
Des del barri de la Marina, amb el
bus de barri 125, també es pot ac-
cedir a la zona de l’estadi de Mont-
juïc. A partir del camp de futbol
Julià de Campmany, s’ha ampliat
el recorregut d’aquest autobús i
ara passa per davant de l’INEFC,
les piscines Bernat Picornell i el
palau Sant Jordi. Gira al voltant de
l’estadi olímpic, va cap al Sot del
Migdia fins que, al camí de Can
Clos, connecta amb el recorregut
que feia abans.
En total són vuit parades més que
acostaran els veïns del barri a
aquesta zona de la muntanya. Al-
hora, als usuaris de les instal·la-
cions esportives, se’ls facilita la
connexió amb la xarxa de trans-
port públic de la ciutat.

El bus 125 amplia el
recorregut i les parades

Can Ferrero acollirà un nou
equipament assistencial 

EQUIPAMENT

Serà un centre 
de dia i residència
de gent gran

PRIORITAT

Es tracta del primer
equipament assistencial
públic del barri

REURBANITZACIÓ

L’illa de
Can Ferrero millorarà
l’accessibilitat

Pàg. 3

E N T R E V I S TA Pàg. 8

Manel Barceló
Actor i dibuixant

“Quan jo era infant, el
Paral·lel era una mena
de frontera i els teatres
edificis misteriosos”

F E S T E S Pàg. 4

Alcolea de Dalt
guanya el concurs
de carrers amb un
circuit de fòrmula 1

P O L I E S P O R T I U Pàg. 7

Cros Popular 
de Sants 
Arriba a la seva edició 
número 30

S E R V E I  P Ú B L I C Pàg. 6

S’obre el
període d’inscripció
als centres cívics

E Q U I PA M E N T S  Pàg. 6

El Molino 
En marxa les obres 
de remodelació 

Pàg. 5
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El 125 arriba ara fins a les piscines Picornell i el Palau Sant Jordi.
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I N F O Ú T I Lt L ’A G E N D AW

Dilluns 22 de setembre
Festa d’inici de curs de la Ludoteca
A les 17.30 h. Pl. del Sortidor
Berenar, animació i punt d’informació sobre la ludoteca. 

Diumenge 28 de setembre
Jordi Carlitos (mim)
A les 12 h. CaixaForum (av. Marquès de Comillas, 6)
Espectacle participatiu i divertit en el quals els ele-
ments de clown (l’humor, la sorpresa, la tendresa...)
es combinen amb el mim i la pantomima.
Festa de les AMPA
A les 10.30 h. Parc de l’Espanya Industrial
Xocolatada, animació i actuació castellera.

Dimecres 1 d’octubre
Una mà de gínjols
A les 18 h. Bib. Poble-sec Francesc Boix (Blai, 34)
Coneixeu la llengua de signes catalana? Us convidem a
gaudir d’un conte i alhora aprendre-la.

Dissabte 4 d’octubre
I tot l’any bombons
A les 12 h. Bib. Vapor Vell (ptge. Vapor Vell, 1)
Cicle Aperitius Musicals.

Del 16 al 24 de setembre
Festival Àsia 
Parc de la Ciutadella, Mercat de les Flors i Caixafòrum 
En l’Any de l’Índia a Casa Àsia, el festival permetrà-
conèixer les facetes menys conegudes d’aquest país,
com ara l’original dansa d’Akram Khan, les danses tra-
dicionals dels Sidi o les combinacions de castells cata-
lans i indis, entre molts altres espectacles. Horaris i
programació completa a www.festivalasia.es. 

Dimarts 16 i dimecres 17 de setembre
Akram Khan/Ballet Nacional de la Xina
A les 21 h. Mercat de les Flors (Lleida, 59)
Aquesta obra suposa una continuació de l’afany de
Khan per combinar diferents danses tradicionals i crear
un vocabulari nou i original.

Diumenge 21 de setembre
Memory
A les 21 h. Mercat de les Flors (Lleida, 59)
Espectacle per a dos ballarins creat per la coreògrafa i
ballarina Wen Hui, que ens parla del seu país, la Xina, a
partir dels diferents estats dels cos.

Divendres 3 d’octubre
Drugstore cowboys
A les 21.30 h. Bib. Vapor Vell (ptge. Vapor Vell, 1)
Cicle de cinema a la biblioteca.

Dilluns 6 d’octubre
Contes d’amor i de mort
A les 19 h. Bib. Poble-sec Francesc Boix (Blai, 34)
Cicle Els viatges de la paraula.

Dimarts 7 d’octubre
Bonnie & Clyde
A les 19 h. Bib. Francesc Candel (Amnistia Internacional, 10)
Road movie de gàngsters protagonitzada per Faye Du-
naway i Warren Beatty.

