
La Federació d’Associacions, En-
titats i Comissions d’Hostafrancs
celebra enguany el seu vintè ani-
versari. Des de la seva creació,
l’any 1988, ha estat un element
clau de la vida associativa del
barri. La Federació col·labora en
l’organització de la Festa Major
d’Hostafrancs, organitza con-
ferències, dóna suport a les enti-
tats membres, col·labora amb les
institucions públiques i altres
entitats en el desenvolupament
de projectes, participa en les ac-
tivitats del barri, etc. A més, a
través del Casal Artesà d’Hosta-
francs, organitza cursos, activi-
tats, visites culturals, xerrades,
etc.  La Federació agrupa un to-
tal de 24 entitats. 

La Federació d’Entitats
d’Hostafrancs fa 20 anys

Millores als carrers Salou,
Alcolea, Ciceró i Premià 

INICI

Les obres
comencen aquest
mes al carrer Salou

OBJECTIU

Els vianants
tindran prioritat
i més espais 

FASES

Al 2009 començaran
les obres d’altres carrers
del Triangle de Sants

Pàg. 3

E N T R E V I S TA Pàg. 8

Rafa Seguí
Fotògraf esportiu 

“Treballar en color
em va portar al món
de l’esport”

C U LT U R A Pàg. 4

Exposició al
Museu Olímpic
Quatre dècades
de Jocs Olímpics, segons
els fotògrafs catalans 

P O L I E S P O R T I U Pàg. 7

Cros Popular
de Sants 
Hi participaran persones
amb discapacitat intel·lectual 

S E R V E I  P Ú B L I C Pàg. 6

Campanya per
fomentar el lloguer
de pisos buits 

E Q U I PA M E N T S Pàg. 6

El nou espai per a
gent gran El Polvorí
obre les portes

Pàg. 5
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La Federació organitza tota mena d’activitats culturals.
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I N F O Ú T I Lt L ’A G E N D AW

Del 8 al 31 d’octubre
Il·lustració fantàstica
Punt Multimèdia (Casa del Mig-Parc de l’Espanya Industrial)
Cap dibuix és definitiu, cadascun participa de la matei-
xa fugida cap endavant. Mostra de José Luis Martín.

Fins al 31 de març
Fibres vegetals. Les plantes 
ens ajuden a viure 
Jardí Botànic (Doctor Font i Quer, 2-Montjuïc)
La importància de les fibres vegetals en l’evolució cultu-
ral i el progrés econòmic. 

Del 30 d’octubre al 2 de novembre/
del 6 al 9 de novembre
Setembre
A les 21 h (dg i dt, a les 19 h). Mercat de les Flors (Lleida, 59)
A partir de la caiguda d’un home des d’un arbre, la com-
panyia Res de Res s’endinsa a la seva nova creació
obrint un relat imaginari amb la poètica del circ.

Del 5 al 9 de novembre
Quartet
A les 21.30 h (dg, 19.30 h). Mercat de les Flors (Lleida, 59)
Un quartet musical, Afrodisax, i un quartet de dansa, 
la Cia. Búbulus, que interpreten i ballen músiques arris-
cades i suggeridores.

Diumenges 12, 19 i 26 d’octubre
Circant la mar brava
A les 11 h. Poble Espanyol (Marquès de Comillas, 13) 
Taller de construcció d’un element de circ i espectacle
de la companyia Desastrosos Cirkus.

Dimecres 22 d’octubre
La fantasia de les matemàtiques
A les 18.15 h. Bibl. F. Candel (Amnistia Internacional, 10)
Activitat per fer les matemàtiques més divertides.

Dissabtes i diumenges d’octubre
En Patufet
A les 17.30 h (ds) i 11.30 i 13 h (dg). Fundació Joan Miró
(parc de Montjuïc) 
En Patufet no creix i la seva menudesa li reporta haver de
salvar força obstacles.

Dissabte 18 d’octubre
El show de Lolita
A les 18 h. Casinet d’Hostafrancs (Rector Triadó, 53)
Música, ball, espectacle i humor per a la gent gran.

Dilluns 20 d’octubre i 3 de novembre
Ball per a la gent gran
A les 17 h. Sala Pepita Casanellas (pg. Zona Franca, 185)

Dijous 30 d’octubre
El Conte de Genji
A les 19 h. Biblioteca Joan Miró (Vilamarí, 61) 
La primera novel·la de la història, escrita per una dona. A
càrrec de Jordi Mas. Cicle Lletres japoneses.

