
Alumnes de secundària del districte
han participat en la mostra de tre-
balls de recerca. Han d’elaborar,
entre altres coses, un treball de re-
cerca, els millors dels quals es pre-
senten a una exposició pública. La
mostra, que se celebra des de fa set
anys, va tenir lloc el passat 29 d’a-
bril al centre cívic Cotxeres de
Sants. S’hi van presentar 32 tre-
balls de deu centres escolars. Cada
alumne tenia un espai propi per ex-
plicar com havia fet la recerca i els
resultats del seu treball, i els assis-
tents els van poder fer preguntes.
Entre els temes presentats van des-
tacar la metereologia, la depressió a
l’adolescència i com influeix en el
medi ambient  la concentració de
radó en recintes tancats.

Els alumnes de secundària 
mostren els seus millors treballs

La Marina celebra
les Bacanals de Barcelona

MÚSICA

Per a tots els gustos,
des dels anys 80 fins al
flamenc més pur i actual

PREGÓ

El divendres 20
de juny a càrrec
d’Àngel Pavlovsky

SANT JOAN

No faltara
la foguera i el ball
amb orquestra

Pàg. 3

E N T R E V I S TA Pàg. 8

Paco Prieto 
Historiador i mestre

“La Seat era el
meu espai de jocs”

E N T I TAT S Pàg. 4

Bona Voluntat
en Acció
Ajuda per al quart món
en el cor del Poble Sec

P O L I E S P O R T I U Pàg. 7

88a edició de la Volta
ciclista a Catalunya
Finalitza al barri de Sants

S E R V E I  P Ú B L I C Pàg. 6

S’amplia el nombre
de sales d’estudi
nocturnes

E N T I TAT S Pàg. 6

Pla Comunitari
del Poble Sec
Recopila remeis
naturals del veïnat

Pàg. 5La mostra de treballs es va celebrar el 29 d’abril.
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I N F O Ú T I Lt L ’A G E N D AW

FESTA MAJOR DE LA MARINA-BACANALS

Divendres 20 de juny
Xocolatada
A les 18 h. Plaça de la Marina
Pregó
A les 20.15 h. Plaça de la Marina
A càrrec d’Àngel Pavlovsky.
Alba Guerrero
A les 21.30 h. Jardins de la Mediterrània
Nit flamenca.
Correfoc
A les 22.30 h. Plaça de la Marina
La Unión
A les 24 h. Carrer Foc amb Ferrocarrils Catalans

Dissabte 21 de juny
Matinal esportiva
A les 10 h. Plaça de la Marina
Cargolada popular
A les 13.30 h. Jardins de la Mediterrània
Jam session
A les 18 h. Carrer Foc amb Ferrocarrils Catalans
Sis hores de música en directe per celebrar el Dia Inter-
nacional de la Música.

Diumenge 22 de juny
Concurs de paelles
A les 12 h. Jardins de Can Ferrero
Merche Mar
A les 21 h. Carrer Foc amb Ferrocarrils Catalans
Espectacle de cabaret.

Dilluns 23 de juny
Mostra d’espectacles de les entitats
A les 18 h. Jardins de la Mediterrània
Folk Montjuïc i Grupo Leza.
Foguera de Sant Joan
A les 22 h. Jardins de Can Ferrero
Ball amb orquestra
A les 24 h. Carrer Foc amb Ferrocarrils Catalans

Del 13 al 15 de juny
Festa Major Font de la Guatlla
Diferents horaris i espais
Organitza l’Associació de Veïns de la Font de la Guatlla.
La majoria dels actes es faran al carrer Montfart entre
Valls i Rabí Rubèn.

Del 21 al 24 de juny
Festa Major del Polvorí
Diferents horaris. Plaça Llorca
Espectacles infantils, correfoc, música...

Divendres 13 de juny
Els ocells de Madó Fàtima
A les 18 h. Bibl. Vapor Vell (Vapor Vell, 1)
Contes del cicle Petit Format.

Dissabte 14 i diumenge 15 juny
XXVIa Setmana de Bàsquet
De 8 a 24 h. Poliesportiu Espanya Industrial
Org. Bàsquet Ateneu Montserrat. Edició 30 hores.

Dimecres 25 de juny
Sac de rondalles
A les 18.15 h. Bibl. Francesc Candel (Amnistia Internacio-
nal, 10)
Contes del cicle Petit Format.

Divendres 13 de juny
Cicle Ballada de Sardanes
A les 19.30 h. Parc Espanya Industrial
Org. Secretariat d’Entitats.