Fins al 12 d’octubre
Maternitats. Fotografies de Bru Rovira 
CaixaForum (av. Marquès de Comillas, 6)
El fotògraf Bru Rovira, ha recorregut el món copsant
amb la seva càmera un dels sentiments humans més
profunds i universals: la maternitat. Cadascuna de les
fotos de l’exposició reflecteix un relat vital tan apassio-
nant com commovedor.

Fins al 9 de novembre
Àfriques (La mirada d’Occident)
Museu Etnològic (pg. de Santa Madrona, 39-41)
Una imatge calidoscòpica d'aquest continent; un joc de
veus i mirades que ens aporten tant africans que han
vingut a casa nostra com europeus que han anat més
enllà i han tornat.

Diumenge 21 de setembre
Melanie Pain (Festival Hamaka)
De 12 a 24 h. Castell de Montjuïc
Sessions de música en directe entorn al Castell de
Montjuïc, amb gandules i bar. Més informació sobre la
programació: www.hamaka.org.

Divendres 26 de setembre
Música sota les estrelles
A les 21 h. Centre cívic El Sortidor (pl. del Sortidor, 12)
Amb Miquel Marín i Tanox. Música electrònica con-
temporània amb imatges de Txalo Toloza Fernández.
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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 de barri 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.
Sala de lectura Martí i Pol 93 331 90 54
Constitució, 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 69
Sants, 79-81.
Casal de Gent Gran La Capa 93 421 69 76
Alts Forns, 82-86.
Espai de Gent Gran Casinet 93 423 04 40
Rector Triadó, 53.

ALTRES SERVEIS

Oficina de rehabilitació 93 441 36 79
Blai, 34.
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’interior d’illa de Can
Ferrero acollirà el pri-

mer centre assistencial públic
per a la gent gran del barri de
la Zona Franca, un projecte
que la regidora del Districte,
Imma Moraleda, ha destacat
com a “prioritari” i que s’em-
marca dins del conveni de
places residencials signat en-
tre l’Ajuntament de Barcelo-
na i la Generalitat de Catalu-
nya. L’equipament acollirà

una residència d’avis i un
centre de dia, els primers de
caràcter públic a la Marina de
Port, un barri que tampoc té
oferta assistencial concertada.
Per aquest motiu, “aquest pro-
jecte és molt important per a
nosaltres i les obres haurien
de començar, com a molt tard,
l’estiu de l’any que ve”.
La Comissió d’Urbanisme de
l’Ajuntament de Barcelona va
aprovar a mitjan juliol el pla es-
pecial urbanístic de millora ur-

bana d’ordenació de l’interior
d’illa, delimitada pel passeig
de la Zona Franca i els carrers

dels Alts Forns, Mare de Déu
de Port i del Foc, amb una su-
perfície de 19.358 m2. Aques-
ta actuació articularà el nou
centre per a gent gran amb el
centre cívic de la casa del Re-
llotge, on quedarà integrat
l’espai verd existent reforçant
la qualitat de l’equipament
com a lloc de trobada i estada
de veïns i veïnes del barri. En
aquest solar, que ha estat ce-
dit per l’Ajuntament i on ac-
tualment només existeix una
edificació, la Torre del Rellot-
ge, es construirà una residèn-
cia i centre de dia distribuïts
en cinc plantes (planta baixa i
quatre plantes superiors). Un
equipament assistencial que
serà redactat i executat per la

Generalitat de Catalunya i
que s’ubicarà en una posició
que ajudi a definir l’interior
d’illa i deixi un front d’espai
lliure al carrer del Foc. El sos-
tre d’aquest equipament serà
de 6.000 metres quadrats i
per a la seva construcció s’a-

profitarà el desnivell del ter-
reny. Així l’accés principal se
situarà als jardins de Cal Sè-
bio, mentre que l’accés a l’a-
parcament serà pels jardins
de Can Ferrero.
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Solar on es construiran els equipaments, a l’interior d’illa que hi ha entre el passeig de zona Franca i

els carrers Alts Forns, Mare de Déu del Port i Foc.

El nou equipament assistencial,

les obres del qual haurien de

començar abans de l’estiu que ve,

és el primer de caràcter públic

dels barris de la Zona Franca

La Marina acollirà una residència
i centre de dia per a gent gran

L’equipament
s’integrarà a
l’interior d’illa 
de Can Ferrero

C IU TA DA N S OPINE N

Paqui Fernández
Mestressa de casa

Pues, la verdad, es que
no me parece muy bien,
porque es un parque
donde juegan muchos
niños y si construyen la
residencia limitarán los
juegos de pelota i el uso
de las bicicletas.

Valentín Rosado
Jubilat

Em sembla bé, perquè
hi ha molta gent gran
per aquest barri i és
important tenir equipa-
ments vora de casa.

Cerario García
Jubilat

Me parece muy bien,
estoy encantado, todo
lo que sea equipamien-
tos para el barrio me
parece perfecto.

