
Foc i música protagonitzen les
Festes de la Marina-Bacanals de
Barcelona, una de les millors alter-
natives per passar una divertida
revetlla de Sant Joan popular. El
barri de la Marina de Port inicia la
programació festiva divendres 19
de juny amb el pregó dels Mojinos
Escocíos, que actuaran a la nit, a la
confluència del carrer Foc amb
Mare de Déu de Port. Les festes
presenten també algunes nove-
tats, com ara la gimcana popular
organitzada per un esplai del barri,
encara que la majoria de la progra-
mació és fidel a la tradició i no fal-
taran els correfocs, la cercavila, el
concurs de paelles i la cursa popu-
lar, en la qual van participar l’any
passat més de 200 persones.

LaMarina celebra les Bacanals,
prèvia a la revetlla de Sant Joan

Sants-Montjuïc té una nova seu
d’Oficina de l’HabitatgeMunicipal

SITUACIÓ

S’ha traslladat al
carrer Antoni de
Capmany, 23

SUBVENCIONS

Gestionarà ajuts al
lloguer d’entre 20 i
240 euros mensuals

SOLUCIONS

Mediarà en casos
de desnonament
i assetjament

Pàg. 3

ENTREVISTA Pàg. 8

Josep Escofet
President de l’Eix comercial
Sants-les Corts, Joan Güell,
Galileu, Vallespir

“Avui el botiguer
s’ha de transformar
en comerciant”

PLE DEL DISTRICTE Pàg. 4

Can Clos, La Vinya i
Plus Ultra, candidats
a la Llei de Barris

POLIESPORTIU Pàg. 7

XI Open
Internacional
d’escacs de Sants,
Hostafrancs i la
Bordeta

SERVEI PÚBLIC Pàg. 6

Consells per a una
revetlla segura

ENTITATS Pàg. 6

Esplai Turons
Més de 25 anys
d’educació en el lleure

Pàg. 5
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Les Bacanals no renuncien a les activitats més tradicionals.
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I N FOÚT I Lt L ’AGENDAW

FESTA MAJOR DE LA MARINA

Divendres 19 de juny
Xocolatada i dansa al carrer
A les 18 h. Plaça de la Marina
Presentació de les festes, parlaments oficials i pregó de
Los Mojinos Escocíos (20 h).
Tabalada i correfoc
A les 22.15 h. Plaça de la Marina
Correfoc amb les Guspires de Sants, els diables del Poble-
sec, l’Escamot Diabòlic, la Satànica de Sant Andreu...
Nit de tangos
A les 23 h. Jardins de la Mediterrània
Concert de Los Mojinos Escocíos
A les 24 h. Foc/Mare de Déu de Port

Dissabte 20 de juny
IV Cursa Popular de la Marina
A les 9.30 h. Plaça de la Marina
Inscripcions amb antelació al local de la UE.
Aniversari dels Tabalers de Port
A les 12.30 h. Plaça de la Marina
Gran tabalada amb els diables participants al correfoc.
Cargolada popular
A les 13.30 h. Jardins de la Mediterrània
Mostra d’espectacles de les entitats
A les 18 h. Jardins de la Mediterrània

Diumenge 21 de juny
Cercavila de gegants
A les 11.30 h. Plaça de la Marina
Concurs de paelles
A les 12 h. Parc de Can Sabater
Organitza: centre cívic Casa del Rellotge
Cabaret amb Merche Mar
A les 22 h. Foc/Mare de Déu de Port
Espectacle amb l’exvedet d’El Molino.

Dimarts 23 de juny
Arribada de la Flama del Canigó
A les 20 h. Plaça de la Marina
Encesa del peveter i pregó.
Revetlla amb l’Orquestra Marinada
A les 24 h. Foc/Mare de Déu de Port

Dijous 9 de juliol
Sessió plenària del Consell del Districte
A les 18.30 h. Seu del Districte (Creu Coberta, 104)
Plenari obert a tots els ciutadans.

Diumenge 14 de juny
Swing set
A les 12.30 h. Casinet d’Hostafrancs (Rector Triadó, 53)
Concert de jazz gratuït dins el cicle Vermut Jazz.

Dijous 2 de juliol
Julia Hülsmann Trio
A les 20.30 h. Fundació Miró (av. Miramar, 1)
Jazz contemporani.

Dissabte 4 de juliol
Los Krokodillos
A les 22 i 23.30 h. Caixafòrum (av. Marquès de Comillas, 6)
Concert dins les Nits de Montjuïc, amb videoprojec-
cions i visites nocturnes a les exposicions.

Divendres 12 de juny
Meitat tu, meitat jo
A les 18 h. Bibl. Vapor Vell (Vapor Vell, 1)
Cicle petit format, espectacle amb titelles.

Dissabte 13 de juny
Moixanes
A les 12 h. Centre cívic Sortidor (pl. El Sortidor, 12)
Animació per als més menuts, a càrrec de Jaume Barri.

