França Xica fins a Mare de
Déu del Remei. S’hi ha elimi-
nat el mur existent i s’hi han

construït unes escales d’obres
noves i una rampa. També s’hi
han eliminat les places d’apar-
cament i s’hi han plantat ar-
bres, concretament robínies.  
La intervenció al carrer Mar-
garit −que té un fort pendent i
és molt transitat pel fet de ser
via d’accés al camp de futbol
de la Satàlia, a molts col·legis i
a zones turístiques de Mont-
juïc− s’ha fet palès sobretot
del passeig de l’Exposició al
carrer Julià. En aquest tram,

s’hi han eliminat les places
d’aparcaments i s’hi ha cons-
truït una plataforma única
amb pedra artificial, que està
més pensada per al pas dels
vianants que dels vehicles. La
separació entre la calçada i la
vorera es delimita amb una lí-
nia de pruneres. Cal destacar la
col·locació d’uns seients indivi-
duals que han estat dissenyats
exclusivament per a aquest ca-
rrer, els “txeta”, que resolen el
problema del fort pendent.  

Una de les actuacions celebrades a la Festa Major del Poble Sec de l’any passat.

Tot és a punt per a
la Festa Major del
Poble Sec, del 18 al
26 de juliol. 
La de Sants arriba 
el 22 d’agost

Les actrius 
Letícia Dolera i Lloll
Bertran en seran 
les  pregoneres  

Compte enrere per a la Festa
Major de Sants i el Poble Sec
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Ara du el nom d’Àngel i abans de Paulino,
però per als veïns del barri el tracte, la qua-

litat i la confiança de la carnisseria no han variat
gens. Aquest establiment el van obrir l’any
1956 el Paulino i la Pepita, i fa vint anys hi va
haver el canvi generacional, quan el fill, l’Àngel,
es va fer càrrec de la botiga. Els antics clients el
van veure créixer, i hi ha molts que encara ara
l’anomenen “Angelín”. Per a l’Àngel, el tracte
amb els veïns és molt cordial i familiar recorda
quan hi havia els pisos de la SEAT i el cinema

davant de l’establiment. Era com un poble i en-
cara es manté aquell esperit, assegura. La car-
nisseria ha mantingut també l’esperit de sem-
pre. Ofereix carns de qualitat, com el bou i la
vedella de Galícia, la vedella de Girona, el xai
d’Aragó i productes d’elaboració pròpia. Al tau-
lell, hi veiem una simpàtica miniatura que re-
produeix aquest ja històric local.

Carnisseria Àngel
C. Foneria, 26 / Telèfon: 93 332 64 44

E L  T A U L E L L

Més de mig segle oferint les millors carns

Fa vint anys que l’Àngel és al capdavant de la carnisseria.

Joan Anton Font

E Q U I P A M E N T S

Joan Anton Font

El refugi 307 del Poble Sec,
situat a la confluència del

carrer Nou de la Rambla i el
passeig de Montjuïc, va ser
l’escenari el passat 27 de juny
de l’acte d’agermanament en-
tre aquest refugi i el de Flix. El
conveni de col·laboració el van
signar d’una banda el primer
tinent d’alcalde de Barcelona,
Carles Martí, i la regidora del
Districte de Sants-Montjuïc,
Imma Moraleda, i de l’altra,
l’alcalde de Flix, Òscar Bosch.
La iniciativa d’agermanar
ambdós refugis va néixer de
l’Associació per a la Recerca
Històrica i Documentació de
la Guerra Civil i del Poble Sec,
una entitat que darrerament
s’ha dedicat a l’estudi de la ba-
talla de l’Ebre. En unes de les
visites que l’associació va fer a
Flix mentre preparaven una
exposició sobre aquesta temà-
tica, van coincidir amb  el Sr.
Bosch, aleshores primer ti-
nent d’alcalde del municipi, i
fou quan se li plantejà la pos-
sibilitat d’un agermanament. 
Durant l’acte, el tinent d’alcal-
de, Carles Martí, va comentar

que “tot i la distància que se-
paren Barcelona i Flix, totes
dues ciutats van patir situa-
cions molt semblants, amb
bombardejos massius que van

castigar la població civil i la
van obligar a fer grans es-
forços per defensar-se’n.” Per
la seva banda, l’alcalde de
Flix, Òscar Bosch, va destacar
“l’estreta relació que Barcelo-
na i Flix han mantingut al
llarg de la història i la im-
portància d’aquest agermana-
ment, que permetrà revifar
les relacions entre ambdós
municipis”. El refugi 307 va

ser iniciativa dels veïns. Tenia
capacitat per allotjar unes
2.000 persones i disposava de
tres entrades, de les quals es
conserva la número 3. L’any
2007, sota la gestió del Museu
d’Història de la ciutat, va
obrir les portes al públic com
a testimoni dels bombardejos
patits per Barcelona durant la
Guerra Civil. El refugi de Flix
va ser construït per l’ajunta-
ment al carrer de Sant Josep
per tal de resguardar la pobla-
ció després que el 23 de febrer
de 1937 patís el primer bom-
bardeig. L’objectiu de l’aviació
era la fàbrica electroquímica,
on el rebels suposaven que es
fabricaven bombes.