Tana Cobo
Perruquera

Perfecte, perquè aquest
barri està una mica
marginat i si s’amplien
els equipaments serà
bo per a la gent del
barri.

Pilar González
Administrativa

Perfecte, fa falta una
cosa així al barri, per-
què la gent gran només
tenen l’equipament de
la masia, on hi ha els
horts urbans.

Odilio Fernández
Mecànic

Me parece perfecto,
todo lo que sean mejo-
ras en el barrio es
bueno. Tener servicios
para la gente mayor es
importante.

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

O B J E C T I U S  D E L  P L AA
El conjunt d’equipaments de la illa s’integrarà en l’espai verd existent, reforçant alhora les

seves qualitats com a lloc d’oci i trobada dels veïns. La reordenació dels espais lliures de la

zona millorarà també la seva accessibilitat i interconnexió i delimitarà les qualificacions

urbanístiques tot mantenint l’equilibri de la superfície d’espais lliures. En concret, el pla

preveu la regularització dels vials d’accés a l’interior de l’illa des del carrer Mare de Déu de

Port i el passeig de la Zona Franca.
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F E S T E S

Daniel Romaní

Tot i que falten onze
mesos, són uns quants

els veïns de Sants que ja
han començat a pensar com
engalanaran el seu carrer
per la Festa Major de Sants
de l’any que ve. I és que el
guarniment dels carrers és
un dels principals atractius
d’aquesta festa tan arrelada
al barri que se celebra cada
any al final d’agost. Els visi-
tants de la darrera Festa
Major de Sants van veure’s
submergits en el fons del
mar; en un bosc màgic de
fades i follets; en el món
dels infants; en diversos
elements que mostraven la
trobada de cultures d’O-
rient i Occident; enmig dels
barrufets; dintre un formi-

guer; al costat de la Heidi;
dintre un cor; d’un molinet
de cafè; d’un envelat; al tea-
tre Apolo, damunt l’escena-
ri de la sarsuela del principi
del segle XX i en un circuit

per a cotxes de fórmula 1.
Aquest darrer guarniment,
que va fer-se al carrer Alco-
lea de Dalt, va guanyar el
primer premi del concurs. 
Els membres del jurat –que
formen part del teixit asso-
ciatiu i artístic del barri–
van valorar aspectes com la

manualitat i l’artesania; l’o-
riginalitat i el tractament
del tema escollit en el guar-
niment; la utilització de ma-
terials reciclats i reciclables;
la il·luminació; els efectes
especials i l’escenografia del
carrer, entre d’altres. 
L’alcalde de Barcelona, Jor-
di Hereu, que va presidir el
lliurament dels premis, va
subratllar que “el que fa
que Barcelona sigui una
gran ciutat són barris com
el de Sants, on hi ha perso-
nes que dediquen el seu
temps a dur a terme de ma-
nera desinteressada projec-
tes com els d’engalanar els
carrers”. La Festa Major de
Sants va començar el dia
22 d’agost amb un pregó de
l’actor Carles Canut i va
cloure’s el 31 d’agost.  Els
veïns de Sants -i d’altres
barris de la ciutat- van par-
ticipar activament a les
prop de 400 activitats orga-
nitzades. 

L’alcalde, Jordi Hereu, amb veïns del carrer Alcolea de Dalt.

Els veïns de Sants
i d’altres barris
van participar a
les prop de 400
activitats

Alcolea de Dalt, convertit en un circuit de

fórmula 1, va guanyar el concurs de guar-

niment de carrers de la Festa Major de

Sants

Alcolea de Dalt guanya el concurs de
carrers amb un circuit de fòrmula 1

Imatge de l’edifici del Centre Social de Sants en els seus
inicis. (Foto: Centre Social de Sants)

Els inicis del Centre
Social de Sants
Entre els diferents moviments que s’organitzaven a Barce-
lona per fer front a la dictadura franquista, hi trobem el del
Centre Social de Sants, una entitat que malgrat no ser una
associació de veïns, va actuar i actua com a tal en aquest
territori. La història del Centre Social de Sants arranca al
voltant de 1970 arran de les trobades clandestines de dos
grups de joves i veïns del barri, els quals, emparats per
mossèn Vidal es reunien a la parròquia de Sant Medir.
Eren vigilats contínuament per agents de la Brigada Políti-
co Social de la policia franquista.
Mossèn Vidal va proposar-los la possibilitat de formar ple-
gats una associació legal i ocupar un local que acaba de
quedar buit al carrer Olzinelles, 30, comprometent-se ell
mateix a negociar amb els seus propietaris, el Patronat So-
cial Catòlic de Sants, la seva cessió. Finalment, el patronat
cedí el primer pis i els baixos.
Per legalitzar l’entitat, a la qual es va unir un tercer grup, es
va formar una gestora formada per gent d’ordre i presidida
per Josep Xarles, un home bo, pare de família, treballador
d’un banc oficial, persona de missa qui, a més, era tot un
activista i lluitador, però això, aleshores no es podia dir,
perquè calia l’autorització del Govern Civil per a la nova en-
titat. Un dels problemes que va sorgir fou el del nom, per-
què el d’Associació de Veïns de Sants no podia ser, perquè
podia generar confusió amb l’Associació de Veïns i Comer-
ciants de Sants, una entitat ja registrada. Finalment, el 15
de desembre de 1971 el Govern Civil de Barcelona proce-
dia a inscriure el Centre Social de Sants en el Registre Pro-
vincial d’Associacions.
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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Dolors Roset