Diumenge 2 de novembre
XXX Cros Popular de Sants
Hora d’inici: 10 h. Sortida i arribada a la rambla Brasil
Inscripcions fins al 31 d’octubre a les Cotxeres de Sants o
a través d’Internet: www.atletisme.cat.

Dissabte 8 de novembre
Odée, grup líric
A les 18 h. Casinet d’Hostafrancs (Rector Triadó, 53)
Artistes professionals del món de la lírica interpretaran
peces de sarsuela i òpera.

CICLE A TAULA!

Dilluns 20 i divendres 24 d’octubre
Un llibre, dues trobades i un plat
A les 19.30 h (dilluns). Bibl. Francesc Boix (Blai, 34) 
A les 19.30 h (divendres). El Sortidor (pl. del Sortidor, 12)
Tertúlia (dilluns) i tast (divendres) entorn dels llibres El
festí de Babette, Comer y beber a mi manera i La despensa
del diablo.

Dimecres 29 d’octubre
Com alimentar-nos segons l’edat
A les 11 h. Centre cívic El Sortidor (pl. del Sortidor, 12)
A càrrec de Mònica Coll, infermera del CAP les Hortes.

Divendres 7 de novembre
Viatge gastronòmic a Andalusia (vins)
A les 19.30 h. Centre cívic El Sortidor (pl. del Sortidor, 12)
De la mançanilla al xerès. Veurem com es fan aquests
vins i en farem un tast.

Diumenge 9 de novembre
Cuscús. A peu de carrer
A les 13 h. Pl. del Sortidor, 12
Degustació popular organitzada per l’Associació de Tre-
balladors i Immigrants Marroquins de Catalunya.
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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 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.



Núria Mahamud

L’anomenat Triangle de
Sants,  el  nucli  antic

comprès entre el passeig de
Sant Antoni, Creu Coberta i
Rector Triadó, enceta aques-
ta tardor una profunda
transformació urbanística
que donarà preferència als
vianants en bona part dels
carrers del barri.
La reurbanització començarà
aquest mes d’octubre amb la
renovació del paviment del
carrer Salou i quan les obres
quedin enllestides conti-
nuarà per etapes als carrers

Alcolea, Ciceró i Premià. En
una segona fase, ja al 2009,
es transformaran, entre al-
tres, els  carrers Masnou,
Watt i Ventura Plaja fins a
completar pràcticament el
80% dels vials de la zona.
La finalitat de les obres, a
banda de renovar un pavi-
ment força malmès, és inver-
tir la relació de poder entre
cotxes i vianants i eliminar
barreres com les voreres. D’a-
questa manera, en bona part
d’aquests estrets carrers del
nucli antic es millorarà l’ac-
cessibilitat en deixar al ma-

teix nivell vorera i calçada
perquè els vianants tinguin
més espai per passejar.

Alcolea serà obert a la
circulació
Una excepció serà el carrer
Alcolea, que connecta Sants
i les Corts, en el qual es per-
metrà el trànsit rodat i es
mantindrà una línia d’apar-
cament de motos i de servei
de càrrega i descàrrega. Sa-
lou, en canvi, es transfor-
marà en un carrer amb vo-
rera  i  ca lçad a d ’asfa lt  a l
mateix  nivel l  perquè e l

trànsit rodat no faci malbé
el paviment. Per les seves
característiques de carrer
sense sortida, Ciceró serà
d’ús exclusiu per a vianants
i pavimentat en pedra, ja
que només hi podran circu-
lar els vechicles que vagin
als pàrquings.
Finalment, el carrer Premià
tindrà dos tractaments dife-
renciats. Des del carrer de
Sants al de l’Autonomia es
podrà circular amb vehicle

motoritzat i es deixarà una
vorera d’aparcament, men-
tre que el tram final fins al
passeig de Sant Antoni serà

exclusivament per a  via-
nants i només s’hi podrà ac-
cedir en cotxe per aparcar
als garatges particulars.
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El carrer Premià tindrà una part reservada a vianants i una altra amb trànsit motoritzat.

Els carrers Salou, Alcolea,

Ciceró i Premià es reurbanitzaran 

per etapes a partir d’aquesta 

tardor per millorar-hi 

l’accessibilitat a peu

El Triangle de Sants comença 
una profunda transformació

Als carrers hi haurà
més espai per als
vianants 

C IU TA DA N S OPINE N

Alícia Paredes
Delineant

Molt bé, així els qui
empenyen els cotxets
dels nens, les persones
amb discapacitat i la
gent gran poden passe-
jar més còmodament
Ara, també té l’inconve-
nient que se suprimei-
xen llocs d’aparcament.