Dimecres 17 de juny
Descobrint la lectura
A les 18.15 h. Bibl. F. Candel (Amnistia Internacional, 10)
Cicle Petit Format.

Fins al 6 de setembre
Andrea Palladio
A les 22 i 23.30 h. Caixafòrum (av. Marquès de Comillas, 6)
Mostra sobre el gran arquitecte italià del Renaixement,
pràcticament contemporani de Miquel Àngel i Rafael.

Fins al 30 de setembre
Això és la guerra!, de Robert Capa
MNAC (Palau Nacional, 6-10)
Un projecte itinerant que fins ara s'ha pogut veure a
Nova York i Londres, entre altres ciutats. Presentarà
cent cinquanta fotografies realitzades per Capa en els
conflictes que va cobrir com a reporter de guerra du-
rant els anys 30 i 40 arreu del món.

Una publicació de l’Ajuntament de Barcelona. Consell d’Edicions i Publicacions: Carles Martí, Enric Casas, Eduard Vicente, Jordi Martí, Jordi Campillo, Glòria
Figuerola, Víctor Gimeno, Màrius Rubert, Joan A. Dalmau, Carme Gibert, José Pérez Freijo.Director:Enric Casas.Director editorial: José Pérez Freijo.Director de con-
tinguts: Joan Àngel Frigola. Relacions Institucionals: Joan Ariza. Redacció: Pilar Fernández, Felicia Esquinas, Núria Mahamud, Daniel Venteo, Pere S. Paredes, Josep
Maria Contel, Joan Anton Font, Dolors Roset, Beatriu Sanchís, Daniel Romaní, David Sabaté, Jordi Miró i Anna Xuclà. Coordinació general: José Miguel Esteban.
Coordinació de fotografia: Joan Soto i Rafael Escudé. Fotografia: Antoni Lajusticia, Pepa Álvarez, Cristina Diestro, Josep Maria Contel, Luis Clua, Julio Parralo, Ariadna
Borràs i Vicente Zambrano. Disseny: Subirà i Associats. Maquetació i preimpressió: Agustín Viguera, Cristina Vidal. Edició WEB: Miquel Navarro. Producció: Maribel
Baños. Impressió: Printer Industria Gráfica Newco, SL. Manipulació: General Servei, SA. Distribució: M. Àngels Alonso i Serveis de Correus. Administració: Ascensió
García. Departament d’Imatge i Producció Editorial. Pg. Zona Franca, 60. 08038 Barcelona. Dipòsit legal: B. 29.175-1994.

SANTS -MONT JU Ï C
B A R C E L O N A

www.bcn.cat/publicacions

bcnrevistes@bcn.cat

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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Jordi Miró

No és que sigui de nova
creació, però amb la

seva nova seu se li han am-
pliat les competències. La
regidora del Districte, Imma
Moraleda, va presentar el
passat 25 de maig el que a
partir d’ara és l’Oficina de

l ’Habitatge municipal de
Sants-Montjuïc . Un dels
principals serveis que ofe-
rirà aquest nou local és el
de tramitar els ajuts al llo-
guer que depenen del Mi-
nisteri d’Habitatge i de la
Generalitat de Catalunya,
que són d’entre 20 i 240 eu-

ros al mes, en funció de la
renda del sol·licitant. “Nos-
a ltres fem un barem i
segons el que la persona in-
gressa i paga de lloguer, se li
dóna un ajut”, explica Ignasi
Conesa, el seu director. “El
que també estem poten-
ciant –hi afegeix– és que la

gent posi en lloguer els pi-
sos buits. Nosaltres els do-
nem garanties de lloguer,
els convencem perquè l’in-
cloguin a la nostra borsa de
pisos i fem d’intermediaris
entre la persona que de-
manda i la persona que ofe-
reix”.
Un altre servei que ofereix
són els ajuts a la rehabilita-
ció d’edificis, per exemple la
instal·lació d’ascensors, una
manca que presenten molts
edificis del districte, cosa
que dificulta la vida quoti-
diana, sobretot a persones

grans. També s’ocupa de la
gestió de desnonaments de
llogaters que no volen mar-
xar o no paguen, però vet-
llant perquè no es caigui en
casos d’assetjament immo-

biliari. “Si algú té un con-
tracte de renda antiga i el
propietari t ’amenaça o et
deixa d’arreglar les coses,
nosaltres ho comprovem
amb un tècnic i , s i ho
creiem convenient, interve-
nim davant del propietari”,
afegeix Conesa.
A més, també ofereix infor-
mació legal sobre accés a tot
tipus d’habitatge i s’ocupa
de problemes que puguin
sorgir, entre els quals els de
sobreocupació i infrahabi-
tatge.
Aquesta nova oficina, que
forma part de la xarxa d’ofi-
cines de l’habitatge de Bar-
celona, és oberta al públic
de dilluns a divendres de 9
a 14 hores, i les tardes de
dilluns a divendres de 16 a
18 hores i la de dijous de 16
a 19.30 hores. El mes d’a-
gost només s’obrirà als ma-
tins de 9 a 14 hores.