L’any 2002 es va posar
en funcionament la lí-

nia 125 del Bus de Barri a la
Marina per acostar els veïns
a les zones comercials, als
centres assistencials i a la
xarxa bàsica de transport
públic. Per anar-se adaptant
a les necessitats de la zona,
un parell d’anys després, el
2004, es va regularitzar el
pas d’aquesta línia per Can
Clos. Ara s’ha tornat a am-
pl iar-ne el  recorregut .
Aquest any se celebra el 10è
aniversari del Bus de Barri.
La primera línia va entrar en
funcionament l ’any 1998
entre el Tibidabo i Vallvidre-
ra. Pel que fa a Sants-Mont-
juïc, aquell mateix any tam-
bé va començar a circular un
d’aquests autobusos entre
l’estació de Sants i la Borde-
ta ,  que actualment és  e l
115. Un parell d’anys des-
prés, el 2000, es va obrir
una altra línia entre el mer-
cat de Sant Antoni i el Po-
ble-sec, el que ara és el 121.
Barcelona disposa d’un total
de 21 línies de Bus de Barri
que s’estenen per tots els
districtes de la ciutat. A part
d ’aquestes l ínies,  n’hi ha
unes altres que no estan
identificades com a Bus de

Barri, però que fan les ma-
teixes funcions, com és la
13, entre el mercat de Sant
Antoni i Can Clos.
El Bus de Barri és un servei
de proximitat que connecta
amb la xarxa regular d’auto-
bús, metro i  ferrocarr ils.
Aquestes línies tenen un re-
corregut més cur t  i  es

mouen en un àmbit més re-
duït. L’itinerari que fan és
fruit de la col·laboració de
les associacions de veïns, els
tècnics municipals i els de
Transports Metropolitans
de Barcelona. Els petits au-
tobusos que recorren aques-
tes línies estan pensats es-

pecialment per a carrers es-
trets i amb forts pendents,
que no són accessibles per
als grans autobusos que es
fan servir habitualment.
La majoria d’aquestes línies
són de circumval·lació. Això
vol dir que els passatgers
poden pujar  i  baixar  en
qualsevol parada del recor-
regut perquè s’han eliminat
els principis i finals de línia.
Els usuaris agraeixen molt
que estigui indicat l’horari
de pas per cada parada per-
què els permet organitzar-se
i no perdre temps esperant
llargues estones l’arribada
de l’autobús. Les línies de
Bus de Barri acompleixen
una important funció social
i el seu ús ha anat creixent
any rere any fins a situar-se
actualment a la vora dels
quatre milions de viatges
l’any.

N O T Í C I E Sf
X Open internacional d’escacs
L’obert d’escacs de Sants, Hostafrancs i la Bordeta va
arribar a la desena edició, la qual va celebrar-se entre
els dies 22 i 31 d’agost a les cotxeres de Sants. Les dar-
reres edicions de l’obert d’escacs han tingut un èxit
aclaparador i s’ha convertit en el torneig amb més par-
ticipació d’Espanya. El torneig es va retransmetre pels
portals d’internet d’escacs més importants del món.

Una oficina gestionarà el nou barri de la
Marina
L’Ajuntament ha obert una oficina per gestionar la
transformació del nou barri de la Marina del Prat Ver-
mell. L’objectiu és donar impuls al desenvolupament
de la zona establint un vincle de proximitat entre l’Ad-
ministració pública i el veïnat, els comerciants i les en-
titats del barri. La nova oficina es troba al carrer de
l’Acer, 30-32, i l’horari d’atenció és de 9 a 14 hores.

XXII trepitjada del raïm al carrer 
El barri de Plus Ultra celebrarà els dies 19, 20 i 21 de
setembre l’edició 23 de la trepitjada de raïm al barri.
Les festes començaran divendres amb una missa de di-
funts i havaneres. Dissabte hi haurà sardinada al matí
i, a la tarda, un ball familiar. Diumenge, a les 12, es
farà la benedicció del raïm, a continuació, els més me-
nuts podran trepitjar el raïm i després els adults, de-
gustar el most allà mateix.