Laura Pallarols
Mainadera

Bé, perquè la gent hau-
ria d’anar segura pel
carrer i és una manera
que tant els cotxets
dels nens, la gent gran i
la gent amb cadira de
rodes passegin tran-
quils.

Marlene Venant
Cap de vendes i
responsable
d’exportació

Me parece bien, las
calles pequeñas son
difíciles para circular y
eso mejora su tránsito.
Cuanto más se amplían
las aceras, más seguri-
dad hay.

Pedro Santos
Enginyer mecànic

Em sembla bé. Amb els
carrers estrets i la
quantitat de trànsit
que hi ha, és un descon-
trol, sobretot els caps
de setmana, en què els
cotxes aparquen a la
vorera. Es podrà fer
més vida de barri.

Marta Sàlvia
Educadora ambiental

És fantàstic. Vaig cami-
nant a tot arreu i és d’a-
grair que no hi hagi tant
de trànsit. Suposo que la
gent que va amb cotxe
no deu pensar el mateix,
però jo reclamo que es
restringeixi la circulació
de vehicles de motor. 

Isidor Navas
Jubilat

Em sembla molt bé. Si
hi ha espai per a via-
nants ens movem més
per la ciutat, fem més
relacions i hi ha més
contacte social. Això
afavoreix sobretot les
persones grans, que
així podem passejar.

Q u è  l i  s e m b l a  q u e  e l s  c a r r e r s  t i n g u i n  m e s  e s p a i s  p e r  a  v i a n a n t s ?

La plaça d’Osca és el centre del Triangle de Sants.
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C U LT U R A

Pilar Fernández

Les postures impossi-
bles ,  e ls  gestos que

mostren el dolor causat
per l’esforç físic, les de-
mostracions d’alegria pel
triomf o de decepció, rà-
bia o fins i tot tragèdia
per la pèrdua del pòdium
són imatges d ’una gran
fotogènia que centenars
de fotògrafs han pogut
captar durant qualsevol
edició dels Jocs Olímpics.
L’exposició que fins al 15
de gener es pot visitar al
Museu Olímpic de Mont-
juïc aplega 135 fotogra-
fies preses per quasi una
trentena de periodistes
gràfics catalans que han
cobert uns Jocs Olímpics. 
La mostra abasta des de
les Olimpíades de Greno-
ble del 1968 fins a la més
recent de Pequín, celebra-
da aquest estiu, i està for-
mada per les instantànies
que els mateixos autors
van triar, totes de la ma-
teixa grandària , perquè
cap adquireixi més prota-
gonisme.
Els que sí que assoleixen

més protagonisme són els
Jocs de Barcelona. Si les
imatges sorgides de la res-
ta de ciutats organitzado-
res estan exposades en un

recorregut lineal, segons
els anys de celebració, les
de Barcelona 92 ocupen
un lloc central en la sala i
estan acompanyades d’i-
matges en moviment. És
a dir, que a la mostra tam-
bé es projecta un vídeo
que explica els moments
inicials de la candidatura
barcelonina, la seva no-

menclatura i les transfor-
macions que els Jocs van
originar per a la ciutat. 
“Fotògrafs catalans als

JJOO” està comissionada
per Rafael Seguí, el qual
com a periodista gràfic va
cobrir tots els Jocs des de
Mont-real (1976). Als de
Barcelona no hi va partici-
par com a fotògraf, però
ho va fer com a organitza-
dor.  Serg io  Car mona i
Jordi Cotrina són fotò-
grafs que han participat
en un mínim de quatre
Jocs Olímpics. 

Més informació:
Museu Olímpic
Avinguda de l’Estadi, 60
Telèfon: 93 292 53 79
Museuolimpicbcn.com
Entrada general: 4 euros

Foto d’Agustí Carbonell,  publicada  a La Vanguardia el 1992.