3Juny 2009

Interior de la nova Oficina de l’Habitatge.

L’Oficina de l’Habitatge Municipal del districte no

només es trasllada de lloc, al carrer Antoni de

Capmany, 23, sinó que a més pot oferir nous serveis

a propietaris i llogaters en qüestions d’habitatge

Obre la novaOficina de
l’Habitatge ambmés serveis

Els ajuts al lloguer
que tramitarà són
d’entre 20 i 240
euros mensuals

CIUTADANS OPINEN

Inés Natera
Administrativa

A nosotros nos ha ido
muy bien. Estamos en
tramitaciones para
arreglar la finca y tener
la oficina cerca es una
comodidad, ya que así
no hace falta que nos
saltemos el trabajo.

Francesc Boix
Jubilat

De moment, sembla
una cosa força gran.
Els veïns podran venir
a informar-se a un
lloc que, així d'entra-
da, sembla que tingui
una garantia de recur-
sos i espai per atendre
tothom.

Lluís Maté
President AV Font
de la Guatlla

Ha guanyat en espai,
amb uns despatxos
privats per poder
atendre les persones
amb confidencialitat.
Està posada en un lloc
on actualment ho
necessiten molt.

Josep Romeu
Portaveu Amics
de la Bordeta

Trobo que és una cosa
molt positiva, i el fet
que estigui tan a prop
també és molt impor-
tant, perquè el barri de
la Bordeta està molt
degradat en el terreny
de l'habitatge.

Manolita Quinto
Mestressa de casa

Estem contents perquè
ens han ajudat molt en
el nostre projecte de
l'edifici. Ens ha quedat
l'escala molt bé i tot
gràcies a l'ajuda que
hem rebut.

Agustín Sánchez
Empleat de banca

Perfecto, casi el 90%
de los vecinos estamos
muy contentos.
Solamente con la ofici-
na ya hemos ganado
en seguridad, a parte
de todos los beneficios
que conlleva tener aquí
la oficina.

Què l i s emb l a l a n ova s e u d e l ' o f i c i n a d e l ' H ab i t a t g e d e S an t s -Mon j u ï c ?
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PL E DEL D I S T R ICT E

NúriaMahamud

El Districte de Sants-
Montjuïc ha presentat

una nova candidatura a la
Llei de Barris de la Generali-
tat: un projecte d’interven-
ció integral a les àrees urba-
nes de Can Clos, La Vinya i
Plus Ultra, el qual perme-
tria avançar moltes de les
actuacions previstes en
aquesta zona per millorar la
connectivitat i accessibilitat
a la falda de Montjuïc, va
destacar la regidora Imma
Moraleda durant l’últim
Plenari del Districte, cele-
brat el passat 7 de maig. La
inversió permetria suprimir
barreres arquitectòniques,
crear nous equipaments i
rehabilitar habitatges, entre
altres actuacions, Si la Ge-
neralitat aprova la candida-
tura, aquesta àrea urbana

de la Marina de Port es con-
vertiria en el tercer projecte
de la Llei de Barris al distric-
te, en el qual ja s’han inver-
tit uns 32 milions d’euros
per aquest concepte, 17 al
Poble Sec i 15 a la Bordeta.
Al Poble Sec, hi queden per

enllestir molt poques actua-
cions de les previstes. En
concret, una pista polies-
portiva, la rehabilitació del
parc de les Tres Xemeneies i
l’adequació de la nova seu
dels Serveis Socials. A la
Bordeta, s’hi iniciaran

aquest mes les obres d’a-
rranjament d’alguns dels
seus carrers -Olzinelles, Bo-
net i Muixí, Fructuós Gela-
bert…-, se suprimiran les
barreres arquitectòniques
de la ludoteca del barri i es
crearà un nou espai públic
als carrers Cuyàs, Moianès i
Gavà. El Plenari també va
informar favorablement les
Normes reguladores de la
participació ciutadana i de
funcionament dels Distric-
tes, que regulen la composi-
ció i el funcionament dels
Consells de Barri, que seran
presidits pels regidors o regi-
dores dels districtes o el con-
seller/a en qui delegui. La
normativa es va aprovar
amb el vot favorable de PSC,
ICV i ERC, i les crítiques del
PP i CiU per la figura del tèc-
nic de barri. La regidora
Imma Moraleda va demanar
respecte per a aquests pro-
fessionals, que seran funcio-
naris municipals que hauran
guanyat un concurs. “No fa-
ran cap feina política”.

Un moment del Ple del dia 7 de maig.

