
L’oficina d’informació que l’A-
juntament va obrir el passat
mes de juny a la Marina del
Prat Vermell s’ha convertit en
l’eix vertebrador dels canvis i
les transformacions d’aquest
nou barri. La zona, situada
entre la muntanya de Mont-
juïc i la Zona Franca, tindrà
més de 10.000 nous habitat-
ges, 133.000 m2 destinats a
espais lliures i zones verdes i
111.0000 m2 per a nous equi-
paments. L’oficina té per ob-
jectiu establir un vincle entre
l’Administració, els veïns, els
comerciants i les entitats de
la zona, per tal de consensuar
la transformació prevista per
al barri. 

La transformació de la Marina 
del Prat Vermell, en marxa

El fons “Zapatero” deixa 16 
nous projectes al districte

SANTS-MONTJUÏC

El districte ha
rebut més de
28 milions d’euros

MILLORES

Es duran a terme
reformes de carrers
i equipaments

OCUPACIÓ

Es pretén crear
llocs de treball per
fer front a la crisi

Pàg. 3

E N T R E V I S TA Pàg. 8

Lluís Llanas
President de l’Associació de
Comerciants Creu Coberta

“Creu Coberta
s’ha revaloritzat.
Ara s’hi tornen
a pagar traspassos”

E N T I TAT S Pàg. 4

Banc d’aliments
Donació d’aliments per a les
persones més necessitades

P O L I E S P O R T I U Pàg. 7

Associació Ciclista
de Montjuïc
Un referent més enllà
del barri

S E R V E I  P Ú B L I C Pàg. 6

Retirada gratuïta de
plaques franquistes
Ampliat el termini fins
al final de març

E Q U I PA M E N T S Pàg. 6

Els 51 centres cívics
de la ciutat aposten
per la convivència
i la creativitat

Pàg. 5
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La nova oficina vol ser el mitjà per consensuar la tranformació del barri.



S A N T S - M O N T J U Ï C2 Març 2009

I N F O Ú T I Lt L ’A G E N D AW

Dijous 19 de març
Llums i ombres del malabarista 
de les paraules
A les 19 h. Bibl. F. Candel (Amnistia Internacional, 10)
Poesia visual i jocs de paraules per explicar-nos contes,
poemes i monòlegs. De Dídac Micaló.

Dissabte 21 de març
Tasta la tardor
A les 10.30 h. Centre cívic El Sortidor (pl. del Sortidor, 12)
Taller nutricional i gastronòmic dedicat a la taronja i la
carbassa. A càrrec de Gemma Barceló, doctora en ciències.

Dijous 26 de març
L’erotisme al còmic
A les 19 h. Bibl. Vapor Vell (Vapor Vell, 1)
Xerrada a càrrec de Laura Pérez, autora de còmics.

Dissabte 14 i diumenge 15 de març
Flexelf
Consultar horari. Mercat de les Flors (Lleida, 59)
Cos, moviment, espai, llum, vestuari, materials objec-
tuals i visuals són els elements essencials que compo-
nen un univers indestriable. Nova creació d’Àngels
Margarit/cia. Mudances.

Divendres 20 de març
Africa Queen’s Project
A les 22.15 h. Centre cívic El Sortidor (pl. del Sortidor, 12)
Elsie’s Soup presenta un cabaret de dones negres per fer
un homenatge a les dones fortes i honestes.

Del 2 al 5 d’abril
Chambre Blanche
A les 21 h (dj-ds) i 19 h (dg). Mercat de les Flors (Lleida, 59)
Una cambra blanca, un lloc indefinible, és l’escena ima-
ginària de la coreografia, on la coreògrafa Michèle Noi-
ret fa evolucionar quatre ballarines.

Fins al 26 d’abril
La llum i el color de Joaquim Mir
CaixaFòrum (av. Marquès de Comillas ,6)
Joaquim Mir amb 80 obres plenes de llum i color i rea-
litzades amb olis, pastels i dibuixos, entre les quals n’hi
ha d’inèdites per al gran públic.

Dissabtes i diumenges de març
Tutti colori
A les 11.30 i 13 h (diumenges) i 17.30 h (dissabtes).
Fundació Joan Miró (parc de Montjuïc)
L’Estenedor, teatre de titelles, ens trasllada a un país trist
i gris on no coneixen cap color fora del blanc i el negre.

Dissabte 14 de març
El guinyol
A les 12 h. Centre cívic El Sortidor (pl. del Sortidor, 12)
Durant l’edat mitjana, els trobadors, joglars i titellaires
es movien per ciutats i viles explicant les últimes proe-
ses dels herois popular. De la Cia Pengim-penjam.