Més informació:
Refugi 307
c/ Nou de la Rambla, 169
Tel. 93 256 21 00
museuhistoria@bcn.cat 

La població
civil de Barcelona
i la de Flix van patir
bombardejos
massius

Els refugis 307 de
Poble Sec i el de Flix
s’han agermanat.
La iniciativa neix
de la voluntat de
preservar la
memòria històrica

La regidora del Districte, Inma Moraleda, el primer tinent d’alcalde,
Carles Martí, i l’alcalde de Flix, Òscar Bosch, durant la signatura.

El refugi 307 del Poble Sec
s’agermana amb el de Flix

S E R V E I  P Ú B L I C

Jordi Miró
Té gairebé quaranta pàgines i du com a títol Guia de su-
port per a l’organització de comunitats de veïns i veïnes.
Es tracta d’un manual, publicat fa unes quantes setma-
nes per l’Ajuntament de Barcelona, que persegueix un
objectiu que de vegades és molt difícil d’aconseguir: la
bona convivència entre els ciutadans que compartei-
xen el mateix edifici. “Les ciutats, els barris, les comu-
nitats de veïns on vivim són els escenaris en què ciuta-
dans i ciutadanes coneixem els valors cívics i
construïm les relacions socials que ens permeten viure
en comunitat“, escriu l’alcalde Jordi Hereu en el pròleg
d’aquesta guia que forma part del Programa de suport
a les comunitats de veïns. “Són els infants, els adoles-
cents, els joves, la gent gran, els nouvinguts −en defi-
nitiva, els ciutadans i les ciutadanes− els protagonistes
d’aquesta construcció de valors i, per tant, de comuni-
tat”, hi afegeix. 
En total, la guia conté onze apartats destinats a evitar
problemes entre els veïns, entre els quals la definició
de la comunitat de propietaris i el perquè i com s’ha
d’organitzar, els òrgans de govern, la regulació interna,
la delimitació dels espais comuns i dels individuals... A
més, dedica un capítol a la gestió econòmica i un altre a
les adreces i els telèfons d’interès d’organismes relacio-
nats amb les comunitats de propietaris.
La regidoria d'Habitatge i la Direcció de Prevenció de
l'Ajuntament han publicat 5.000 exemplars d’aquesta
guia, els quals es distribuiran a les comunitats conside-
rades sensibles, i també a aquelles que la  demanin 
a través de les  Oficines d'Habitatge i de les  
Secretaries Tècniques de Prevenció 
de cada Districte. 

Més informació: 
Oficines de l'Habitatge 
de Barcelona
www.bcn.cat/habitatge 
Tel: 010. (Preu establiment de la trucada

0,45 €. Preu trucada 0,06 €/minut, tarifat 

per segons. IVA inclòs).

Guia de bona 
convivència entre veïns 
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M U LT I M È D I 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

Web de platges

Informa dels serveis i equipaments a la
platja i ofereix consells de bones pràctiques
i normativa d'ús (suport de socorristes,
codi de banderes, etc.). També facilita
informació en temps real sobre l’estat de la
mar i la gestió ambiental de cadascuna de
les platges i inclou dues webcams que per-
meten als ciutadans tenir una informació
general de l'àrea del litoral, amb imatges
contínuament actualitzades.
www.bcn.cat/platges

Web de la Diagonal

Coincidint amb el començament de la
segona fase del procés participatiu de l'a-
vinguda Diagonal, el web d'I.de.a Diagonal
renova la seva imatge i hi incorpora nous
continguts. D’aquesta manera es conver-
teix en un espai més interactiu que facili-
tarà la participació dels ciutadans i ciutada-
nes. Així, podeu omplir la butlleta infor-
mativa i ser un donant d'idees per refor-
mar la Diagonal. 
www.bcn.cat/diagonal