El Plenari també
va aprovar la
composició i el
funcionament dels
Consells de Barri

El projecte de reforma integral d’aquesta
àrea urbana de la Marina de Port
permetrà, si ho aprova la Generalitat,
millorar la connectivitat de la zona

Can Clos, La Vinya i Plus Ultra,
candidats a la Llei de Barris

Membres del Grup La Floresta a Vilanova de la Roca, el 28
de setembre de 1965. (Foto: Arxiu Esbart Ciutat Comtal)

Esbart Ciutat
Comtal (I)
Els orígens de l’Esbart Ciutat Comtal cal anar a cercar-los al
barri de Clot de Barcelona, quan un grup de joves crearen
un petit cos de ball, dirigit per Benvinguda Valldaura Llave-
ria i Josep M. Morana Vilar, la dècada de 1950. L’anome-
naren CIRA (Catalunya i Regions Amigues) i combinava la
dansa popular catalana i les jotes aragoneses. Uns anys
més tard, el 1959, el grup va traslladar-se a Sants i es va in-
tegrar en la Societat Coral La Floresta, que tenia la seu al
carrer Jocs Florals, 135, amb el nom de Grup Folklòric La
Floresta, on seguiren amb el seu repertori, però començant
a treballar ja com un esbart.
El 1963 presentaren el seu banderí, mentre que uns mesos
després, a finals d’any i per motius professionals, Josep M.
Morana deixà la direcció artística i va ser substituït pel
mestre de dansa Joan Torra. El 1967, Josep M. Morana va
tornar a la direcció de l’esbart, el qual en aquell moment es-
tava format per cinquanta dansaires. Aquest va a ser un
moment àlgid per al grup. Mentre es consolidava dins del
món de la dansa catalana, els seus membres demanaven
més independència respecte a la Societat Coral. Aquest fet
va originar certes friccions, desavinences i malentesos que
desembocaren en la ruptura de relacions.
Segregats de la Societat Coral, els components de l’esbart
van haver de fer mans i mànigues per assegurar la seva
existència, un esforç que va tenir el seu fruit en poder con-
tinuar l’activitat al carrer Premià, 13-15, sota el nom d’Es-
cola de Dansa Popular, com a delegació de l’Obra del Ballet
Popular, mentre esperaven l’aprovació, per part de l’Admi-
nistració, del nou nom i dels estatuts.
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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Núria Mahamud

Diver tides, famil iars i
molt participatives. Així

són les Festes de la Marina,
Bacanals de Barcelona 2009,
la prèvia de la revetlla de
Sant Joan. Com cada any, la
programació compta amb
una actuació estel·lar, en
aquesta ocasió la dels Moji-
nos Escocíos, que tenen pe-
nya pròpia en un bar del ba-
rri. El Sevilla i la resta de la
banda oficiaran el pregó que
donarà el tret de sortida a
cinc dies de festes, del 19 al
23 de juny, començant per la
tradicional xocolatada infan-
til a la plaça de la Marina.
Una de les novetats del pro-
grama d’enguany és precisa-
ment l ’espectacle que se-
gueix la xocolatada , per
primer cop de caire familiar i
no infantil; una peça de dan-
sa–teatre al carrer titulada
“Màgic Home”.
El dia inaugural de la festa
serà també el del correfoc, la
nit de monòlegs a la Sala Pe-
pita Casanellas, una nit de
tangos als jardins de la Me-
diterrània i el gran concert
dels Mojinos Escocíos.
Dissabte s’estrena la gimca-
na popular organitzada per

l’esplai infantil La platgeta
de la Marina , adreçada a
nens de 5 a 16 anys i tots els
familiars que hi vulguin par-
ticipar. De bon matí se cele-

brarà també la IV Cursa Po-
pular, que espera arribar als
300 inscrits, segons els orga-
nitzadors de les festes, la
Unió d’Entitats de la Mari-
na. També es farà el correfoc
infantil, un disco-show dels
anys 70 i 80, una cargolada
popular i la mostra d’espec-
tacles de les Entitats Folk
Montjuïc, Leza, Hierba Bue-
na i Azahar.
Diumenge hi haurà matinal
gegantera, un mercat d’in-

tercanvi i una jam sessions
per celebrar el Dia Interna-
cional de la Música. No fal-
tarà tampoc el tradicional
concurs de paelles (inscrip-
cions al centre cívic Casa del
Rellotge) i el cabaret de l’ex-
vedet d’El Molino Merche
Mar, que repeteix un any
més a causa del gran èxit de
públic de les Bacanals pas-
sades.
Els grups que assagen a La
Bàscula oferiran dilluns un
concert alternatiu a aquest
centre municipal, i tota la
tarda hi haurà tallers infan-
tils al parc de Can Sabater.
La nit de la revetlla és tam-
bé el comiat de les Bacanals.
A les vuit arribarà la flama
del Canigó de la qual sortiran
les flames per a la foguera de
Sant Joan. A les 22 h es farà
el sopar popular i el ball de
revetlla amb l’orquestra Ma-
rinada.