Dimecres 18 de juny
Cinema a la fresca
A les 22 h. Parc de l’Espanya Industrial
Org. Punt Multimèdia Casa del Mig.

Dijous 19 de juny
Ball de la Gent Gran
De 15.30 a 22 h. Parc de l’Espanya Industrial
Org. Casals d’Avis i els Serveis Personals del Districte.

Fins al 24 d’agost
Hannah Collins
Caixaforum (Marquès de Comillas, 6)
Grans fotografies panoràmiques i projeccions multipan-
talla de Hannah Collins.

Fins al 28 de setembre
Las Meninas, reinterpretades
Museu Picasso (Montcada, 15)
Picasso va ser un dels artistes fascinats per Velázquez.
Però no va ser l’únic. L’exposició “Oblidant Velázquez.
Las Meninas”, al Museu Picasso, posa en relleu la in-
fluència que va tenir el pintor sevillà en artistes euro-
peus des del segle XVII.
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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 93 426 20 69
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

El dia més gran de l'any és
per Sant Joan, diu una

dita popular. I als barris de la
Marina se celebra al carrer
amb els amics, la família i el
veïnat, en l’ambient de la
Festa Major, també conegu-
da com les Bacanals de Bar-
celona. Durant quatre dies,
del 20 al 24 de juny, els car-
rers i  les places del barr i
s’ompliran de música, foc,
cultura popular, esport i es-
pectacles, amb l’oferta d’una
programació atractiva i di-

versa per a tots els públics,
coorganitzada per la Unió
d’Entitats de la Marina i el
Districte de Sants-Montjuïc. 
El showman Àngel Pavlovsky
serà el pregoner –casualment
també ho ha estat enguany
de la Festa Major de Nou
Barris–, i La Unión, la can-
tant flamenca Alba Guerrero
i l’exvedet d’El Molino Mer-
che Mar seran altres artistes
convidats. Per descomptat,
no hi faltaran els espectacles
infantils i la xocolatada, la
trobada gegantera, la III Cur-

sa Popular de la Marina, els
balls amb orquestra, els cor-
refocs –el principal, diven-
dres, amb sortida de la plaça
de la Marina, i l’infantil, dis-
sabte–, els sopars populars,

el concurs de paelles i la fo-
guera de Sant Joan.
Divendres, dia 20, serà el
gran dia. La festa començarà
a les sis de la tarda amb una
xocolatada popular i un es-
pectacle infantil a la plaça de
la Marina. A un quart de
nou, Pavlovsky donarà inici
oficial  a les Bacanals.  Hi
haurà concurs de playbacks i
correfoc infernal fins a l’hora
de les bruixes, just a temps
per anar a escoltar el gran
concert dels autors de “Lobo
hombre en París” al carrer
del Foc. Els jardins de la Me-
diterrània, per la seva banda,
acolliran la nit flamenca or-
ganitzada pel Taller de Mú-

sics amb la veu clara i sug-
gestiva d’Alba Guerrero.
El matí de dissabte es reser-
varà als esports –la cursa po-
pular, partits de bàsquet i

futbol al carrer–, i al vespre
se celebrarà el Dia Interna-
cional de la Música amb una
jam session de sis hores se-
guida d’un concert jove al
carrer del Foc. Altres actes
es poden consultar a l’agen-
da de la pàg. 2.
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Cargolada durant l’edició 2007 de Les Bacanals.

Amb l’arribada del solstici 

d’estiu, els barris de la Marina,

a la Zona Franca, s’omplen de

música, foc, cultura popular i

espectacle. Són les Bacanals, una

festa amb vocació de ciutat

Les Bacanals de la Marina 
encenen la Nit de Sant Joan

La cantant flamenca 
Alba Guerrero i
La Unión, plats 
forts de la festa

C IU TA DA N S OPINE N

Carmen Fandos
Jubilada

Sí que participaré, pues
ya lo hago cada año,
sobre todo en las cenas
populares en la calle.
La verdad es que nos lo
pasamos muy bien.

Xavier Perales
Auxiliar de laboratori

Sí que hi participaré,
bàsicament a les activi-
tats infantils, perquè
tinc nanos i és el que
els agrada, però no
podrem anar a les
altres activitats.

José García
Jubilat

Sí que iré, otras veces lo
he hecho. Siempre que
hay comidas populares
voy, porque me lo paso
muy bien.