L’exposició aplega
135 fotografies
fetes per quasi una
trentena de
periodistes gràfics

El Museu Olímpic

mostra fins a final

d’any l’exposició

“Fotògrafs catalans

als JJOO”, un

recorregut pels

Jocs al llarg de

quaranta anys 

Quatre dècades de Jocs Olímpics,
segons els fotògrafs catalans 

Imatge de l’Escola de Bosc a Montjuïc el 1919.
(Foto: Arxiu JMC)

L’inici de l’Escola
de Bosc
En els primers anys del segle XX, l’Ajuntament de Barcelo-
na, conscient de la importància que tenia l’educació infan-
til, va promoure diferents projectes que van donar com a
resultat la creació d’escoles a l’aire lliure. La primera d’a-
questes escoles va ser l’Escola de Bosc, pensada per acollir
nens i nenes de la ciutat amb problemes respiratoris en un
entorn més saludable i menys contaminat del que patien
cada dia en el centre de la ciutat.
El lloc triat va ser una torre d’estil àrab que es trobava dins
de l’antiga finca Laribal, a la muntanya de Montjuïc, i que
havia adquirit l’Ajuntament. Les obres de reforma i ade-
quació de l’edifici per convertir-lo en escola les va fer Anto-
ni Falguera, el projecte del qual havia guanyat el concurs el
1913. Finalment, l’escola va obrir les  portes el 8 de maig
de 1914. A aquesta escola hi acudien fills de famílies mo-
destes, els quals rebien aliment i educació. S’hi treballava
aplicant els darrers mètodes pedagògics, en un ambient on
gran part de les classes es feia a l’aire lliure i on la música i
l’expressió corporal tenien un paper important en un con-
junt d’elements que aspirava a una educació integral.
Els primers directors de l’escola van ser Rosa Sensat i Vilà,
de la secció de nenes, i Antolí Monroy i Paz, de la secció de
nens. Cal dir també que l’escultor Josep Llimona, en testi-
moniatge de simpatia que li mereixia l’Escola de Bosc, va
regalar a la ciutat un grup escultòric que representava Bar-
celona criant i protegint la infància i que es va col·locar en
un dels patis de l’escola. Els aspectes positius que va mos-
trar l’Escola de Bosc van animar l’Ajuntament de Barcelona
a crear altres centres escolars municipals similars.
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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Daniel Romaní

El barri d’Hostafrancs, que
es troba entre la Gran Via

i Sants, en el sector del dis-
tricte més a prop de la plaça
d’Espanya, es va constituir a
mitjan segle XIX. De seguida
va acollir els treballadors que
acudien a la zona atrets per la
puixança industrial de Sants
–especialment del vapor de
l’Espanya Industrial– i de
Barcelona. Avui és un barri
d’una gran vitalitat comercial
i associativa. Ho certifica el
nombre d’entitats que hi ha.
La Federació d’Associacions,
Entitats i Comissions d’Hos-
tafrancs n’agrupa la major
part, concretament 24.
Enguany, aquesta Federació
celebra el seu vintè aniversa-
ri. Des de la seva creació,
l’any 1988, ha estat un ele-
ment clau de la vida associa-
tiva del barri. La Federació
col·labora en l’organització de
la Festa Major d’Hostafrancs
–que té lloc a final de setem-
bre; així, doncs, s’acaba de ce-
lebrar–, organitza conferèn-
cies, dóna suport a les
entitats membres, col·labora
amb les institucions públi-

ques i altres entitats en el
desenvolupament de projec-
tes, participa en les activitats
que es programen al barri,
etc. A més, a través del casal
artesà d’Hostafrancs, situat
al carrer Sant Roc, 26-28, or-
ganitza cursos –puntes de
coixí, balls de saló, batuka,

cuina, dibuix, pintura, ma-
nualitats, dansa del ventre,
ioga, gimnàstica...–, visites
culturals, xerrades, etc.
“Per a la Federació és una
gran satisfacció celebrar
aquest vintè aniversari, el
qual ha estat possible gràcies
al treball fet per moltes per-

sones que hi han col·laborat.
Un treball realitzat amb un
esforç personal que cal re-
conèixer per part de tothom.
La Federació ha treballat i
continuarà fent-ho per po-
tenciar el teixit associatiu del
barri i la participació del veï-
nat, tot fomentant les activi-
tats cíviques i culturals”, afir-
ma Josep Espín, actual
president de la Federació
d’Associacions, Entitats i Co-
missions d’Hostafrancs. 
Entre les diverses iniciatives
que s’han organitzat amb
motiu del vintè aniversari de
la Federació, cal destacar la
mostra que tindrà lloc pels
volts de Nadal al casal artesà
d’Hostafrancs. S’hi exposa-
ran manualitats, puntes de
coixí, dibuixos i pintures, re-
alitzats al mateix casal. Tam-
bé hi haurà alguna activitat
sorpresa que, naturalment,
no diem.