wP O L I E S P O R T I U

Pere S. Paredes

La Unió Esportiva Sants, un dels
clubs més carismàtics de Sants-

Montjüic, ha tancat amb molt bona
nota la passada temporada 2008-
2009, ja que el seu primer equip ama-
teur de futbol ha aconseguit l’ascens i
des de la pròxima temporada jugarà a
la categoria Primera Catalana.
Per al seu president, Vicenç Bellido,
“tornar a aquesta categoria que vam
perdre fa set anys ha estat un objec-
tiu desitjat i molt treballat, tant per la
directiva, el cos tècnic, els jugadors i
tothom que envolta el nostre club”.
Ara, i de cara a aquesta pròxima tem-
porada, el directiu remarca el seu de-
sig de “continuar treballant modesta-
ment en la consolidació del nostre
equip en aquesta categoria. Ja hi
haurà temps, en les següents, de pen-
sar a pujar i anar guanyant títols”.

Alhora, la UE Sants té dos equips que
jugaven a Primera categoria juvenil i
que també aquest any s’han guanyat
el lloc per lluitar la temporada 2009-
2010 en la categoria preferent, “una

categoria que ens agrada molt, ja que
tots els nostres petits jugadors po-
dran veure’s reflectits en aquest mi-
rall, on esperem que, a poc a poc, la
cantera del nostre club vagi farcint els
nostres equips”.  
Actualment, la UE Sants té més de
450 jugadors, que juguen a totes les
categories, incloent-hi dos equips fe-
menins i dos més de futbol sala; “una
de les nostres feines és que, de cara a
la pròxima temporada, augmentarem
a quatre aquestes dues modalitats de

futbol”. El proòsit de la Unió Esporti-
va Sants, segons els seu president, és
“que tot el barri, el districte i, des d’un
punt de vista més ampli, qualsevol
esportista o persona a qui li agradi
l’esport pugui practicar-ne en el seu
temps lliure i a preu mòdic. Sobretot
que la gent jove ompli amb l’esport el
seu temps lliure, i per això posem a la
seva disposició tots els recursos del
nostre club”. Bellido també vol fer pú-
blica la creació a la UE Sants d’una
nova secció d’atletisme popular, “per-
què volem potenciar aquest tipus
d’esport. Sabem que molta gent del
barri s’apunta a moltes d’aquestes
proves urbanes i volem centralitzar i
ajudar, sota els nostres colors i logís-
tica, aquests esportistes”.

Més informació:
UE Sants, C. Riego, 2 
Telèfon: 93 431 64 08 
www.uesants.cat 

La Unió Esportiva Sants
ha acabat la temporada
amb l’ascens de
categoria i la propera
temporada jugarà a
Primera Catalana

El club vol que, sobretot,
el joves facin esport en
el seu temps lliure

La Unió Esportiva Sants té més de 450 jugadors.

La Unió Esportiva Sants tanca una
excel·lent temporada 2008-2009 

Pere S. Paredes

El passat 13 de juny, el Club Es-
portiu APA Poble Sec va cele-

brar el seu vintè aniversari. El club
conserva l’objectiu de reunir el mà-
xim de col·legis del barri del Poble
Sec i Sant Antoni, sota una associa-
ció de pares, i així poder reunir i
aglutinar esforços per dotar d’eines
esportives els alumnes d’aquests
centres. Amb el camp de la Satàlia
com a referència, el futbol ha estat
sempre el seu principal projecte i
objectiu, i s’ha arribat a tenir

equips en totes les categories exis-
tents, fins i tot amb la creació d’u-
na escola d’iniciació al futbol.
El Club Esportiu APA volia i vol
que els nens, quan acabessin les
competicions escolars reglamenta-
des, no haguessin de parar i deixar
de jugar a futbol. Així va néixer la
disposició i predisposició d’aquest
club a federar els seus nois, per
continuar la seva tasca esportiva
amb el futbol.
Aquesta tasca de donar prioritat al
futbol, potenciar-lo i facilitar-lo als

seus associats és el que continua
mantenint viva aquesta entitat es-
portiva. Tasca que els ha fet acon-
seguir, fins a l’actualitat, tenir cinc
equips: prebenjamí, benjamí, aleví
de primera divisió, aleví Futbol 7  i
infantil, fins a arribar a sumar un
total de 60 jugadors.
L’emotiu acte central de l’aniversari
del Club Esportiu APA va consistir
en un triangular contra el Castell-
defels i l’Europa, a més a més d’un
partit entre els veterans del club i
la UD La Palma, equip del barri.