Conxita Berral
Infermera

La veritat és que no hi
puc participar, tinc una
feina que m’ho impe-
deix. Però penso que és
molt maco que es faci;
això fa que la gent del
barri es conegui.

Juan González
Prejubilat

Doncs no hi partici-
pem, perquè en aques-
tes dates sempre som
fora i no ens va gaire
bé, tot i que amb el
meu germà participem
a la festa del barri
Plus-ultra.

Chelo Castellò
Educadora

Sí que hi participo.
Tinc un nen petit que
ho fa al futbol i nosal-
tres al concert i els
balls, si en fan.

P a r t i c i p a r à  a  l a  F e s t a  M a j o r  d e l  b a r r i ?

S A N T  J O A N  A  L A  M A R I N AA
La nit de Sant Joan s’encendrà la foguera al parc de Can Ferrero després de l’arribada de la

flama del Canigó. A la plaça de la Marina i als jardins de la Mediterrània, les entitats del

barri oferiran simultàniament una mostra d’espectacles. I quan el sol s’amagui per deixar

pas a la nit més curta de l’any, es farà un sopar popular i un ball amb l’orquestra Atalaya

per dir adéu al solstici d’estiu.
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E N T I T A T S

David Sabaté

Bona Voluntat en Acció
(BVA) és una ONG de

caràcter social que treballa
en favor del Quart Món.
Intenta eradicar la pobresa,
la marginació i l'exclusió
social a la ciutat de Barcelo-
na mitjançant el foment de
l'esperit de solidaritat i el
voluntariat.  Legalment
constituïda des de maig de
1997, l’organització huma-
nitària treballa per a les
persones més desafavori-
des, perquè superin la
misèria per mitjà de pro-
grames d'ajuda assistencial
integral. Autodefinida com
una ONG independent, lai-
ca, sense ànim de lucre i
basada en el voluntarisme,
el seu objectiu, segons
fonts de l’organització ma-
teixa, és “crear correctes re-
lacions per construir una
societat més humana, justa
i solidària”. Amb aquest ob-
jectiu, un grup de persones
normals i corrents que no
es volien quedar de braços

plegats davant les injustí-
cies que veien al seu vol-
tant, van decidir passar a
l’acció i van instal·lar la seu
de l’ONG al barri del Poble
Sec, “a causa de la creixent

necessitat del barri i a la
manca d'associacions d'aju-
da social que hi havia tre-
ballant a la zona”. BVA du a
terme des d’aleshores, en
coordinació amb els cen-
tres de Serveis Socials de
l'Ajuntament de Barcelona
i amb altres entitats i insti-
tucions, una important tas-

ca en un barri amb més del
22% de la població més
gran de 65 anys; un 25% de
població immigrada extra-
comunitària; uns edificis
amb una mitjana de 60
anys d’antiguitat i uns re-
cursos públics d'assistència
insuficients per atendre la
demanda. En aquest con-
text, les administracions
han vist la necessitat d'ac-
tuar-hi i han fet del Poble
Sec un dels beneficiaris de
la Llei de Barris amb l’apro-
vació d’un Pla de Desenvo-
lupament Comunitari i un
Pla de Convivència.

Més informació:
C. Roser, 99, baixos
Telèfon: 93 441 93 61
www.buenavoluntad.org

L’ONG es va instal·lar al barri perquè va considerar que hi man-

caven associacions d’ajuda social.

L’entitat col·labora
amb associacions i
centres de Serveis
Socials de
l’Ajuntament

L’ONG Bona

Voluntat en Acció,

basada en la

solidaritat i el

voluntariat, des del

1997 proporciona

ajuda humanitària a

les persones més

desafavorides 

Ajuda per al quart món
en el cor del Poble Sec

La fàbrica Casarramona en la segona dècada del segle
XX. (Foto: Arxiu JMC)