NOT ÍC I E Sf
Cinema a la fresca inicia nova edició
Torna el cicle de Cinema a la fresca que tots els dijous
de juny i juliol se celebra a les Cotxeres de Sants, a les
22 hores. El cicle s’inicia dijous 18 de juny amb Bien-
venidos al Norte, la pel·lícula dirigida per Dany
Boon, de gran acceptació a França. Continuarà amb
l’espanyola 7 mesas de billar francés, de Gràcia Que-
rejeta; i ja al mes de juliol amb Las chicas de la lence-
ría, Los limoneros, Vicky Cristina Barcelona (en ca-
talà) i Juno.

La revetlla, al Casinet d’Hostafrancs
El Casinet d’Hostafrancs celebrarà la seva pròpia re-
vetlla de Sant Joan a partir de les 20 hores del dia 23.
A aquesta hora s’espera l’arribada de la flama del Ca-
nigó, després de la qual hi haurà una actuació dels
diables de l’escola Barrufet i un sopar veïnal. La nit
acabarà amb un ball amb l’orquestra Bonanza i Dis-
comòbil Xauxa.

Es tanca al trànsit el carrer Chopin
Aquest mes es tanca al trànsit el carrer Chopin, entre
Rabí Rubén i Valls. Aquesta mesura, que es fa efecti-
va just abans de l’inici de la Festa Major de la Font de
la Guatlla (del 19 al 21 de juny), s’ha portat a terme a
proposta de l'AMPA del CEIP la Muntanyeta, amb el
suport d'altres entitats del barri, donades les nom-
broses activitats que es fan en aquest tram de carrer,
on hi ha el col·legi i el centre cívic.

Espectacles familiars a la Bordeta
La plaça de la Farga s’ha convertit en escenari del
cicle de Circ i humor a la Bordeta que durant quatre
diumenges, fins al 19 de juliol, se celebra a les 12
hores. Aquest programa d’espectacles per a tota la
família es va iniciar el passat 7 de juny. És previst
que el dia 21 actuï la Companyia Nanny Cogorno
amb el seu espectacle “Lunatik”. El següent espec-
tacle serà “La gran família”, de la Companyia Fadu-
nito, el 5 de juliol.

Bona voluntat en acció ha estat proposada per la tasca de reinserció.

Bona voluntat en acció i FAECH,proposades comaMedalles d’Honor
Redacció

Bona voluntat en acció i la
Federació d’Associacions,

entitats i comissions d’Hosta-
francs (FAECH) són les dues
entitats proposades pel Dis-
tricte de Sants-Monjuïc per
rebre la Medalla d’Honor de
la Ciutat d’enguany i que l’al-
calde lliurarà a la tardor.
Bona voluntat en acció va
néixer l'any 1997 com una as-
sociació de voluntariat social,
amb l'objectiu d'ajudar perso-

nes i famílies en situació des-
favorable. El seu àmbit d’ac-
tuació se situa al barri del Po-
ble Sec. Ha estat proposada
com a Medalla d’Honor per
les actuacions dirigides als
processos de reinserció de les
persones amb risc d'exclusió
social per tal que puguin re-
cuperar l'autonomia i la inde-
pendència en la seva vida.
La FAECH es va constituir el
1988 i actualment agrupa 26
entitats. Entre les tasques que

fa destaca la col·laboració en
l’organització de la Festa Ma-
jor d’Hostafrancs. Obtindrà la
Medalla per la seva contribu-
ció al manteniment de la difu-
sió de les festes tradicionals
en el barri amb la finalitat de
potenciar els valors culturals.
Les Medalles d’Honor de la
Ciutat reconeixen el mèrit de
persones i entitats que han
contribuït al desenvolupa-
ment d’una consciència ciuta-
dana i cívica a Barcelona.

El menjar no por faltar a les festes populars.

Cinc dies de festa
pensats perquè tota
la família s’ho passi
el millor possible.
Les Festes de la
Marina-Bacanals de
Barcelona tindran,
com sempre,el foc
com a protagonista

L’exvedet d’El
Molino Merche Mar
tornarà amb un
espectacle cabareter

Los Mojinos Escocíos actuaran
a les Bacanals de la Marina
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El quiosc que hi ha a la confluència de Creu
Coberta amb Consell de Cent pot presumir

de ser dels més antics de la ciutat. Fa més de
cent anys que el va agafar l’Alfonso Pérez i ja
feia temps que existia. Ara hi ha la néta de l’Al-
fonso, l’Amparo Vila, que el porta amb l’ajuda
del seu fill, el Josep. El quiosc Bambú Hosta-
francs, a més de presumir de la seva llarga
història, també pot presumir de saber estar al
dia. Tenen un sistema informàtic que els con-
necta amb les distribuïdores i els permet encar-

regar ràpidament qualsevol publicació. Van ser
dels primers a oferir càrregues de mòbil, també
per a trucades internacionals. Tenen premsa
internacional i fan repartiment de premsa a
domicili a bars i particulars. Són membres de la
Junta de l’Associació de Comerciants de Creu
Coberta i participen de manera molt activa en
els actes que es fan al barri.
Quiosc Bambú Hostafrancs
Confluència Creu Coberta - Consell de Cent
Telèfon: 93 432 08 56

E L TAULE L L

Un antic quiosc que sap estar al dia

És uns dels quioscs històrics de la ciutat.