20è aniversari del Club Esportiu APA Poble Sec 
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Santiveri ha anat creixent i la
Zona Franca és un barri cada vega-
da més residencial. Què els manté
encara arrelats a la Marina?
A més de la factoria de Barcelona, que
és la central, tenim altres plantes a
Lleida i a Peñafiel (Valladolid) i allí
comptem amb més terreny, si cal una
expansió. Aquí ens hem quedat sense
la possibilitat d’ampliar la fàbrica,
però mai ens hem plantejat anar-nos-
en. Al barri, hi hem nascut. Jo he vis-
cut en aquesta casa amb la meva fa-
mília [a la fàbrica es manté la casa
familiar], he jugat en aquest pati…
Sempre m’he sentit orgullós de dir
que era de la Zona Franca. 
A l’empresa, ara hi treballen la
tercera i quarta generació de la
saga. Entre els treballadors també
hi ha aquest relleu familiar?
Al voltant del 70% dels nostres treba-
lladors són gent del barri. Al llarg del
temps i quan hem tingut processos
d’expansió, hem contractat familiars

del personal que ja treballava a la fà-
brica i en alguns moments han coin-
cidit tres generacions: avi, pare i fill.
En certa manera, aquest component
familiar i de barri s’ha reflectit en l’es-
tructura laboral.
La família Santiveri va ser guar-
donada amb la Medalla d’Honor
de Barcelona 2005 per la seva
trajectòria cívica al barri de la
Marina. Com s’ha forjat aquesta
vinculació?
Santiveri és un veí més del barri i crec
que aquesta paraula porta implícit el
significat de solidaritat. En aquest
sentit, sempre que hi ha algun acte
del teixit associatiu del barri procu-
rem ajudar, ja sigui donant productes
o diners. I això té a veure amb el sen-
timent de veïnatge del qual parlava
abans i que crec que marca força el
que és l’empresa Santiveri. Tenim un
concepte de responsabilitat social.
A la factoria barcelonina, s’hi han
gestat productes molt innovadors,
alguns de principis del segle XX…
La fàbrica del carrer Encuny conti-
nua exercint de centre neuràlgic?
Aquí tenim el servei de R+D, el control
de qualitat i els departaments tècnics i

de formació, a més de diverses línies de
producció.  I també fem tota la línia de
panificació, els complements alimento-
sos, els xarops… El pa dextrin va ser una
patent nostra de principi dels anys 20, i
en aquesta mateixa dècada vam ser
també els primers a fabricar un produc-
te vegetal amb textura càrnia, la carni-
ta, i una llet vegetal amb ingredients
com la soja i l’ametlla.

I tot va néixer en una botiga de ca-
mises del carrer del Call.
Al besavi, Jaume Santiveri Piniés, li van
diagnosticar una tuberculosi. Com que
no va trobar ajut en la medicina tradi-
cional, se’n va anar al sanatori de Sebas-
tian Kneipp, a Alemanya, on va trobar
el remei. En tornar a Barcelona, va can-
viar la botiga de camises per una de
productes naturals. Al principi, Santive-
ri importava els productes de Kneipp i

Kellogg’s, que eren aleshores l’avant-
guarda dels productes naturistes. Quan
va instal·lar la primera fàbrica al port va
començar a produir la malta, un substi-
tut del cafè. Però en esclatar la Segona
Guerra Mundial va haver-hi problemes
de subministrament i es va decidir
construir la factoria de Peñafiel per ob-
tenir el cereal de Castella. Per a nosal-
tres la cultura nutricional és molt im-
portant i, evidentment, sempre hem
treballat amb productes naturals, sense
conservants, sense colorants i sense
organismes modificats genèticament
(OMG). Ara també tenim una gamma
de productes amb el segell biològic
corresponent.
Quin futur ens espera en el camp
de la nutrició?
Crec que l’alimentació serà cada vegada
més natural i biològica. Santiveri fa gai-
rebé un segle que aporta un valor afegit
de salut als seus productes. Hem fet ali-
ments per a col·lectius com els diabè-
tics, els celíacs, els hipertensos... i ara
competim amb la gran indústria ali-
mentària amb els aliments funcionals.
Les nostres investigacions se centren
en la creació de productes més nutri-
tius, amb menys greix i menys sucre.

E N T R E V I S T A E nr i c  Tor res  W iehnik ,  membre  de l  Conse l l  d i rect iu  de  Sant iver i

Enric Torras, a la seu de la fàbrica Santiveri, al barri de La Marina.

Enric Torres forma part de la quarta generació

de la família Santiveri, besnét del patriarca

d’una saga que, des de la Zona Franca, ha estat

capdavantera en la producció d’aliments naturals

“Al voltant del 70%
dels nostres treballadors

són gent del barri”

“Santiveri és un veí més
del barri de la Marina,
per això ens agrada
ajudar el teixit social”

Núria 
Mahamud