La fàbrica Casarramona
Casimir Casarramona i Puigcercós va néixer a Vic el 1838.
Després de treballar amb el seu germà, va fundar la seva fà-
brica tèxtil, especialitzada en la indústria cotonera. Va  con-
vertir-se en un gran fabricant de mantes i tovalloles i va ser
premiat en l’Exposició Universal de 1888. Situada la fàbri-
ca al carrer Riereta del barri del Raval, en el tombant del se-
gle XX, les exportacions a l’Amèrica del Sud no paraven de
créixer, quan de sobte un incendi la va destruir. Davant d’a-
questa desgràcia, Casimir Casarramona va encarregar, el
1909, la construcció d’una nova fàbrica a l’arquitecte Josep
Puig i Cadafalch. 
El lloc escollit fou al peu de Montjuïc, en un terreny que hi
havia al carrer Mèxic, molt a prop de la plaça d’Espanya.
Construïda amb maons d'obra vista, estava formada per
un conjunt de naus d’una sola planta, de la qual només so-
bresortien dues torres que acollien els dipòsits de l’aigua,
pensats per sufocar ràpidament un eventual incendi. A
més, en funcionar només amb corrent elèctric, es va poder
prescindir de la típica xemeneia. Construïda en estil mo-
dernista, va ser mereixedora d’un premi atorgat per l’Ajun-
tament el 1912. Inaugurada poc abans de morir en Casi-
mir Casarramona, el 1913, la fàbrica donava feina a uns
300 treballadors. Malgrat tots els bons auguris, va tancar el
1920. Durant l’Exposició Universal de 1929, les seves naus
van servir com a magatzems. Després de la Guerra Civil, el
1940, la fàbrica es va convertir en caserna de cavalleria de
la Policia Armada, posteriorment policia nacional, fins al
1992. El 1963 l’edifici va ser adquirit per La Caixa i el 1976
va ser declarat Monument Historicoartístic. Avui dia acull
el CaixaFòrum.
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

És el setè any que s’ha orga-
nitzat aquesta mostra per

posar en comú la recerca rea-
litzada al llarg del curs.  Du-
rant un dia es van presentar, a
les Cotxeres de Sants, els tre-
balls en públic. Els més de 800
visitants es van interessar per
com els alumnes havien des-
envolupat temes relacionats
amb la història dels barris, la
ciència, la tecnologia, l’art, el
medi ambient i el clima, els
adolescents, la moda i la belle-
sa, entre d’altres. Dels 32 tre-
balls presentats, 6 eren d’ESO
i la resta de Batxillerat.
Tal com es fa en moltes troba-
des d’investigadors professio-
nals, cada alumne tenia un es-
pai per penjar un cartell on

explicava com s’havia dut a
terme la recerca, exposar el
treball, fotografies, una pre-
sentació amb l’ordinador, ma-

quetes o altres suports que
hagués elaborat. Els visitants
que s’apropaven a cada espai
podien seguir directament les
explicacions de l’autor i fer-li
preguntes.

Entre tots els treballs presen-
tats a la mostra, es van triar
els sis més representatius, els
quals es van exposar oralment
per a tots els assistents. La se-
lecció es va fer tenint en
compte la varietat de centres,
la diversitat de temes i que hi
hagués, com a mínim, un tre-
ball d’ESO. La metereologia, la
depressió a l’adolescència, el
barri del Poble Sec, l’ús de l’e-
nergia a l’Institut Emperador
Carles i com influeix en el
medi ambient  la concentració
de radó en recintes tancats i
els antiàcids van ser els temes
que es van exposar en aquesta
ocasió.
Cada any, durant la mostra,
un expert fa una xerrada per
estimular els alumnes a fer re-
cerca.  En aquesta ocasió, va
ser Francesc Centelles, profes-
sor de Química de la Universi-
tat de Barcelona. Va parlar so-
bre què és la recerca científica,
com es fa, per a què serveix i
de quina manera es poden
trobar coses noves a partir del
que ja es coneix.

N O T Í C I E Sf
Canvis d’horari de la Font Màgica 
Des de maig la Font Màgica funciona en horari d’estiu.
Això vol dir que, a més dels divendres i dissabtes, tam-
bé funciona els dijous i diumenges. Les emissions mu-
sicals, que es repeteixen cada mitja hora, s’adapten a
l’horari de llum solar. Enguany, però, amb motiu de les
mesures d’estalvi d’aigua establertes decretades per la
Generalitat, la Font Màgica comença a funcionar una
hora més tard, és a dir, a les 21 hores. 

Cinema a la fresca a les Cotxeres 
Torna el Cinema a la Fresca de les Cotxeres de Sants,
que es celebrarà els dijous de juny i juliol, a les 22 ho-
res. El cicle cinematogràfic s’iniciarà el dia 19 amb la
projecció de Promesas del Este, dirigida per David Cro-
nenberg i protagonitzada per Viggo Mortensen i Noe-
mi Watts. Li segueixen a la llista La zona , El hombre
del año, La suerte está echada i Persépolis . La pel·lí-
cula espanyola 14 kilómetros posarà punt final al cicle
el 24 de juliol.