Residència per a persones amb discapacitat
Han començat les obres de construcció d’una re-
sidència per a persones amb discapacitat que s’em-
plaçarà al carrer de Tortosa, al barri de la Marina. Es
preveu que la futura residència, la qual es dirà Esclat
Marina, estigui acabada la primavera de l’any vinent.
Tindrà vuit plantes i les habitacions i sales de menja-
dor seran a les sis superiors. Les instal·lacions in-
clouen una sala de fisioteràpia , una cuina i un centre
d’atenció especialitzada.

Trobada de puntaires durant una edició anterior de la Festa Major.

Arriba la Festa Major d’Hostafrancs!
Redacció

Quan arriba el mes d’octu-
bre, el barri d ’Hosta-

francs viu la seva Festa Major
en honor al Sant Àngel Cus-
todi. Aquestes festes tenen
l’origen en l’enderrocament
de les muralles de Barcelona,
quan la imatge de l ’Àngel
Custodi i una fira de magra-
nes van sobrepassar els límits
de la ciutat fins al barri
d’Hostafrancs. Aleshores, la
imatge del sant es va traslla-

dar a l’església parroquial de
Santa Anna un llunyà 8 de
març de 1857.
La Festa Major d’Hostafrancs
és plena d’història i de tradi-
ció. Trenca amb la monotonia
del barri per donar pas a un
període en què l’espai públic es
converteix en un espai lúdic.
La magrana és un dels ele-
ments distintius del barri i la
protagonista d’algunes de les
activitats de la programació, a
més d’altres esdeveniments

com ara el ball de rams i el
ventall, que és una recuperació
d’una part dels antics costums
del barri i s’ha convertit en un
dels actes claus. Hi haurà tam-
bé fires, balls i sopars de ger-
manor com cada any.
La festa es celebrarà del 26 de
setembre al 5 d’octubre als
carrers del barri d ’Hosta-
francs amb una programació
plena d’activitats on la tradi-
ció conviurà amb la festa i
l’actualitat.

La línia 125 va començar a funcionar l’any 2002.

Des del barri de la

Marina es pot

accedir amb

transport públic a 

la zona de l’estadi

olímpic i el parc 

del Migdia

Un total de vuit
parades més per
acostar els veïns a
la zona de l’estadi

L’autobús de barri 125 
amplia el seu recorregut
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El mes de gener d’enguany va obrir al carrer
Galileu la botiga Moda Euro Africana, que

ens acosta els atraients colors i formes del dis-
seny africà adaptats al gust europeu. Al capda-
vant de la botiga hi ha la Didi, una senegalesa
que treballa amb les teles del seu país i crea dis-
senys exclusius perquè la gent d’aquí pugui lluir
la vistositat de la moda africana en el dia a dia.
Tenen roba per a dona, home i nens, i comple-
ments com joies, sabates, bosses, necessers,
maletins per a ordinadors portàtils, entre altres

coses. Si volem donar un toc ètnic a la nostra
llar, hi trobarem estovalles, llençols, edredons...
També fan dissenys per encàrrec de roba per a
teatre o balls africans, que estan de moda ara.
Moda Euro Africana és també una botiga so-
lidària que ven productes de comerç just com
coixins, mantelleria i collars fets a mà per do-
nes del Senegal.
Moda Euro Africana
C. Galileu, 72
Telèfon: 93 330 98 24

E L  T A U L E L L

Moda africana al gust de casa nostra

A Moda Euro Africana tenen roba i complements.

Joan Anton Font

E Q U I P A M E N T S  

Daniel Venteo

Les obres de reconstrucció
del teatre El Molino són ja

una realitat amb la col·locació
simbòlica, el passat 30 de juny,
de la primera pedra del projec-
te. En paraules de l'alcalde de la
ciutat, Jordi Hereu, la remode-
lació d’El Molino és "un projec-
te que sap combinar la tradició
amb una visió molt moderna" i
ha manifestat la seva voluntat
que El Molino "continuï sent
un focus de la ciutat. Aquesta
iniciativa és molt important
per a Barcelona i per a la recu-
peració de la vitalitat d'aquest
Paral·lel. La sala és un referent
cultural i bàsicament senti-
mental de la ciutat”. L’inici de
les obres va estar acompanyat
de nombrosos veïns del Poble
Sec,  com també d’actrius cèle-
bres d’El Molino, com ara La
Maña o Pastora Reyes, les
quals no van dubtar a posar-se
a cantar davant del teatre per
celebrar la bona notícia de la
seva futura recuperació.
Les obres de remodelació de
l’edifici preveuen la seva trans-
formació total, amb la cons-

trucció d’un nou edifici que
conservarà intacte el caracte-
rístic molí amb les aspes de la
façana, un element que data
del 1913 i que ja forma part