Dimecres 25 de març
Contes per a l’amistat
A les 18.15 h. Bibl. F. Candel (Amnistia Internacional, 10)
Dos contes que parlen de com les diferències uneixen,
com el d’un gat que es fa amic d’un peix.

Dissabte 28 de març
Contacontes africans
A les 12 h. Centre cívic El Sortidor (pl. del Sortidor, 12)
Espectacle de llegendes i contes mandingues de Kou-
mera, ballarí i músic.

Dissabte 28 i diumenge 29 de març
Momentari
A les 17.30 h i 12 h. Mercat de les Flors (Lleida, 59)
Recomanat per a nens i nenes de més de 6 anys. Amb
la Cia Nats Nus.

Dissabte 4 d’abril
El petit món del bosc
A les 18 h. A les 19 h. Bibl. Vapor Vell (Vapor Vell, 1)
Dos contes que parlen de com les diferències uneixen,
com el d’un gat que es fa amic d’un peix.

Dissabte 14 i diumenge 15 de març
Un te a la menta. Músiques del Magrib
A les 12 i 17.30 h (dissabtes) i 12 h (diumenges).
CaixaFòrum (av. Marquès de Comillas, 6-8)
Concert familiar de música àrab a càrrec de l’Orques-
tra Àrab de Barcelona.

Divendres 27 de març
Music Spy Club
A les 19 h. Bibl. Vapor Vell (Vapor Vell, 1)
Cicle per a amants de la música moderna. 

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, Thais Gutierrez, 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.

S A N T S - M O N T J U 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 d’Habitatge 

Creu Coberta, 104.
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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Thaïs Gutierrez

El  Distr icte  de Sants-
Montjuïc lluitarà contra

la crisi amb 16 nous projec-
tes de millora del barri que
es duran a terme gràcies al
Fons Estatal d’Inversió Lo-
cal, conegut popularment
com a fons “Zapatero”, que
ha creat el Govern central
per fer front a l’actual crisi
econòmica. L’executiu ha
destinat 8.000 milions d’eu-
ros a promoure la realització
d’obres públiques i d’inver-
sions generadores de treball
per part dels ajuntaments.

Aquesta quantitat s’ha re-
partit proporcionalment en-
tre totes les poblacions de
l’Estat en funció de la densi-
tat de població. 
En el cas de Barcelona, la do-
tació assignada ha estat de
282,3 milions d’euros, dels
quals més de 28.000 són per
al districte de Sants-Mont-
juïc. L’objectiu del fons és
millorar l’espai públic i els
serveis que la ciutat ofereix
als ciutadans. Els grans capí-
tols de reformes són: la mi-
llora de l’espai urbà, els equi-
paments i serveis ciutadans,

la promoció econòmica, la
millora d’infraestructures i
d’instal·lacions ciutadanes
com el Zoo, el Tibidabo o
l’hospital de Sant Pau. En to-
tal, l’Ajuntament durà a ter-
me 303 projectes que crea-

ran uns 5.000 llocs de treball
directes. 
En el cas de Sants-Montjuïc,
la regidora del  Distr icte,
Imma Moraleda ,  destaca
que els diners del fons són
“una injecció de recursos
molt important per al ba-
rri”, recursos que permetran
complementar els projectes
que ja estaven previstos i
engegar-ne 16 de nous. “Es
tracta de tot tipus de projec-
tes, des de la millora i la re-
forma d’alguns carrers del
districte, fins a posar aire
condicionat a ls  equipa-
ments del barri o posar ges-

pa a dos camps de futbol”,
explica Moraleda. La regido-
ra destaca entre tots els pro-
jectes la reforma de la plaça
Bella Dor ita ,  on hi  ha El
Molino, la qual es refarà

tota de nou, així com el pri-
mer tram del  car rer  Vi la
Vilà, que tindrà unes vore-
res més amples i serà més
còmoda i pràctica per als
vianants.
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Estat actual de la plaça Bella Dorita.

Sants-Montjuïc engegarà 

16 projectes de millora i reforma

de diferents zones i equipaments

del districte gràcies als diners 

del conegut popularment 

com a fons “Zapatero” per fer 

front a la crisi

El Districte rep més de 28 milions
d’euros del Fons Estatal d’Inversió

La plaça Bella Dorita
serà renovada
completament 

C IU TA DA N S OPINE N

Ángeles Núñez
Mestressa de casa 

Todo lo que son proyec-
tos de mejora y inver-
siones en el barrio me
parece perfecto. El pro-
blema es que la gente
las respete.

Miquel Cànovas
Empresari

Qualsevol inversió és
positiva per al barri,
però aquestes ajudes
estatals el que fan és
crear obra a vegades
innecessària o que no
s’havia previst. Els llocs
de treball que creen són
eventuals.