Recuperació del bar del parc d’atraccions
La muntanya de Montjuïc recupera l’antic bar del parc
d’atraccions, un palauet construït el 1929 per a l’Expo-
sició Internacional i que després va ser adquirit per la
cervesera Damm, la qual el va convertir en bar restau-
rant. L’edifici, que es troba en una de les entrades dels
jardins de Joan Brossa, davant de la piscina de salts,
ha estat rehabilitat com a centre de convencions. El
nou espai rep el nom d’Esferic BCN. 

Art abstracte xinès, al CaixaFòrum
Des del passat dia 4 i fins al 17 d’agost serà oberta al
públic al CaixaFòrum l’exposició “La modernitat des-
plaçada: trenta anys d’art abstracte xinès”, que, per
primera vegada, dóna una visió exhaustiva de conjunt
de l’art abstracte xinès contemporani. La mostra in-
clou una vuitantena d’obres, entre pintures, escultures
i instal·lacions, creades per més de 40 artistes de les
tres últimes dècades.

Mostra dels treballs de recerca
fets pels alumnes de secundària

Els estudiants, han guanyat el premi al millor projecte de robot.

Nou joves estudiants del Poble Sec premiats a Tòquio 
N.M.

U n equip format per nou
estudiants d’entre 2n

d’ESO i 2n de Batxillerat de
l’escola concertada Anna Ra-
vell del Poble Sec han guanyat
a Tòquio (Japó) el premi al
millor projecte de robot de
l’Open Asia Championship de
Robòtica.
L’enginy projectat pels joves és
un sistema que permet generar
electricitat en una activitat tan
corrent com caminar. El robot

incorpora una rajola sota la
qual hi ha una cambra d’oli i ai-
gua que, quan es trepitja, fa
moure una dinamo que pro-
dueix energia, explica Gerard,
un dels joves científics. La seva
inventiva i intel·ligència, junta-
ment amb la de l’Anna, la Sò-
nia, la Irene, en Francesc, en
Cristian, en Carlos, en Jordi i la
Siyuan Jing, els va permetre
obtenir 375 punts d’un màxim
de 400 al campionat mundial.
El grup, autoanomenat “7 de

Sec+2”, ja va guanyar prèvia-
ment el premi al Millor Treball
de Recerca Científica de l’Ajun-
tament de Barcelona en el
Campionat de Catalunya cele-
brat al Cosmocaixa, i també
van obtenir el Premi Universi-
tari Ramon Llull al Millor Ro-
bot, de caràcter estatal, que els
va donar dret a tenir una plaça
a la lliga mundial a Tòquio. La
seva experiència i els seus pro-
jectes es recullen al seu web:
www.tarrats.net/setdesec.

La mostra es va fer a les Cotxeres de Sants.

La mostra és oberta

a tots els centres

amb estudis d’ESO i

Batxillerat de Sants-

Montjuïc. Aquest

any es va celebrar 

el 29 d’abril i hi 

van participar 10

centres amb un

total de 32 treballs

Els visitants podien
seguir directament
les explicacions i fer
preguntes a l’autor

L A  H I S T Ò R I A  D E L S  B A R R I SA
Els testimoniatges de veïns sobre la Guerra Civil són la

base d’un treball que tractava dels bombardeigs a  Sants-

Monjuïc i d’un altre sobre les vivències de dones. Altres

temes eren el desenvolupament del moviment escolta a

Sants i l’arquitectura del Poble Sec,amb una proposta d’i-

tinerari per visitar el barri. Un altre dels estudis tractava

del comerç de Sants i les perspectives de futur i feia una

relació de les botigues per tipus d’activitat i gestió.
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I ranzo és sinònim de prestigi en el món de la
perruqueria. Gràcies al seu caràcter inquiet i

al seu instint, el Pascual Iranzo i Oliete ha creat
les bases per passar de les velles formes de l’ofici
de barber a les del professional assessor d’imat-
ge que els nous temps reclamen. La perruqueria
Iranzo del carrer de Sants és la més antiga de la
cadena. Tot va començar el 1946, quan una ma-
laltia va apartar el Pascual Iranzo i Gascón de la
direcció de la seva petita perruqueria oberta els
anys 20. Aquesta situació va fer que el seu fill,

Pascual Iranzo i Oliete, s’introduís al món de la
perruqueria. Posteriorment, l’any 1960 obriria
la perruqueria del carrer Tuset, on es va produir
l’esclat del fenomen Iranzo. Avui dia té sis esta-
bliments a Barcelona. La seva actitud engresca-
dora l’ha fet sempre anar un pas endavant i el
seu talent ha estat reconegut internacional-
ment.
Iranzo
C. Sants, 445
Telèfon: 93 449 81 32

E L  T A U L E L L

Iranzo, perruqueria de prestigi nascuda a Sants

La perruqueria va obrir al 1946.