del catàleg de patrimoni artís-
tic i arquitectònic de la ciutat
de Barcelona. El nou edifici
tindrà set pisos i, de dalt a
baix, hi haurà les sales tècni-
ques, que ocuparan els dos pi-
sos més alts, la sala d'assaig, les

oficines, la cocteleria amb ter-
rassa, l'amfiteatre, el bar i, a
sota, les cuines. La nova sala
principal podrà acollir fins a
230 espectadors.
La previsió és que aquest ve-
terà teatre barceloní torni a
obrir les seves portes al final
del 2009, després de dotze
anys d’inactivitat. El renaixe-
ment del nou El Molino ha de
contribuir a recuperar el
Paral·lel com un eix destacat de
la vida teatral i del music-hall
de Barcelona, amb l’aposta per
una programació adaptada al
segle XXI, amb espectacles de
cabaret, flamenc i altres gène-
res artístics.

La previsió és
que  el nou El Molino
obri les portes al
final del 2009

La col·locació simbò-

lica de la primera

pedra del futur nou

El Molino dóna el tret

de sortida cap a la

recuperació d’aquest

emblemàtic teatre

del Paral·lel

L’alcalde Hereu, abans de col·locar la primer pedra del nou El Molino.

En marxa les obres de 
remodelació del futur El Molino

S E R V E I  P Ú B L I C

El setembre és el mes per inscriure’s als cursos i ta-

llers que els centres cívics de la ciutat programen

per al darrer trimestre de l’any. A continuació hi ha

les adreces i els telèfons dels  equipaments.

CIUTAT VELLA
Barceloneta. Conreria, 1-9. 
Tel. 93 256 33 20
Convent de Sant Agustí. 
Comerç, 36. Tel. 93 310 37 32
Drassanes. Nou de la Rambla, 43.
Tel. 93 441 22 80
Pati Llimona. Regomir, 3. 
Tel. 93 268 47 00
EIXAMPLE
Ateneu Fort Pienc. Fort Pienc, 1-4.
Tel. 93 232 78 27
Casa Golferichs. Gran Via Corts
Catalanes, 491. Tel. 93 323 77 90
Cotxeres Borrell. Viladomat, 2-8.
Tel. 93 324 83 50
La Casa Elizalde. València, 302.  
Tel. 93 488 05 90
Sagrada Família - Centre Cívic.
Provença, 480. Tel. 93 450 89 17
SANTS-MONTJUÏC
Estació de Magòria. Gran Via Corts
Catalanes, 247. Tel. 93 432 48 01
Casa del Rellotge. Pg. de la Zona
Franca, 116. Tel. 93 432 24 89
Casinet d'Hostafrancs. Rector
Triadó, 53. Tel. 93 423 04 40
Cotxeres de Sants. Sants, 79-83.
Tel. 93 291 87 01
Sortidor. Pl. Sortidor, 12  
Tel. 93. 443 43 11
Font de la Guatlla. Rabí Rubèn, 22.
Tel. 93 424 85 06
La Cadena. Mare de Déu de Port,
397. Tel. 93 331 34 98
Pepita Casanellas - La Sala. Zona
Franca, 185-219. Tel. 93 256 37 30
LES CORTS
Can Deu. Pl. Concòrdia, 13. 
Tel. 93 341 010 07
Joan Oliver - Pere Quart.
Comandant Benítez, 6. 
Tel. 93 339 82 61
Les Corts. Dolors Masferrer 
i Bosch, 33-35. Tel. 93 291 64 62
Riera Blanca. Riera Blanca, 1-3. 
Tel. 93 448 04 99
SARRIÀ-SANT GERVASI
Orlandai. Jaume Piquet, 23.  
Tel. 93 252 42 62
Can Castelló. Castelló, 1-7. 
Tel. 93 241 78 74
Casa Sagnier. Brusi, 51-61. 
Tel. 93 414 01 95
Casal de Sarrià. Eduardo Conde, 22.
Tel. 93 256 27 20
Elèctric. Ctra. Vallvidrera Planes, km
6,5. Tel. 93 205 40 09