Josep Guzmán
Jubilat

Em semblen molt bé les
inversions que repercu-
teixen en el dia a dia,
però també m’agradaria
que s’informés més
sovint al ciutadà, que hi
hagués més proximitat
entre l’Administració i
la gent del carrer.

Consuelo Gómez
Hoteleria

Me parece bien todo lo
que son proyectos en el
barrio y con ellos la cre-
ación de puestos de tra-
bajo. Lo malo sería que
la Administración no
hiciera nada.

Pascual Toledo
Cuiner

Al mercat de Sants li
cal una reforma i per
això esta bé que s’hi
inverteixi. Sempre és
positiu que es remode-
lin les zones degrada-
des i en aquest moment
també.

Montserrat Martí
Administrativa 

Aquestes inversions
representen una millora
per al barri i, per tant, és
un fet positiu. El mercat
s’ha degradat molt i amb
la vinguda de l’AVE, s’ha
tallat molt el comerç.
Anirà bé perquè es
potenciarà un altre cop.

Quina és la seva opinió sobre els projectes que es duran a terme a Sants-Montjuïc a partir del fons d’inversió en l’àmbit local?

E L  M E R C AT, A  L A  R A M B L A  B A D A LA
Els diners del Fons Estatal d’Inversió Local han permès avançar les obres de remodelació del

mercat de Sants. Un dels projectes que es faran amb el pressupost del Govern és la

instal·lació d’una carpa a la rambla Badal, on es traslladaran totes les parades i les botigues

que actualment envolten el mercat. D’aquesta manera, les obres de remodelació es podran

començar abans del que s’havia previst.
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E N T I T A T S

Dolors Roset

A les societats desenvolu-
pades, s’hi produeixen

més aliments dels que són
estrictament necessaris. Pa-
ral·lelament, dins d’aquestes
mateixes societats existeixen
bosses de pobresa i col·lec-
tius marginals que no dispo-
sen d'una alimentació sufi-
cient en quantitat i qualitat.
Una societat no pot perme-
tre's la destrucció d'aliments
aptes per al consum quan
una part dels seus membres
pateixen mancances ali-
mentàries. Per aquests mo-
tius, la Fundació Bancs d'Ali-
ments recupera menjar que
ja no es pot vendre, però sí
que és consumible, i el distri-
bueix entre les persones que
el necessiten.
El funcionament dels Bancs
d'Aliments es basa en la do-
nació i el repartiment d'ali-
ments. El menjar és rebut
als magatzems dels bancs i
es distribueix gratuïtament
per mitjà d’entitats benèfi-
ques reconegudes. Per la
seva relació directa amb els
necessitats, aquestes enti-
tats poden assegurar la des-

tinació correcta dels ajuts
alimentaris, bé siguin per a
menjadors socials, centres
d’acollida o directament les
bosses d’aliments.

Tothom que ho desitgi, tant
si són persones a títol indivi-
dual, com empreses i enti-
tats, pot col·laborar amb un
donatiu o la prestació de tre-
ball voluntari. Els donatius
poden ser en metàl·lic, direc-
tament a l’associació; assu-
mint alguna de les despeses
que tenen; material per als

equipaments, o aliments. Els
Bancs d'Aliments també llui-
ten contra el malbaratament
i recuperen excedents agrí-
coles, com per exemple els
de la Unió Europea; els exce-
dents de producció de la in-
dústria agroalimentària, o de
productes no comercialitza-
bles però consumibles; els
excedents de cadenes de res-
taurants i menjadors, i els
productes de col·lectes orga-
nitzades en grans superfícies
i col·legis, entre d’altres.

Més informació:
Banc dels Aliments
de Barcelona
C. Motors, 122 
08040 Barcelona
Tel. 93 346 44 04
Correu-e: info@bancdelsa-
liments.org
www.bancdelsaliments.org

Personal de la Fundació Bancs d’Aliments.

Tothom que ho
desitgi pot
col·laborar amb un
donatiu o la
prestació de treball
voluntari

El Banc d'Aliments

recupera allò que

no es pot vendre,

però sí que està en

bones condicions

per consumir i ho

dóna a qui més ho

necessita 

Donació d’aliments per a les
persones més necessitades

Plànol de l’ús que havia de tenir el refugi després de la guer-
ra. (Foto: Arxiu Administratiu – Ajuntament de Barcelona)