Joan Anton Font

E N T I T A T S

Núria Mahamud

El  Pla de Desenvolupa-
ment Comunitari del Po-

ble Sec ha recopilat durant
un mes i mig receptes de re-
meis cassolans que solien fer
els nostres avis i àvies, els
quals es van repartir en una
petita guia entre els veïns i
veïnes del barri a la passada
Mostra d’Entitats. L’original
idea va partir de les comis-
sions de gent gran i salut del
barri, les quals, després de
reflexionar sobre el consum
excessiu de medicaments en
problemes de salut molt
lleus i la situació d’indiferèn-
cia a la qual aquesta societat
obsedida per la  joventut
condemna les persones
grans, van decidir treure suc
a la saviesa popular.
Es van instal·lar bústies de
recollida al centre cívic El
Sortidor, al casal Concòrdia,
a les parròquies de Sant Pere
Claver i Lourdes, a la Coordi-
nadora d’Entitats del Poble
Sec, als centres d ’atenció
primària (CAP) de Manso i
les Hortes i a la Fira de Sant

Ponç. Paral·lelament, es va
realitzar un treball interge-
neracional amb els alumnes
de primer i segon de primà-
ria de l'escola Jacint Verda-
guer, els quals van demanar
receptes de salut naturals als
seus avis. De tot plegat, en
van sortir un bon grapat de
consells, que han estat revi-

sats pels metges de la comis-
sió de salut del Pla Comuni-
tari,   i  que ajudaran a no
oblidar remeis senzills i útils
que s’han utilitzat tota la

vida i que són una bona al-
ternativa a alguns medica-
ments. Hi ha remeis per a la
tos o els gasos a la panxa i
d’altres que no són de salut,
però que ens ajuden a deixar
de banda alguns productes
químics. Per exemple, per
combatre la tos molts veïns
del barri han recordat que
deixar una ceba tallada a
trossos tota la nit al costat
del llit ajuda a suavitzar la
tos i la respiració. Per netejar
unes sabates, l’interior de la
pell del plàtan resulta una
opció econòmica i ecològica.
Si la idea té èxit, el Pla Co-
munitari tornarà a publicar
la guia per repartir-la als
punts que han col·laborat,
per a la qual cosa instal·larà
bústies de recollida.

La guia es va
repartir a la Mostra
d’Entitats
del Poble Sec

La iniciativa va

sorgir de les

comissions de gent

gran i salut per

aprofitar la saviesa

popular de les

persones grans i

evitar la

sobremedicalització

Les herbes són remeis casolans de tota la vida.

El Pla Comunitari del Poble Sec
recopila remeis naturals del veïnat

S E R V E I  P Ú B L I C

Joan Anton Font

Barcelona amplia a disset el nombre de sales d’estudi noc-
turnes durant la recta final del curs acadèmic actual. Les
sales nocturnes són un servei que s’ofereix als estudiants
perquè puguin disposar d’un espai adequat per a l’estudi
en horari nocturn. Les sales d’estudi nocturnes també ofe-
reixen la possibilitat de participar en activitats relaciona-
des amb l’aprenentatge d’idiomes, la formació i la cultura.
Hi ha set sales permanents que funcionen al llarg del curs
acadèmic, de dilluns a divendres de 21 a 1 h i el cap de
setmana anterior a les PAU. Ara s’amplia l’oferta amb deu
sales d’estudi puntuals, amb el mateix horari, però amb
l’excepció que són obertes de dilluns a dijous.
Les sales són espais acollidors i tranquils on els estudiants
poden concentrar-se en la lectura, fer treballs amb els
companys, fer fotocòpies, intercanviar llibres i apunts, i
consultar diccionaris i enciclopèdies.
Pel que fa al servei d’aprenentatge d’idiomes, es pot for-
mar part d’un grup de conversa o d’intercanvi d’idiomes.
Per participar-hi, cal inscriure-s’hi abans.
També es poden fer activitats de formació que ajuden a
perfeccionar les tècniques d’estudi, potenciar la concen-
tració, aprendre a relaxar-se..., habilitats que ajudaran a
millorar l’eficàcia en l’estudi.
Xerrades, debats i videofòrums són altres activitats que es
duen a terme a les sales i que permeten posar-se en con-
tacte amb la realitat associativa i cultural de l’entorn. Totes
les activitats de les sales d’estudi nocturnes són gratuïtes.