N O T Í C I E Sf
Correllengua 2008 
El dissabte dia 25, tindrà lloc a la plaça de Sants el Cor-
rellengua 2008 de Sants, Hostafrancs i la Bordeta.
Aquesta manifestació cultural es desenvoluparà des de
les 10 del matí fins a mitjanit. Entre les activitats pre-
vistes, hi ha la construcció d’un mosaic del Correllen-
gua (10 hores), teatre de titelles i contacontes (11 ho-
res), invocació de la Nit de Bruixes (21 hores), correfoc
(21.30 hores) i concerts (a partir de les 22 hores). 

Projecte per celebrar la interculturalitat 
Dins el context de l’Any Europeu del Diàleg, al barri de
Poble Sec s’ha engegat un projecte de creació artística,
“Ulisses”, amb el qual es vol celebrar la interculturali-
tat de Barcelona. Durant els mesos de setembre i octu-
bre s’han desenvolupat tallers per crear els elements
que formaran part de la rua Ulisses, un vaixell que diu-
menge dia 19 recorrerà, a partir de les 16 hores,
carrers i places del barri per recollir gent i acabarà en
una festa al parc de les Tres Xemeneies. 

“L’imaginari d’Eugeni Lucas” al MNAC
Des del 4 de novembre fins a l’1 de febrer s’exposarà al
Museu Nacional d’Art de Catalunya “L’imaginari d’Eu-
geni Lucas. La influència de Goya en la poètica romàn-
tica”. Es tracta d’un conjunt d’obres –dibuixos i pintu-
res– de petit format que permeten apreciar la
modernitat d’aquest seguidor de Francisco Goya que es
va avançar al seu temps en els camins de l’abstracció. 

Alphonse Mucha al CaixaFòrum
Alphonse Mucha va ser un dels creadors i difusors de
l’estil Art Noveau. Als seus cartells teatrals, publicita-
ris i decoratius protagonitzats per dones fascinants
–com per exemple l’actriu Sarah Bernhard– hi va crear
una iconografia molt vinculada a la modernitat publi-
citària. Els barcelonins poden gaudir del seu art grà-
cies a l’exposició que CaixaFòrum obre al públic fins al
4 de gener. Paral·lelament a la mostra, s’ha organitzat
un cicle de conferències sobre l’artista. 

Aspecte actual de la plaça d’Herenni.

Consulta ciutadana per a la remodelació de la plaça Herenni 
Redacció

El Districte de Sants-Mont-
juïc, amb la col·laboració

de les entitats del barri, ha
iniciat la campanya participa-
tiva “Com vols que sigui la
plaça Herenni i entorns?” per-
què els veïns facin suggeri-
ments sobre la futura remo-
delació d’aquest sector del
barri d’Hostafrancs. Totes les
persones que vulguin partici-
par-hi poden fer-ho a través
del web www.bcn.cat/sants-

montjuic, des d’on podran
transmetre, per correu
electrònic, la seva opinió ex-
plicant com voldrien que fos
la plaça. L’objectiu és aconse-
guir el màxim de propostes.
El projecte que es preveu tenir
a punt el 2009 es redactarà
tenint en compte el màxim de
les aportacions rebudes.
A banda de la consulta que
s’està fent mitjançant Inter-
net, el Districte ha aprofitat la
Festa Major d’Hostafrancs

(26 de setembre-5 d’octubre)
per portar la campanya al car-
rer amb la instal·lació d’unes
urnes a diferents espais pú-
blics (mercat d’Hostafrancs,
poliesportiu de l’Espanya In-
dustrial, AV d’Hostafrancs,
escola Miquel Bleach o el cen-
tre cívic Casinet d ’Hosta-
francs, l’escola Joan Pel·legrí i
l’Associacio de Comerciants
de Creu Coberta) on els veïns
podien deixar unes butlletes
amb les seves propostes.

La Federació, nascuda l’any 1988, organitza un munt d’activitats.

La Federació

d’Entitats

d’Hostafrancs

compleix 20 anys.

En aquestes dues

dècades ha estat un

element clau –i ho

continua sent– de la

vida associativa

d’aquest barri 

La Federació 
agrupa un total 
de 24 associacions 
i entitats
d’Hostafrancs 

20 anys de la Federació
d’Entitats d’Hostafrancs



S A N T S - M O N T J U Ï C6 Octubre 2008

L’any 1976, l’Elisabet Guañabens va obrir la
seva farmàcia del carrer Galileu. Des del co-

mençament, en què la portava tota sola, fins
avui, acompanyada del seu equip, sempre s’ha
preocupat per oferir el servei més eficient al
client. Així, doncs, hi trobarem els fàrmacs habi-
tuals, dermofarmàcia, dietètica, nutrició infan-
til i homeopatia. Però segons l’Elisabet, el món
de la farmàcia requereix vocació i cal tenir clar
que la funció del farmacèutic va més enllà de
dispensar de medicaments. Per això ofereixen

un horari d’atenció ampliat de tretze hores, as-
sessoren el client sobre tot allò relacionat amb
la salut, l’escolten, en fan el seguiment i estan
sempre al dia de les novetats del sector. Per a
l’Elisabet,  la formació continuada del seus tre-
balladors és la clau d’un bon servei. Així aconse-
gueixen la fidelització del client, el qual veu com
rep un tractament personalitzat i de confiança. 