El refugi de la plaça
del Centre
Durant la passada Guerra Civil, a la plaça del Centre, ano-
menada llavors d’Ernest Ventós, l’Ajuntament de Barcelona
hi va començar a construir un refugi antiaeri per als veïns
de la zona. A l’hora de plantejar-ne la construcció, els tèc-
nics van comprovar l’estat de la plaça. Van arribar a la con-
clusió que, com que pel mig de la plaça s’havia d’obrir un
nou vial que connectés el carrer París –avui Berlín– amb el
que seria anys després l’avinguda  de Madrid, a banda i
banda quedarien dues grans voravies de 27,50 metres cada
una; proposaren que en una de les dues es podria construir
el refugi. Finalment, es va escollir la banda de muntanya
per excavar el refugi, una construcció en formigó i formigó
armat de 1.000 m2, formada per una nau longitudinal cen-
tral de 4 metres de llum i 13 naus laterals transversals de 3
metres d’amplada per banda, amb dos cossos d’escales als
extrems per connectar-lo amb l’exterior. Adossats a les es-
cales, s’hi havien d’instal·lar els serveis com els WC, els dis-
pensaris, etc. Al carrer només hi hauria les dues balustra-
des per protegir les escales d’accés al refugi. També es
preveia que, un cop estigués enllestit, s’apilessin sobre el
refugi 3 metres de terra per reduir la violència del xoc de
les bombes que hi poguessin caure. Davant la importància
de la construcció i convençuts que el refugi era per a un pe-
ríode curt, elaboraren un projecte per convertir-lo en uns
banys populars. Així, el refugi va ser dotat amb 44 cambres
de bany normals, amb banyera, lavabo, vàter i bidet, i dues
d’especials sense especificar. Acabada la guerra, el refugi tal
com estava va ser tapat a l’espera d’uns temps millors que
no van arribar mai.
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 TÒR IC
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Thaïs Gutiérrez

La Marina de la Zona Fran-
ca és, actualment, una su-

perfície on conviuen naus in-
dustrials, magatzems, solars
abandonats i un petit nucli
d’habitatges. És una àrea qua-
lificada com a sòl industrial
que és previst que es conver-
teixi en una nova zona en la
qual hi haurà nous espais de
residència i d’activitat econò-
mica. 
El territori del nou barri de la
Marina del Prat Vermell abas-
ta més de 750.000 m2, el que
equival a 40 illes de l’Eixam-
ple, que estan situats entre la
muntanya de Montjuïc i la
Zona Franca, limitada pels
carrers Metal·lúrgia, Foc, Ci-
sell i Mare de Déu de Port. 

Des del passat mes de juny,
l’Ajuntament de Barcelona va
posar en marxa una oficina
d’informació per tal de donar
impuls i activar tot el procés
de transformació urbanística
del barri, que és gestionat per

l’empresa municipal Barcelo-
na Gestió Urbanística (BA-
GURSA). L’objectiu de l’ofici-
na és establir un vincle de
proximitat entre l’Administra-
ció, els veïns, els comerciants

i les entitats del barri per tal
de facilitar tots els processos i
les transformacions que està
vivint i viurà la zona.
Els grans trets de l’operació de
la Marina del Prat Vermell
són, en primer lloc, la trans-
formació d’un territori que
fins ara havia estat industrial.
En segon lloc, la continuïtat i
l’accessibilitat del nou barri
amb els barris ja existents a la
Zona Franca i a la resta de la
ciutat. En tercer lloc, la recu-
peració de certs nivells de
densitat de població en
aquesta part de la ciutat i una
ordenació urbanística, així
com un disseny dels edificis
més respectuós amb el medi
ambient. I en últim lloc, la ne-
cessitat d’establir teixits ur-
bans mitxtos, amb usos resi-
dencials i productius dotats
d’un equilibri que doni una
bona qualitat urbana. 
En termes generals, la trans-
formació urbanística del barri
comptarà amb un 36,5% d’es-
pai destinat a usos productius
i habitatge, mentre que un
63,5% serà per espais lliures,
equipaments i vials.

N O T Í C I E Sf
Concurs literari Terra Negra
S’ha engegat la segona edició del concurs literari
Terra Negra de contes i narracions sobre el Poble
Sec. S’adreça a nens i joves d’11 a 16 anys, els
quals hi poden participar amb un relat curt de
qualsevol tipus de gènere (misteri, costumista,
ficció...), però ambientat al Poble Sec. Els treballs
es poden presentar fins al 17 d’abril a la Bibliote-
ca Francesc Boix, a la Unió AVV Poble Sec o a la
Fundació Artesà. 

Accés tancat al cementiri de Sants
Amb motiu de les obres de construcció d’una nova
estació de la L5 entre Collblanc i Pubilla Cases,
l’accés habitual al cementiri de Sants pel carrer de
la Terra Alta estarà tancat per un període de gai-
rebé dos anys. Durant aquest temps s’hi haurà
d’entrar pel carrer d’Ernest Lluch, situat ja al mu-
nicipi de l’Hospitalet de Llobregat.