Vallvidrera Vázquez Montalbán.
Reis Catòlics, 16. 
Tel. 93 406 90 53
Vil·la Florida. Muntaner, 544.  
Tel. 93 254 62 65
Pere Pruna. Ganduxer, 130. 
Tel. 93 418 65 37
GRÀCIA
Coll. Aldea, 15-17. Tel. 93 256 28 77
La Sedeta. Sicília, 321. 
Tel. 93 207 36 13
HORTA-GUINARDÓ
Casa Groga. Jordà, 27. 
Tel. 93 418 65 31
El Carmel. Santuari, 27. 
Tel. 93 256 33 33
Guinardó. Rda. Guinardó, 101. 
Tel. 93 450 39 87
Taxonera. Arenys, 75. 
Tel. 93 256 33 88
Matas i Ramis. Feliu i Codina, 20.
Tel. 93 407 23 56
NOU BARRIS
Can Basté. Pg. Fabra i Puig, 274. 
Tel. 93 420 66 51
Les Basses. Teide, 20.  
Tel. 93 256 36 00
Porta - Sóller. Estudiant, 1. 
Tel. 93 276 80 77
Torre Llobeta. Santa Fe, 2 bis. 
Tel. 93 358 56 14
Zona Nord. Rasos de Peguera, 19.
Tel. 93 276 99 50
SANT ANDREU
Baró de Viver. Santa Coloma, 110.
Tel. 93 345 73 93 
Bon Pastor. Enric Sanchis, 12. 
Tel. 93 314 79 47
La Sagrera La Barraca. Martí
Molins, 29. Tel. 93 351 17 02
Sant Andreu. Gran de Sant 
Andreu, 111. Tel. 93 311 99 53
Trinitat Vella. Foradada, 36-38. 
Tel. 93 345 70 16
Garcilaso. Juan de Garay, 116-118.
Tel. 93 256 29 59
SANT MARTÍ
Can Felipa. Pallars, 277. 
Tel. 93 256 38 40
Besòs. Rambla Prim, 87-89 .
Tel. 93 266 39 36
Parc - Sandaru. Buenaventura
Muñoz, 21. Tel. 93 309 06 35
Sant Martí de Provençals. 
Selva de Mar, 215. 
Tel. 93 308 97 93
Farinera del Clot. Gran Via Corts
Catalanes, 837. Tel. 93 291 80 80

Inscripció als centres cívics 
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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

Viu la Mercè

Un any més, el web de la Mercè torna
a ser l'eina més eficaç per consultar a
la xarxa tot el que vulgueu saber sobre
aquestes festes populars de la ciutat:
horaris, programació, escenaris, tradi-
cions, activitats per a infants, música...
També hi trobareu informació sobre el
pregoner, el piromusical o les propos-
tes de participació de la festa.
www.bcn.cat/merce

Coneix Jaume I

El rei català amb el sobrenom més
heroic va néixer el 1208. Instal·lat en
el mite, Jaume I acaba de fer vuit
segles. Per celebrar aquest aniversari,
que és una bona excusa per fer un
repàs del personatge, podeu visitar el
web de Jaume I de l'Ajuntament. Hi
trobareu una sèrie de vídeos que fan
un retrat d'aquesta figura històrica i
novetats editorials que us ajudaran a
redescobrir el conqueridor català.
www.bcn.cat/jaumeprimer/

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

Pere S. Paredes

El moment ja s’acosta: el pròxim
dia 2 de novembre, des de les

10 del matí, se celebrarà per dife-
rents carrers de Sants la XXX edició
del Cros Popular de Sants (Memo-
rial Eugeni Giralt).
Per a l’organització, aquesta edició
pot ser el punt d’inflexió per conso-
lidar-se definitivament com una de
les grans proves atlètiques popu-
lars, per darrere de les ja consagra-
des curses barcelonines d’El Corte
Inglés, la Mercè i Bombers.
Sobre el tradicional recorregut de
10 quilòmetres, amb sortida i arri-
bada a la rambla del Brasil, aquesta
cursa popular tornarà a reunir no
només atletes de Sants-Montjuïc,
sinó també de la resta de Barcelona
i de Catalunya.

Com ja és tradicional, a la cursa hi
haurà diferents categories, entre les
quals destacarà, com sempre, aque-
lla en què corren els nois i noies
fins a 14 anys, amb una distància
de tres quilòmetres.
Les inscripcions per a aquesta XXX
edició es poden fer a les cotxeres de
Sants o per Internet al web: Atletis-
me.com. Hi haurà la possibilitat de
fer-ho del 13 al 31 d’octubre, dia en
què es tancaran les inscripcions, o

fins que s’arribi als 1.200 corredors
inscrits, nombre que l’organització
considera òptim per al perfecte de-
senvolupament de la cursa.
Com en els anys passats, l’organit-
zació regalarà a tots els participants
diferents obsequis com una samar-
reta tècnica i, aquest any, un record
commemoratiu d’aquest dia en què
s’arribarà al 30è aniversari de la
prova atlètica. 
A l’arribada, tots els participants
podran gaudir, com sempre, d’una
gran xocolatada, coques, taronges,
suc de taronja i aigües.
També, com cada any, la prova es-
tarà controlada per xip, el qual es
lliurarà als participants el mateix
dia de la cursa.

A poc a poc aquesta tra-

dicional prova atlètica de

Sants-Montjuïc s’ha con-

solidat com una de les

curses populars més

conegudes de Barcelona

Es repartiran obsequis
commemoratius amb
motiu de la XXX edició
del cros de Sants 

Imatge de la darrera edició de la cursa.