Joan Anton Font

ENT I TAT S

Daniel Romaní

La major part d’infants i jo-
ves de la ciutat omplen el

seu temps lliure tot fent es-
port, activitats de reforç esco-
lar, jugant amb l’ordinador,
mirant la televisió... Alguns
opten també per acudir a un
esplai, on es respiren valors
com el respecte, la tolerància,
la responsabilitat, el compro-
mís, l’austeritat, la solidaritat,
el companyerisme... Un dels
esplais més antics del distric-
te de Sants-Montjuïc és l’es-
plai Turons, el qual va co-
mençar la seva activitat fa
més de vint-i-cinc anys i que
actualment té la seu al carrer
de la Font Florida, 1-3, al ba-
rri de la Font de la Guatlla, si-
tuat entre la Gran Via i la fal-

da de Montjuïc. L’esplai Tu-
rons és adscrit a la Federació
Catalana de l’Esplai.
Cada dissabte al matí, de les
10 a les 13 hores, té lloc a l’es-

plai Turons un seguit d’activi-
tats lúdiques i culturals: ma-
nualitats, visites culturals,
gimcanes, jocs, cançons... Hi
acudeixen infants i joves de la
zona d’edats compreses entre
els 5 i els 17 anys. Més de
vint monitors hi treballen de
manera totalment voluntària.
A més, es fan excursions a di-

versos indrets de Catalunya
(alguns caps de setmana; l’a-
llotjament s’acostuma a fer en
cases de colònies). Cada estiu
tenen lloc els esperats campa-
ments (durant una setmana
els més menuts, i durant dues
setmanes, els altres). Els cam-
paments permeten als infants
i als joves conèixer la riquesa
de la natura i aprendre a res-
pectar-la, i també aprendre a
conviure amb els amics, a cui-
nar i el valor de l’esforç -es re-
alitza una travessa pel Piri-
neu, en la qual cadascú ha de
dur la seva motxilla. Els cam-
paments d’aquest any tindran
lloc a Viliella (Lles, Baixa Cer-
danya).

Més informació:
Esplai Turons
C. Font Florida, 1-3
Telèfon: 618 126 734
www.esplaiturons.org
sala.lectura.clot@qsl.es

Hi acudeixen infants
i joves d’edats
compreses entre els
5 i els 17 anys

Manualitats, visites culturals, gimcanes,
jocs... excursions i campaments d’estiu són
les principals activitats de l’esplai Turons

Activitat de l’esplai un dissabte al matí.

L’esplai Turons,més de 25
anys d’educació en el lleure

Xxxxx

S ERVE I PÚBL IC

Daniel Romaní
S'apropa la revetlla de Sant Joan. Un dels protago-
nistes d'aquesta festa popular que té lloc el 23 de
juny és, sens dubte, el foc. Per gaudir-ne amb segu-
retat, cal extremar les precaucions. Tot seguit recor-
dem una sèrie de consells.
Quant als petards, no us heu de guardar cap article
pirotècnic a les butxaques (una encesa fortuïta po-
dria provocar lesions fins i tot greus); no heu de
llançar cap petard contra les persones o els animals;
mai no heu de posar la cara davant de cap article pi-
rotècnic encès, ja que es poden produir cremades o
lesions oculars; és prohibit disparar coets, engegar
globus o qualsevol altre artefacte que contingui foc
a una distància inferior a 500 metres de les zones
boscoses. A la llar, heu de tancar les finestres i els
balcons per evitar que entri qualsevol coet perdut;
cal treure la roba estesa dels terrats i de les terras-
ses per evitar que les guspires d'algun coet provo-
quin un incendi; finalment, convé plegar els tendals
que hi hagi a les terrasses.
Pel que fa a les fogueres –cal tenir-ne autorització–,
s'han de situar a més de 15 metres de les façanes de
les cases i dels cotxes aparcats i mai sota línies elèc-
triques o telefòniques.
Si es fa una foguera al carrer, cal assegurar que hi
hagi un pas suficient per als vehicles d'emergèn-
cies (a més, per tal de no malmetre el paviment,
s'ha de col·locar un gruix suficient de terra o de
sorra); no s'ha d'utilitzar mai cap tipus d'accele-
rant per encendre les fogueres, ja que la deflagra-
ció que es provocaria podria calar foc als vestits o
als cabells de les persones properes; finalment, no
s'han de llançar a la foguera bidons, llaunes, es-
prais, etc., ja que poden explotar.
Durant la nit de Sant Joan els bombers de Barce-
lona reforcen el seu servei. L'Ajuntament de Barcelo-
na comprova les mesures de seguretat per a la rea-
lització de fogueres autoritzades i supervisa els
punts de venda de pirotècnia. A més, s'extremen les
precaucions i es reforcen els recursos per a la vigilàn-
cia de Collserola i les zones properes a la muntanya.