Concursos de cartells de Festa Major
La primavera porta tres convocatòries de disseny
de cartells per a les festes majors de 2009. La del
12è concurs de cartells de la Festa Major de Poble
Sec estarà oberta del 14 al 30 d’abril; el 14è con-
curs de cartells de la Festa Major de Sants estarà
obert del 4 al 15 de maig, i el de la Festa Major
d’Hostafrancs, del 18 al 29 de maig. Més informa-
ció: www.bcn.cat/sants-montjuic

Gir a l’esquerra al passeig Zona Franca
L’Ajuntament ha restablert de manera provisional
dos dels girs a l’esquerra que s’havien anul·lat al
passeig de la Zona Franca a causa de les obres de
la L9. Ara els conductors que circulin en sentit cap
al mar poden girar a l’esquerra al carrer dels Alts
Forns, i els que vagin en direcció a la plaça Cerdà
ho poden fer a l’alçada del carrer de la Foneria. El
canvi s’ha fet a petició d’un grup d’entitats del
barri de la Marina.

Part de la façana que es conserva de l’antic teatre.

La Fundació El Molino vol recuperar l’esplendor del Paral·lel
Núria Mahamud 

Nom científic i ànima artís-
tica. Així és el Paral·lel.

Una avinguda que intenta re-
néixer amb l’antic esplendor
del principi del segle XX, quan
el gran eix que uneix el port
amb la plaça Espanya bullia
d’activitat amb nombrosos tea-
tres, cafès i sales de festa. La
Fundació El Molino-FEM, im-
pulsada per la societat Ociopu-
ro, gestora del mític teatre de
varietés, ha reunit nombrosos

empresaris i artistes per repen-
sar el futur de l’avinguda, ac-
tualment en hores baixes, i
convertir-la en un nou focus
d’atracció de la ciutat. En el
punt de mira estan els dos mi-
lions de turistes que arriben
cada any al port de Barcelona i
els tres milions i mig d’assis-
tents a la Fira. En roda de
premsa, la presidenta de la
fundació i de la societat Ocio-
puro, Elvira Vázquez, assegu-
rava que calen noves idees i ne-

gocis per reactivar comercial-
ment l’avinguda, com també
incorporar-hi noves activitats
formatives i artístiques. Els
projectes s’aniran concretant
cap a mitjan 2009, però algu-
nes de les propostes que s’exa-
minen són realitzar una mara-
tó d’activitats culturals,
esportives i socials al carrer.
També s’ha començat a fer un
estudi sobre el comerç del Pa-
ral·lel amb l’objectiu de millorar
l’activitat comercial de la zona.

Imatge de la nova oficina d’informació municipal.

L’Ajuntament de

Barcelona impulsa

la transformació

urbanística de la

Marina del Prat

Vermell a través de

la seva oficina

d’informació, oberta

el passat mes de

juny

El territori
del nou barri
abasta més 
de 750.000 m2

La Marina del Prat Vermell
activa la seva transformació 

O B J E C T I U S  E S T R AT È G I C S  D E L  P L AA
El Pla Especial d’Infraestructures projectat per a la Marina

del Prat Vermell preveu desenvolupar alguns aspectes

estratègics entre els quals destaca la nova estructuració

del serveis públics de metro o autobús, el model d’orde-

nació de subsòl flexible, com també un model d’urbanit-

zació que garanteixi la convivència de vianants, vehicles i

bicicletes o un nou sistema centralitzat de climatització,

aprofitant l’energia residual de la regasificadora del Port.
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A l’entrada de Cafès Gimeno, hi llegim la fra-
se “el cafè dóna vida”, però no seria menys

cert dir que ells donen vida al cafè. Fou l’Anto-
nio Gimeno qui l’any 1938 va obrir aquest esta-
bliment, que és fruit de la passió pel cafè. Ara el
fill, també anomenat Antonio, segueix la tradi-
ció artesana per oferir una experiència única al
nostre paladar. El resultat és el fruit de l’elecció
dels cafès de la millor qualitat, de finques peti-
tes que garanteixen un tracte artesà en origen, i
de plantacions d’altitud, que donen un cafè més

bo. La torrefacció adequada a cada procedència
es fa en funció d’unes curvatures establertes
després d’una anàlisi acurada i es barregen per
obtenir una tassa ben equilibrada. Treballen
amb cafès de Colòmbia, Brasil, Hondures, Gua-
temala i Costa Rica, i venen dues mescles exclu-
sives: “solera”, amb molt de cos i un toc axocola-
tat, i “antigua”, més lleuger, afruitat i perfumat.