Farmàcia Elisabet Guañabens
C. Galileu, 104 / Tel: 93 339 12 88

E L  T A U L E L L

Una farmàcia amb vocació de servir els clients

Ofereix assessorament sobre tot allò relacionat amb la salut.

Joan Anton Font

E Q U I P A M E N T S

Daniel Venteo

L’obertura de les noves
instal·lacions del recent-

ment creat espai per a la
gent gran El Polvorí va ser
celebrada amb una emotiva
festa popular que es va su-
mar als actes de celebració
de les Festes de la Mercè
d’enguany. L’espai per a la
gent gran que acaba d’entrar
en funcionament es troba
situat en una nova promo-
ció d’habitatge públic i for-
ma part de les actuacions de
revitalització del barri del
Polvorí i en particular del
Pla de millora dels casals i
espais de gent gran munici-
pals. L’edifici consta de plan-
ta baixa, on s’ubica el nou
centre, i tres plantes desti-
nades a habitatges. En total,
el nou espai disposa de més
de 170 metres quadrats al
servei de la gent gran del ba-
rri. Una de les principals ca-
racterístiques és la il·lumi-
nació natural ,  que es
garanteix per uns grans fi-

nestrals situats estratègica-
ment al llarg de la façana
principal. Uns tancaments
mòbils exteriors garanteixen

la protecció contra el sol.
Entre els principals espais
del nou centre destaquen el
vestíbul que distribueix di-
versos ser veis com ara la
zona office ,  el despatx, la
sala polivalent i la zona de
serveis. Amb el nou equipa-
ment s’ha guanyat en super-
fície, totes les instal·lacions
de l’equipament són total-
ment noves i es disposen
d’espais adequats per fer ac-

tivitats programades de ta-
llers, xerrades per als usua-
r is de l ’espai i  d ’una sala
gran de joc i trobada. El ser-
vei va adreçat a les persones
més grans de 60 anys que si-
guin residents al barri i les
seves parelles. També s’a-
dreça a les persones de 55
anys o més, prejubilades o
en procés de jubilació, que
siguin residents al barri, així
com a les seves parelles. El
nou equipament neix amb la
vocació de ser un espai de
trobada de gant gran i fo-
mentar la relació i participa-
ció activa en la vida de la co-
munitat.

Més informació:
Espai de gent gran
El Polvorí
C. Guadalquivir, 2,  baixos
Telèfon: 93 332 78 05

L’horari del nou
centre és de 10  a 13 h
els matins i de 16  a
19.30 h  les tardes

El passat 23 de

setembre, vigília de

la Festa de la Mercè,

es va inaugurar

oficialment el nou

centre per a gent

gran El Polvorí al

carrer del

Guadalquivir

Un moment de la festa celebrada el dia 23.

Obre les portes el nou espai
per a gent gran El Polvorí

S E R V E I  P Ú B L I C

Redacció

L’Ajuntament ha engegat una campanya adreçada als
propietaris de pisos buits que els ofereix l’opció de llo-
gar-los amb garanties, a través de la Borsa d’Habitatge
Social de Barcelona i de la Borsa Jove d’Habitatge. 
L’objectiu de la campanya és ampliar l’oferta de pisos
de lloguer a preu assequible inclosos en aquestes bor-
ses. I també donar a conèixer als propietaris els avan-
tatges que té llogar els seus habitatges a través de les
borses. Els propietaris poden gaudir d’avantatges com
una subvenció de fins a 6.000 euros a fons perdut per a
obres de rehabilitació i posada al dia de l’habitatge. I
d’una subvenció equivalent al 50% de l’IBI (Impost so-
bre els béns immobles). També d’una assegurança de
caució per a la cobertura d’impagament dels lloguers,
una assegurança multirisc de la llar, assessora-
ment tècnic i jurídic gratuït i servei gratuït de
gestió en l’arrendament. Per poder llogar un ha-
bitatge a través de les borses cal que la casa estigui
situada a la ciutat de Barcelona, que tingui un màxim
de 120 m2 de superfície i cèdula d’habitabilitat, o que
estigui en condicions d’obtenir-la, i que es destini a
lloguer un mínim de cinc anys. La Borsa d’Habitatge
de Lloguer Social de Barcelona i la Borsa Jove d’Habi-
tatge són serveis de mediació entre les persones pro-
pietàries de pisos buits i els possibles llogaters.