Més informació: 
www.bcn.cat/joventut
Ciaj (Centre d’Informació i Assessorament per a Joves)
C. Sant Oleguer 6-8
Telèfon 93 442 29 39

S’amplia el nombre de
sales d’estudi nocturnes
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M U LT I M È D I A

TELEVISIÓ

Barcelona Televisió
“Hola Barcelona”
De dilluns a divendres, d’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

L’Informatiu
Sants-Hostafrancs-La Bordeta
Gran Via Corts Catalanes, 259-261
Tel. 93 331 98 86

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 Poblesec
Roser, 17, pl. baixa. Tel. 93 329 99 52

INTERNET

Canal Cultura 

El nou Canal Cultura compagina informa-
ció de caràcter textual, a partir de notícies
i cròniques d’actualitat cultural i d’agen-
des recomanades, amb continguts audio-
visuals molt rellevants. Aquest és l’atrac-
tiu del Canal Cultura, que permet veure
un butlletí audiovisual en què es presen-
ten algunes de les propostes del dia més
destacades que tenen lloc a la ciutat.
www.bcn.cat/canalcultura
www.canalculturatv.cat

Biblioteca General

Possibilita l’entrada al Catàleg de les
Biblioteques de l’Ajuntament de
Barcelona i la consulta a les ordenances
municipals vigents per paraula clau, títol
o gran matèria. També permet consultar
les publicacions periòdiques i monogra-
fies municipals, incloent-hi les exhauri-
des, i s’hi pot trobar una selecció de
recursos web.
www.bcn.cat/bibliotecageneral

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

Pere S. Paredes

El corredor Gustavo César Velo-
so, de l’equip Karpin Galicia,

ha estat el guanyador de la 88a
edició de la Volta, mentre que el
corredor de l’Andalucía-Cajasur,
José León Carrasco (2 h 20 min 40
s), es va imposar a la darrera etapa
de la clàssica ciclista catalana que
el passat 25 de maig va finalitzar
al carrer de Sants.
L’equip del guanyador d'aquesta
darrera etapa va aprofitar l’etapa
d'aigua i va posar la cursa al seu
favor, descavalcant Josep Jufré
(Saunier Duval-Scott), que va ser
quart a la classificació general, a 21
segons de Carrasco, però que es
proclamà el primer català de la ge-
neral.
Rigoberto Uran, del Caisse d’Éparg-
ne, a 16 segons i Remi Pauriol, del

Credit Agricole, a 21 segons, varen
completar el podi d’aquesta 88a
edició de la Volta a Catalunya.
L’alcalde de Barcelona, Jordi He-
reu, va destacar “l’honor de tenir
un final d’una etapa de l’actual edi-
ció de la Volta a la ciutat de Barce-
lona. Sobretot, d’una prova ciclista
com aquesta que té una història de
quasi noranta anys darrere seu i, a
més a més, està tan arrelada al ba-

rri de Sants”.
“És un incentiu més”, continuà l’al-
calde, “que ens referma més i més
en el nostre concepte de l’esport,
amb la idea que sobretot s’ha de
participar i fer participar a tot-
hom”.
L’última etapa de la Volta es podria
qualificar de dantesca, amb pluja
durant quasi tot el recorregut. Pluja
que no va impedir que Gustavo Cé-

sar Veloso es proclamés guanyador
després de retallar la seva diferèn-
cia amb el l íder de la Volta , el
francès Rami Pauriol (Credit Agri-
cole), a la darrera etapa de la prova,
disputada entre Pallejà i Barcelona,
de 122,1 km.

Josep Jufré, del Saunier

Duval-Scott, ha estat el

primer català a arribar a

la línia de meta, només

21 segons per darrere del

guanyador de la Volta

Jordi Hereu referma
la clara vocació 
esportiva de tota la
ciutat de Barcelona 

Els guanyadors, al pòdium amb l’alcalde Jordi Hereu.