Cafès Gimeno
C. Margarit, 52 / Telèfon: 93 441 10 20

E L  T A U L E L L

Artesans del cafè des de 1938

A Cafès Gimeno elaboren mescles exclusives.

Joan Anton Font

S E R V E I  P Ú B L I C

Daniel Romaní

Fins al dia 31 de març es pot demanar a l'Ajunta-
ment de Barcelona la retirada de plaques amb sim-
bologia franquista dels habitatges de la ciutat.
Aquesta retirada es farà amb caràcter gratuït i sem-
pre a petició dels veïns de l'immoble. L'Institut Mu-
nicipal del Paisatge Urbà i la Qualitat de Vida ha de-
cidit ampliar el termini per fer-ne la sol·licitud fins
a finals d'aquest mes, perquè un nombre significatiu
de veïns de les comunitats de propietaris no havien
pogut celebrar l'any passat la reunió que incloïa la
possibilitat de retirar la placa amb símbol franquis-
ta del seu habitatge a l'ordre del dia.
Aquesta iniciativa forma part d'una campanya gene-
ral per a la retirada dels símbols franquistes a Bar-
celona, que comprèn també els símbols que hi ha als
edificis de titularitat municipal i als espais públics
(carrers, places, parcs i jardins), d'acord amb la Llei
de la Memòria Històrica.
L'inventari dels símbols franquistes de Barcelona,
fet per la historiadora de la Universitat de Barcelo-
na Pilar Mateo, posa de manifest que a la ciutat que-
den pocs símbols franquistes. La major part són pla-
ques d'habitatges públics de l'antic règim, amb el
jou i les fletxes o amb altres al·lusions al franquis-
me. És previst que la retirada de les plaques es faci
aquest mateix any 2009.   

Més informació: 
T. 93 256 25 25
www.bcn.cat/paisatgeurba
paisatgeurba@bcn.cat

Retirada gratuïta de
plaques franquistes

E Q U I P A M E N T S

Beatriu Sanchís

Els centres cívics funcio-
nen molt bé al seu bar-

ri, però encara són descone-
guts  a  la  c iutat  com a
veritables centres de proxi-
mitat que són, per això, el
sector d’Educació, Cultura i
Benestar impulsa un projec-
te per fer més visibles els
centres cívics en el conjunt
de la ciutat. Per aconseguir-
ho, els facilita el seu treball
en xarxa, coordinadament
amb els districtes. La pri-
mera acció és “Barris Crea-
tius. Energia Barcelona”. Es
tracta d’un projecte on els
directors i  les  directores
dels 51 centres cívics de la
ciutat treballen per primer
cop de manera conjunta i
amb els actors implicats per
fer de Barcelona una ciutat
innovadora, inclusiva i més
cívica. Aquests professio-
nals  es  reuneixen tres  o
quatre vegades a l’any per
desenvolupar accions. En-
guany, els 51 responsables
han seleccionat cent pro-
postes fetes per les entitats
de la ciutat i  que actual-

ment s’estan desenvolupant
en els barris. A través d’una
mostra, els ciutadans po-
dran conèixer el que oferei-
xen els centres cívics. L’ex-
posic ió  s ’ inaugurarà  e l
proper 25 d’abril i es podrà
visitar fins al 17 de maig. La
mostra estarà situada a la
plaça Universitat de la ciu-
tat. El dia de la inauguració
es portaran a terme activi-
tats lúdiques, com ara ac-

tuacions de carrer. L’exposi-
ció s ’estructura en dues
grans vessants: una dedicada
a les arts i una altra dirigida
als temes de convivència.

L’objectiu és promocionar els
centres cívics, impulsar-ne la
creativitat i demostrar que a
cada barri de Barcelona hi ha
persones i entitats amb mol-
ta empenta. Aquesta energia
de la ciutat es manifesta  a
partir d’activitats que ja fun-
cionen des del barri més petit
fins a la institució més gran.
Els centres cívics es conceben
com a espais de convivència i
creativitat on trobar-se, con-
viure, aprendre, divertir-se o
conèixer el veïnat de l’entorn.
“Barris Creatius” és la prime-
ra de les accions previstes
que de manera conjunta es
desenvoluparan en el trans-
curs d’aquest any. Les prope-
res activitats es faran al juliol,
l’octubre i el mes de desem-
bre.

Més informació:
www.bcn.cat/centrescivics

Es presenten 100
propostes fetes per
les entitats que ja
funcionen a la ciutat 

És la primera

vegada que tots els

centres cívics de

Barcelona

organitzen una

acció conjunta per

impulsar una ciutat

més inclusiva

Imatge del centre cívic de les Cotxeres de Sants.