Consells per a una
revetlla segura
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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

Espais Verds

El programa d'activitats del Centre de la
Platja, tot allò relacionat amb els parcs i
jardins de la ciutat, les àrees de jocs infan-
tils i fins i tota una agenda amb els actes
que tenen lloc a Barcelona sobre medi
ambient són només algunes de les infor-
macions que es poden trobar al web
d'Espais Verds. També hi ha informació
dels programes d’educació ambiental i els
cursos de jardineria i la localització dels
horts urbans en un plànol
www.bcn.cat/parcsijardins

I.de.a. Diagonal

Per crear la nova Diagonal s'ha obert un
procés participatiu en què tots els barcelo-
nins i barcelonines podran expressar com
volen que sigui la seva Diagonal. Per conèi-
xer més a fons com és ara aquesta via i
com es desenvoluparà la consulta, el web
I.de.a. Diagonal divulga tota mena d'infor-
macions pràctiques.
http://www.bcn.cat/diagonal/

w

per MANEL

POL I E SPORT IU

Pere S.Paredes

La Marató de Barcelona 2010
tornarà a reunir milers d’a-

tletes de tot el món, el proper 7
de març del 2010, en aquesta
prova de 42 quilòmetres que
transcorrerà pels principals ca-
rrers de la ciutat.
Aquesta edició serà més especial
encara pel fet que pocs mesos des-
prés, cap al final de juliol, Barcelo-

na serà també la seu del XX Cam-
pionat d’Europa d’Atletisme. Pere
Alcober, delegat d’Esports de l’A-
juntament de Barcelona, va asse-
gurar durant la presentació de la
pròxima edició de la Marató de
Barcelona: “la Marató és un signe
d’identitat de la ciutat, som una
ciutat molt esportiva i volem pro-
jectar aquesta imatge al món”.
Gràcies a l’èxit de l’edició d’aquest

any, on la prova es va convertir en
la més multitudinària de la histò-
ria, amb uns deu mil atletes parti-
cipants, l’organització espera al
2010 superar el rècord passat, i
anima de nou els milers de ciuta-
dans a participar-hi ja sigui com a
corredors o com a espectadors.

Més informació:
www.barcelonamarato.es

En marxa la Marató de Barcelona 2010

Pere S.Paredes

El pròxim agost, concretament en-
tre els dies 21 i 30, tindrà lloc

l’XI edició de l’Open Internacional
d’Escacs de Sants, Hostafrancs i la
Bordeta per a jugadors amb llicència
federativa amb vigor.
El lloc tornarà a ser l’auditori i altres
sales del centre cívic Cotxeres de
Sants i els organitzadors són el Secre-
tariat d’Entitats de Sants, Hosta-
francs i la Bordeta, el Catalunya Es-
cacs Club, el Club d’Escacs Comtal, el
Club d’Escacs La Cadena i el Districte
de Sants-Montjuïc.
El torneig internacional està homolo-
gat per les federacions catalana i es-
panyola d’Escacs, a efectes de còmput
d’ELO (nivell de cada jugador), tant
català com espanyol.
Aquest any, a més a més d’intentar
tornar a repetir els èxits dels anys an-
teriors, s’intentarà batre el rècord que
es va aconseguir l’edició passada quan

es van arribar als 541 jugadors, que
van establir aquesta xifra com la mà-
xima de participació.
L'Open també acollirà els dies 22 i 23
d'agost, en horari matinal, el torneig
d'Escacs Actius AJEDREZND, el qual
també puntuarà per al circuit català.
La participació en aquest torneig és
independent de la participació en l'O-
pen. El torneig es disputarà pel Siste-
ma Suís FIDE a deu rondes en dos
grups.
L’organització també vol remarcar
que aquesta XI edició de l’Open Inter-
nacional ha augmentat la quantia

dels premis de la general del grup A i
B, pel que fa a la passada edició. Hi
haurà un primer grup únic de les an-
teriors edicions, per a tots aquells ju-
gadors amb llicència federativa, sigui
quina sigui la seva ELO. I, per una al-

tra banda, un segon grup de caràcter
voluntari per a jugadors de menys de
2000 d'ELO. Tots els altres ELO lo-
cals o nacionals seran convalidats pel
Comitè Organitzador.
L'Open de Sants puntuarà per al cir-
cuit català d'opens d'estiu dins del
Grup A Especial, en tots els grups.