Més informació: 
Servei d’Habitatge Jove: Plaça de Rius i Taulet, 3.
Oficines de l’Habitatge: Tel. 010 (0,39 euros + IVA d’esta-
bliment de trucada més 0,05 cèntims + IVA per minut tari-
fat per segons)
Telèfon d’informació: 93 318 22 53
www.bcn.cat/habitatge
www.gencat.cat/habitatge

Campanya per fomentar
el lloguer de pisos buits 
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M U LT I M È D I A

TELEVISIÓ

Barcelona Televisió
“Hola Barcelona”
De dilluns a divendres, de 12.30 a 15.30 h
Canal 39 UHF i Canal 26 TDT

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 Barcelona
Jacquard, 3, pl. baixa. Tel. 93 409 91 61

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

Opina al Blog Barcelona

Blog Barcelona és un espai perquè par-
lis de la teva Barcelona. Sobre com la
vius, com la sents i què n'opines.
Alhora és un espai compartit on podràs
llegir l'opinió de Jordi Hereu i acostar-
te la seva acció de govern en aquells
temes on participa la gent.
www.blogbarcelona.cat

Coneix el Castell de Montjuïc

El Castell de Montjuïc és una antiga for-
talesa militar amb una llarga història
vinculada a la ciutat. El web del castell
permet descobrir el passat, present i
futur d'aquesta fortalesa situada a més
de 170 metres d'altura sobre el nivell del
mar, al cim de la muntanya de Montjuïc. 
www.bcn.cat/castelldemontjuic

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

Pere S. Paredes

La pròxima edició del Cros Po-
pular de Sants (Memorial Eu-

geni Giralt), que es realitzarà el
pròxim 2 de novembre, serà espe-
cial ja que hi participaran un con-
junt de persones amb discapacitat
intel·lectual.
Aquesta popular cursa del distric-
te de Sants-Montjuïc, que aquest
any arriba a la seva 30a edició, ha
preparat una cursa, en un circuit

d’uns 900 metres, per la rambla
Brasil dirigida a  les persones que
treballen en els tallers de treballs
especials del districte. 
Carles Manzano, de l’organització
del cros, explica que “el tret de
sortida d’aquesta cursa es farà
just abans de l’entrega de premis
del Cros Popular de Sants, aprofi-
tant d’aquesta manera que la gent
que està esperant animi l’arribada
d’aquests corredors”.

“A més a més”, continua Manza-
no, “l’Associació Catalana d’Es-
port i Lleure (ACELL) farà una
convocatòr ia  més ober ta  per
aconseguir un màxim de partici-
pants, ja que aquesta cursa adap-
tada preveu tenir una participació
propera a les 60 persones”.

L’organització del cros té previst
que tots aquests corredors esti-
guin acompanyats en tot moment
per voluntaris que tindran cura
d’ells perquè puguin gaudir d’una
jornada tan especial, guiant-los i
animant-los constantment per-
què segueixin la cursa fins a la lí-
nia d’arribada.
Manzano i el seu equip estan molt
il·lusionats amb aquesta primera
edició d’aquesta cursa per a perso-
nes amb discapacitat intel·lectual.
”Podríem dir que serà la prova pilot
per poder saber, en properes edi-
cions, el que poden fer aquestes
persones. Però sí que voldríem que
hi hagi continuïtat, donat que mai
es veuen proves destinades a
aquests col·lectius”.
Tots els corredors d’aquesta cursa
tindran un record, a més a més de
xocolata, coca i suc de taronja,
com la resta dels participants del
Cros Popular de Sants.