Els 51 centres cívics aposten per
la convivència i la creativitat
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M U LT I M È D I A

TELEVISIÓ

Barcelona Televisió
“Hola Barcelona”
De dilluns a divendres, de 12 a 14 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

Barcelona Visió

Aquest web és una gran aposta pel
vídeo a Internet i permet veure audio-
visuals sobre aspectes desconeguts de
la ciutat.  A més, disposa d'una base de
dades de recursos audiovisuals de la
ciutat  i permet als usuaris enviar el
seus vídeos sobre Barcelona. 
www.bvisio.com

Canal Cultura

Canal Cultura vol potenciar el coneixe-
ment de l’actualitat cultural de la ciu-
tat. Per fer-ho, compagina informació
de caràcter textual amb continguts
audiovisuals molt rellevants. Canal
Cultura, tant a les seves seccions com
a la seva plana principal, facilita un
seguit d’enllaços a webs d’interès, de
manera que respon a un altre dels seus
reptes: esdevenir un portal de portals
culturals.
www.bcn.cat/canalcultura

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

Pere S.Paredes

L’Associació Ciclista de Montjuïc
és un dels referents de Sants-

Montjuïc, perquè és considerada
una de les més veteranes en l’esport
de les dues rodes i per la seva feina
en la promoció del ciclisme de carre-
tera.
Xavier Jover, president d’aquesta en-
titat de Poble Sec, explica que “l’As-
sociació Ciclista de Montjuïc, cone-
guda per la gent com l’Agrupa, es
caracteritza perquè és reconeguda
per tothom com un grup ciclista
molt respectat, molt veterà”.
Els inicis de l’Agrupa es remunten a
l’any 1917, quan es va fundar com
“un grupet que feia algunes sortides
i excursions amb bicicleta. A poc a
poc, es va anar fent més i més gran,
amb més amics i socis, i es va atrevir
a organitzar les seves primeres cur-
ses, entre les quals hi havia l’escalada

al castell de Montjuïc, el Jaume An-
dreu, el Premi Inauguració o la pri-
mera cursa de cros en bicicleta”, ex-
plica el seu president.
L’Associació Ciclista de Montjuïc
està “molt orgullosa de portar el
nom de la muntanya màgica de Bar-
celona. A diferència d’altres clubs, el
nostre nom representa un indret
molt important de Barcelona, no no-
més un barri o un districte”.
A més a més, una característica que
marca aquest grup ciclista, de més
de 200 associats, és la gran quantitat
d’amics que es reuneixen els dissab-
tes per fer les sortides: “podem supe-
rar els 80 participants! No pots ima-

ginar la infraestructura que necessi-
tem quan fem una sortida, per
exemple, de més de 200 quilòme-
tres, i amb aquest volum de gent”.

Les sortides estan diferenciades en
cinc grups (A, B i C, Rodadors i Lle-
brers) i poden arribar a indrets com
Tarragona, Tortosa, Banyoles o Sant
Hilari Sacalm; algunes, doncs, amb
recorreguts d’unes deu hores.
“Per poder rodar amb nosaltres”, ex-
plica Jover, “no fa falta un gran dis-
pendi de diners, ja que pots trobar
una bona bicicleta de segona mà per
400 o 500 euros més o menys”.

Més informació:
Associació Ciclista de Montjuïc
C. Margarit, 44, baixos 
Telèfon: 617 923 699 
www.acmontjuic.org 

Amb més de 200 socis,

aquesta associació

ciclista del Poble Sec

ofereix als amants de les

bicicletes un seguit de

sortides i excursions molt

atractives

Les sortides setmanals
poden arribar a reunir
més de 80 ciclistes per
carretera

Les sortides de l’associació estan diferenciades en cinc grups.

Associació Ciclista de Montjuïc,
un referent més enllà del barri

Mitja marató, la millor
promoció de l’esport al carrer
Pere S. Paredes

E l passat 8 de febrer, més de
4.500 persones van prendre

part en la mitja marató de Barce-
lona, un recorregut de 21,097
quilòmetres per les principals
vies i carrers de la ciutat. 
Per a Carles Martí, alcalde acci-
dental el dia de la cursa, “amb
proves atlètiques ciutadanes com
aquesta, Barcelona és i conti-
nuarà sent la capdavantera en la