Data límit d’inscripció
20 d’agost a les 14 hores
Telefòn: 93 291 87 01
(Cotxeres de Sants)
toniayza@secretaria.cat
www.cotxeres-casinet.org/open

Un dels objectius del
torneig és anar sumant
nombre de participants i
veure si aquest any es
poden superar els 541
del 2008

L’organització ha
augmentat la quantia
dels premis de la
general del Grup A i B

Un moment de l’Open celebrat l’any passat.

XI Open Internacional d’Escacs de
Sants,Hostafrancs i la Bordeta
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Per què un eix comercial?
Per donar respostes de futur a un co-
merç que està evolucionant i on als es-
tabliments en solitari els costarà molt
afrontar tots els reptes que es plante-
gen. Estem convençuts, com popular-
ment es diu, que la unió fa la força, so-
bretot a l’hora de crear un gran espai
de comerç, una zona comercial i pro-
mocionar-la.
El carrer és important?
Tots els comerciants ens estimem els
nostres carrers i barris, per això po-
dem dir que el comerç els dóna vida,
alegria i seguretat. Què seria dels nos-
tres carrers sense comerç? Doncs uns
espais foscos i tristos.
Quan es va crear?
Com el coneixem avui, fa uns dos anys
i escaig, fruit de les converses que vam
mantenir les tres associacions de co-
merciants dels carrers Joan Güell, Ga-
lileu i Vallespir, així com també per
l’impuls donat per la regidoria de Co-
merç de l’Ajuntament.

Quin és el repte?
Primordialment fidelitzar el seu en-
torn comercial. Estem en una zona on
hi ha molt comerç d’ús diari i que dis-
posa de molts elements positius com
adaptació, professionalitat, coneixe-
ment de la seva clientela, un tracte
més personal, més familiar i que pot
fer front fàcilment a les grans superfí-
cies...
Sí...
I per potenciar tot això és necessari
que dins de l’eix passin coses: promo-
cions, descomptes, actes lúdics com la
Mostra de Comerç al carrer celebrada
el mes de maig, etc. Coses adreçades
tant a la gent de l’entorn com a la que
ens pugui venir de fora. L’important
és que sàpiguen que són en una zona
comercial on comprar i que a més d’es-
tar ben atesos es pot convertir en un
plaer.
Com és el fet que abraci dos dis-
trictes?
Les relacions amb les regidories dels
dos districtes han estat sempre molt
bones i obertes a les nostres propos-
tes, a més d’intentar anar junts en di-
ferents iniciatives com la consulta veï-
nal sobre la remodelació de Can

Mantega, on els comerciants no vam
dubtar a oferir-nos per ser punt de re-
collida dels suggeriments.
I territorialment?
Encara recordo quan de petit anava al
camp del Sants. El barri era més com-
pacte, més regular i després de les ca-
ses fins al camp del Barça hi havia
molts horts i pocs edificis. Amb el

boom de la construcció i l’obertura de
l’avinguda de Madrid es van marcar
més els límits dels districtes. Amb tot,
penso que entre la travessera de les
Corts i la plaça de Sants no hi ha una
diferència molt marcada, a banda de
l’administrativa.
El comerç com ha canviat?
Avui el botiguer s’ha de transformar
en comerciant utilitzant totes les ei-
nes que li proporcionen les noves tec-

nologies. Per a això disposem de molts
cursos de reciclatge en gestió destinats
tant a l’empresari com als mateixos
treballadors. Quant al comerç més tra-
dicional, aquest l’està ocupant ara la
gent nouvinguda. Encara que no és fà-
cil d’integrar-los, hem de pensar que
finalment s’hauran d’integrar.
I el futur?
M’agrada ser optimista, però a l’hora
de parlar de la situació actual cal vigilar
el que es diu per no caure en el parany
del catastrofisme. El comerç esdevé
una mica de baròmetre de l’economia:
si la gent té diners compra; si no en té,
no compra. És veritat que hi ha una cri-
si, però la insistència dels mitjans de
comunicació a parlar-ne ha fet dismi-
nuir molt el consum, perquè hi ha mol-
ta gent que manté unes condicions la-
borals estables que haurien de notar
tant els efectes de la crisi.
I doncs?
El comerç tornarà a ser una de les pe-
ces importants de l’economia de Bar-
celona, perquè el petit comerç en mo-
ments de crisi ho té més fàcil per
adaptar-se, perquè pot controlar mi-
llor les despeses i subsistir amb menys
problemes.

ENTR EV I S TA Josep Escofet, president de l’Eix comercial Sants-les Corts, Joan Güell, Galileu, Vallespir

Josep Escofet en el seu comerç.

En un moment en què les noves orientacions

comercials, tant en productes com en gestió, i la

crisi afecten el comerç dels barris, Josep Escofet

ens apropa a l’Eix comercial Sants-les Corts, Joan

Güell,Galileu,Vallespir

“Què seria dels nostres
carrers sense comerç?

Doncs uns espais
foscos i tristos”

“Avui el botiguer
s’ha de transformar
en comerciant”

Josep Maria
Contel