El tradicional Cros Popular de 
Sants arriba a l’edició número 30

per MANEL
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Quins records té del Poble Sec de
quan vostè era infant?
Era un barri de gent treballadora; els
veïns no consideraven que fos Barce-
lona. Quan travessàvem el Paral·lel,
dèiem: “Anem a Barcelona”. Barcelona
era l’Eixample, el Raval, el barri gò-
tic... i el Poble Sec era una combinació
de ciutat i de poble, un món de con-
trastos: barraques al costat de jardins
i palauets abandonats. Recordo que,
per Sant Joan, recollíem la llenya, l’a-
magàvem i fèiem competicions entre
carrers per veure qui feia la foguera
més alta. El nostre amagatall de la
llenya era a sota la xala, és a dir, la
tapa de ferro de l’entrada a les clave-
gueres.
El Paral·lel dels teatres era ben a
prop.
Sí, el Paral·lel, des dels ulls d’infant,
era una mena de frontera, i els tea-
tres edificis misteriosos. Si em tro-
bava un teatre obert fora d’hores de
funció, inevitablement hi entrava de

manera discreta dins la sala i m’emo-
cionava. També hi havia cinemes de
barri, com l’Amèrica i el Comtal. De
fet, la meva vocació va néixer veient
pel·lícules.  
Hi havia força artistes al barri,
oi?
Aquest és un barri d’artistes: Joan
Manuel Serrat, Jaume Sisa, Herta
Frankel, Maties Gimeno –company
meu d’escola i fundador de la com-
panyia La Trepa– i molts més. De pe-
tit em fascinaven els artistes de caba-
ret: te’ls trobaves pel carrer, tímids i
silenciosos, i després els veies crida-
ners i “glamourosos”, tot maquillats,
prenent un cafè entre funció i funció
en un bar a la vora dels teatres. 
Anàveu sovint a Montjuïc, oi?
Sí. Tot Montjuïc era, per a nosaltres,
terreny de conquesta. El desnivell en-
tre la muntanya i els carrers se salva-
va amb unes escales al costat de les
quals hi havia uns pendents de ci-
ment que nosaltres anomenàvem “pa-
tinadors”; els fèiem servir de tobo-
gans i ens hi deixàvem els pantalons!
Aquell Poble Sec de la seva infan-
tesa és molt diferent del d’avui?
És diferent, però en l’essència no ha

canviat tant com pot semblar; s’han
eradicat els poblats de barraques,
però la gent del barri continua sent
treballadora i, com llavors, hi ha una
important presència d’immigrants.
Què el va portar a interessar-se
pel món del teatre?
El teatre és una vocació i no saps ben
bé com sorgeix, d’on ve aquesta crida.
Abans ja he comentat que les sales
dels teatres em fascinaven, però tam-

bé ho feien els programes de mà de
les obres. De petit no m’hi deixaven
anar, al teatre: vaig ser espectador per
primer cop a la meva vida als setze
anys, quan vaig anar a veure al Capsa
El retaule del flautista. De tota mane-
ra, molt abans, a l’escola i als “boy
scouts”, jo era el qui muntava repre-
sentacions i focs de camp. No hi ha
“antecedents escènics” a la meva fa-

mília i va costar una mica que accep-
tessin la meva opció. 
Què considera que és el més difí-
cil de la professió d’actor?
Mantenir la il·lusió. Aquesta és una
professió de resistència. 
Com ha vist l’evolució del Poble
Sec en els darrers anys? 
Barcelona pateix en general un pro-
blema de submissió a l’economia ge-
nerada pel turisme; el Poble Sec no és
tan turístic com altres barris i conser-
va l’esperit de poblet. Els immigrants
actuals són més exòtics –ho dic amb
tot el respecte–; n’hi ha de cubans,
pakistanesos, xilens... Abans, tots
eren de la península. Això dóna al Po-
ble Sec un aire cosmopolita i aporta
un enriquiment, perquè la majoria de
nouvinguts s’impliquen amb el barri i
se’l fan seu. 
Quins són els indrets del Poble
Sec on acostuma a passejar i on
porta els amics que el visiten?
El Museu Nacional, els jardins i els in-
drets on jo jugava... encara en queden
alguns. 
I de la resta de Barcelona? 
Jo sóc un enamorat de Barcelona, de
tot Barcelona.

E N T R E V I S T A Manel Barceló, Actor i dibuixant

Manel Barceló, davant la Sala Apolo, un dels locals emblemàtics del barri del Poble Sec.

Manel Barceló (Barcelona, 1953) és actor,

director i autor de teatre dramàtic, comèdia,

cabaret, opereta... El passat mes de juliol va

pronunciar el pregó de la Festa Major del

Poble Sec, el barri on va néixer

“El més difícil és mantenir
la il·lusió. Ser actor és una
professió de resistència”

“Quan jo era infant, el
Paral·lel era una mena
de frontera i els teatres
edificis misteriosos”

Daniel 
Romaní