promoció l’esport al carrer. Barce-
lona és i serà la capital de l’atle-
tisme”.
El primer atleta classificat va ser
el kenyà Alex Kirui (1 h 2 min 25
seg), mentre que la corredora etí-
op Dergeneseh Shisraw (1 h 11
min i 19 seg) va ser la primera
dona que va arribar a la meta. 
La mitja marató, amb la campa-
nya “El teu gest val per dos”, va
tornar a ser una prova solidària.
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Per què creu que són mereixedors
del premi?
Som una gent molt dinàmica i amb
molta marxa. Som una associació que
apliquem al comerç els principis elabo-
rats per l’ONU per a la responsabilitat
social de les empreses. I també per la
nostra manera d’organitzar-nos. L’a-
partat econòmic, de secretaria i d’orga-
nització conjunta és centralitzat. Totes
les altres àrees es porten descentralit-
zades, i les persones responsables pre-
nen les decisions autònomament, se-
gons l’ideari de l’associació.
Quins són els seus projectes més
importants?
El “Comerç en relleu”, la “Dinamització
turística”, l’”Estudi de fluxos” i la “Q de
Qualitat”. El “Comerç en relleu” és una
de les iniciatives que fem per a invi-
dents. A través d’un llibre, s’explica als
comerciants com han de tractar-los. I
ara estem acabant unes guies persona-
litzades de cada comerç, on s’especifica
tot el que s’hi pot trobar. Les primeres

pàgines són impreses en una lletra
molt fàcil de llegir i les darreres són
gravades en braille.
Què significa la “Q de Qualitat”?
Nosaltres volem que es mantingui el
model de comerç català i de qualitat.
Totes les botigues associades tenen
una ‘Q’ de color negre i vermell a la
porta. Això vol dir que estan compro-
meses amb aquest tipus de comerç. A
més a més, s’assignen estrelles pels di-
ferents programes que segueixen: ac-
cessible, en relleu, responsable i ama-
ble, entre d’altres.
Qui forma part de l’associació?
Prop de 190 comerços del carrer de la
Creu Coberta i adjacents, entre la plaça
d’Espanya i els carrers de Joanot Mar-
torell i de l’Espanya Industrial. Repre-
senten entre un 65 i un 70% de tots
els establiments que hi ha.
Quina és la vinculació amb el
barri d’Hostafrancs?
Molts dels comerciants treballen i
viuen al barri. I els qui no hi vivim, hi
passem molt de temps i això fa que
portem el barri al cor. Participem en
molts del seus projectes i hi organit-
zem activitats. Ara oferim unes pas-
sejades temàtiques amb una guia. Or-

ganitzem fires al carrer, entre les
quals hi ha la medieval, que té molt
d’èxit. A l’octubre, ja en  farem la
quarta edició. També fem passarel·les
i la Mostra de comerç al carrer. Parti-
cipem en l’arxiu històric i en la recu-
peració de les tradicions, en les taules
d’immigració i de seguretat i col·labo-
rem amb la festa major.

Quin futur li veu al carrer de la
Creu Coberta?
Cada dia hem de ser més competitius.
Amb el centre de les Arenes, el que
mirem és de crear-hi llaços. Perquè no
hi hagi diferències entre uns i altres,
demanem que s’arregli l’entrada al
carrer de la Creu Coberta per la
plaça d’Espanya, que es posi senyalit-
zació que identifiqui el nostre àmbit
comercial i que s’obri el tros del carrer

Diputació que falta i s’hi puguin po-
sar nous establiments.
Molts comerços són negocis fa-
miliars de fa anys. Quines possi-
bilitats tenen de continuar?
El carrer de la Creu Coberta s’ha reva-
loritzat i ara s’hi tornen a pagar tras-
passos. Procurem que a les botigues
hi vagin aquells candidats que consi-
derem més adequats, que aportin un
benefici al barri.
A què ho atribueix?
Aquest carrer estava degradat. Cal dir
que l’Ajuntament ha fet força cas de
les peticions de l’Associació. Crec que
la qualitat urbanística del carrer de la
Creu Coberta és millor que la que hi
ha a moltes ciutats. Se’ns va escoltar i
es va interpretar bé quines eren les
nostres necessitats i es va fer d’una
manera molt participativa. Es va aca-
bar la sensació de carretera que feia
abans el carrer i es va convertir en un
espai amable.
I els fills dels comerciants ac-
tuals?
Avui en dia ens trobem que en moltes
botigues s’hi tornen a quedar els fills.
El que volem és que hi vegin un mitjà
per guanyar-se la vida.

E N T R E V I S T A Lluís Llanas, president de l’Associació de Comerciants Creu Coberta

Segons Llanas, els comerciants de Creu Coberta són gent molt dinàmica.

L’Associació acaba de rebre el primer premi de

Comerç Interior que concedeix el Ministeri

d’Indústria,Turisme i Comerç en la categoria de

centres comercials oberts

“Volem que els fills 
dels comerciants vegin 
en la botiga un mitjà 

per guanyar-se la vida”

“Creu Coberta
s’ha revaloritzat.
Ara s’hi tornen a pagar
traspassos”

Dolors
Roset