L’organització ha previst un circuit adaptat i unes

mesures especials per acompanyar aquests

corredors en la seva participació en el cros

El Cros Popular de Sants
realitza una prova
pilot, però amb la vista
posada al futur 

Persones amb discapacitat intel·lectual
participaran al Cros Popular de Sants 

Sortida d’una edició anterior del cros popular.
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Per què es va fer fotògraf?
El meu germà gran, mentre treballava
en un banc, feia fotos d’obres de teatre i
d’artistes que començaven. Llavors
quan per la seva feina no podia fer una
sessió fotogràfica, m’enviava a mi i així,
a poc a poc, em va anar introduint en
aquest món. Després, amb l’aparició del
color, vaig tenir sort.
Sí?
Em vaig interessar molt per les quími-
ques que s’utilitzaven en el treball del
color i la casa Kodak em va fer servir,
com va fer amb altres, una mica de co-
nillet d’Índies, perquè ens facilitava en
poca quantitat els processos E-4 i nosal-
tres els explicàvem els resultats. Tot
això va fer que ens tinguessin en consi-
deració.
Tan important eren aquests pro-
cessos?
Bé, no érem els primers que fotografià-
vem en diapositives de color, però sí
dels que les revelàvem manualment en
tres o quatre hores, mentre que si s’en-

viava el rodet a la casa trigaven entre
quatre dies i una setmana.
Un bon canvi, oi?
Sí. Llavors molts diaris es van animar a
fer portades en color i nosaltres fèiem el
revelatge de rodets de molta gent de re-
vistes i diaris, sobretot quan els diaris
esportius van començar a fer portades
en color. Vam començar a treballar com
a free lance, que és com dir per lliure, en
la premsa. A més...
Sí..
...el fet de treballar en color em va por-
tar al món de l’esport, que és el que
mou més diners.
Però no era el del cor?
Les revistes del cor em demanaven tres
fotos, la cara per les arracades i colla-
rets, les mans pels anells i polseres i una
de tres quarts del cos pel vestit, mentre
que dels futbolistes te’n demanaven
quatre o cinc de diferents. I a això, cal
afegir-hi el boom de l’esport, on els ju-
gadors comencen a valer molts més di-
ners i es produeix la irrupció de les
grans marques.
Quan arriba als Jocs Olímpics?
Els primers  van ser els de Mont-real
76. L’editora de Barcelona per a la qual
treballava em va facilitar les acredita-

cions, però el viatge i l’estada me’ls vaig
pagar jo. Des de Mont-real vaig servir
fotografies a tots els mitjans que m’ho
van demanar, preferentment el meu.
I després?
Tots fins a Barcelona 92, on vaig treba-
llar en l’organització ocupant-me, en
part, dels fotògrafs i encarregant-me
del diari oficial dels Jocs de Barcelona
que es repartia entre tota la família
olímpica.

Ha tornat a alguns altres Jocs?
La meva feina a Barcelona 92 va portar
diferents federacions a demanar-me as-
sessorament per organitzar els fotò-
grafs i periodistes, a vegades en diver-
sos campionats d’Europa i del món,
com també en els Jocs de Sidney i Ate-
nes.
I això és important?
Penso que facilitar la feina a un fotògraf

que, carregat amb uns vint quilos de
material i tant si fa fred o calor, ha de
fer la seva feina, és molt important. 
De quina fotografia seva està més
satisfet?
És difícil citar-ne una només. Per la seva
plàstica, m’agrada la de Nadia Comane-
ci. Ara, com a moment històric, la final
dels 100 metres de Ben Johnson i Carl
Lewis, a Seül. I de les que m’han donat
més fama a Catalunya, hi ha la victòria
de Jordi Llopart a Moscou i el gol de Jo-
han Cruyff contra l’Atlètic de Madrid, el
1974.
I ara?
He estat comissari de l’exposició “Fotò-
grafs catalans en els Jocs Olímpics”, que
s’ha inaugurat a mitjan setembre al
Museu Olímpic.
Com ha anat això?
Vaig rebre l’encàrrec d’organitzar una
mostra fotogràfica per al museu, rela-
cionada amb els Jocs Olímpics. Després
de rumiar-hi força, la proposta fou la
d’una mostra de fotografies fetes per
gent d’aquí en els Jocs. I gràcies als
companys de professió que hi han
col·laborat  ha estat un èxit.
Fins quan es pot veure?
Fins al 15 de gener de 2009.

E N T R E V I S T A Rafa Seguí, fotògraf esportiu 

Rafa Seguí davant una imatge de la final de waterpolo dels Jocs Olímpics de Barcelona.

Rafa Seguí ha dedicat tota la seva vida a la

fotografia.Tant fent fotos o al laboratori, com

dirigint fotògrafs o organitzant exposicions, ha

viscut immers en els reportatges d’esports, cosa

que li ha permès conèixer moltes persones i

anècdotes d’aquest món

“Vam començar a
treballar com a free lance,
que és com dir “per lliure”,

en la premsa”

“Treballar en color
em va portar al món
de l’esport”

Josep Maria
Contel