La 88a edició de la Volta ciclista a
Catalunya finalitza al barri de Sants

per MANEL
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Què representa per a vostè la
Seat?
És el meu barri, no tant pel fer d'haver-
hi nascut, sinó per haver-hi viscut fins a
la meva adolescència. El meu pare va
començar a treballar-hi l'any 1953 per
fer el manteniment del complex. Això
implicava anar-hi a viure.
Quin és el primer record que en
té?
La llum de la nit, per exemple, que ve-
nia dels llums d'unes torres de formigó
que hi havia al llarg del complex. També
recordo el soroll de les fàbriques i, so-
bretot, l'olor.
Quina olor?
L'olor dominant venia del terra dels ta-
llers, que estaven fets de fusta i quitrà,
la qual cosa feia que tinguessin una olor
molt especial.
Com era la vida quotidiana?
Era ben normal, però una família que
vivia allà tenia un altre ritme, perquè en
el fons era un barri de gent adulta que
hi treballava. En el meu cas, em passava

moltes hores a casa, llegint i dibuixant,
però també tenia la Seat com el meu es-
pai de jocs.
Buscant paral·lelismes, podria as-
semblar-se a una colònia tèxtil ca-
talana?
Per la mateixa fàbrica, la maquinària i la
grandària, era una mica diferent. A més
a més, durant molt de temps la fàbrica
Seat fa va estar envoltada gairebé pel
no-res, perquè només hi havia algunes
masies al voltant. 
Al no-res, envoltats de pocs veïns?
Només vam tenir uns veïns, que eren
un guàrdia civil i la seva família, però no
ens vam parlar mai i el meu pare va fer
tot el possible perquè aquesta gent se
n’anés, perquè pensava que no era bo
que hi hagués un uniforme dins de la
factoria. Prou militaritzada estava la so-
cietat en aquell temps. El meu pare va
convèncer el director de l'empresa que,
tot i ser també militar, va entendre els
seus arguments. 
La família Prieto-Rius, però, tam-
bé se’n va anar.
Viure dins la Seat tenia certa gràcia i
avantatges, però amb disset anys jo te-
nia més inquietuds i anava molt a Bar-
celona i Cornellà. La família llavors va

decidir anar-se’n i viure a Barcelona. El
dia que vam abandonar la casa sentia
un neguit especial. Després de tancar la
porta vaig guardar-me la clau i encara la
conservo. Després d'aquell trasllat,
sempre m'ha costat molt tornar-hi, per-
què et vénen molts records al cap: la in-
fantesa, els anys viscuts, els pares que ja
no hi són...

Durant la dictadura, la fàbrica
Seat va ser un símbol del règim.
Com es vivien aquestes cir-
cumstàncies des de dins?
És cert això que dius, però estàvem vi-
vint a l'ull de l'huracà. Tot i el que repre-
sentava, el control social era menor a
l'interior. Una família perduda no tenia
el control social que podia trobar-se a
qualsevol altre barri.
Havent-hi viscut, mai li van venir

ganes d'entrar-hi a treballar?
Sempre m'han agradat més les lletres i
el meu pare sempre em va donar total
llibertat per decidir el meu futur. Potser
per l’aspecte econòmic hauria estat in-
teressant, però no hi vaig pensar.
Com sorgeix la idea de plasmar les
seves vivències en l'exposició?
Fa temps que volia escriure un llibre,
però mai trobava el moment. Des del
Memorial de Treballadors de la Seat em
van animar a fer aquesta exposició fo-
togràfica amb una quarantena d'imat-
ges, i tenia clar que havia d’organitzar-
se a la Biblioteca Paco Candel. 
Què hi podem trobar?
No deixen de ser unes fotografies pri-
vades d'una família que vivia a la Seat,
però intenten mostrar les imatges d'un
lloc singular, les experiències dels tre-
balladors i l'impacte que causaven els
vehicles que s'hi fabricaven. De tota
manera, vull deixar clar que sovint
s'explica que en aquella època tothom
tenia un 600, la qual cosa és falsa, per-
què valia unes 65.000 pessetes, que
eren molts cèntims. Això sí, els pri-
mers cotxes que van sortir de viatge
fora de Barcelona van causar un efecte
espectacular.

E N T R E V I S T A Paco Prieto , historiador i mestre

Prieto ha reunit una quarantena de fotografies de la família per explicar les seves
vivències a la fàbrica Seat.

Nascut l'any 1955, és historiador i mestre. Fill d'un

tècnic de manteniment, visqué els seus primers

disset anys dins el recinte de la Seat a la Zona

Franca. Fruit d'aquesta experiència familiar,

acaba de presentar l'exposició “Una vida a la

Seat”, a la Biblioteca Paco Candel

“Una família perduda no
tenia el control social que

podia trobar-se a
qualsevol altre barri”

“La Seat era el
meu espai de jocs”

Miquel
Pellicer


