
Els veïns dels barris de la Font de
la Guatlla i de la Marina han cele-
brat aquest passat mes de juny
les seves respectives festes ma-
jors. Les primeres, inaugurades
simbòlicament pel periodista es-
portiu de TV3 Xavier Torras, han
comptat amb nombroses activi-
tats infantils i populars, amb tra-
bucaires i gralles incloses, dansa,
havaneres i una sardinada. La
Unió d’Entitats de la Marina, per
la seva banda, ha organitzat una
trentena d’activitats, precedides
per una altra pregonera de luxe,
l’actriu de teatre Amparo More-
no, i que han omplert els barris,
entre el 23 i el 25 de juny, de con-
certs, espectacles, gastronomia i
focs artificials.   

Un mes de juny ple d’alegria 
i celebracions populars

El camí de Can Clos estrena
una vorera el doble d’ample

Gegants durant la celebració de l’any passat.

PERSONES

Amb la vorera hi ha
molt més espai perquè
hi passin els vianants

ARBRES

Els lledoners plantats
al llarg del carrer faran
molta ombra a l’estiu

HISTÒRIA

El color i materials fets
servir recorden les
pedreres que hi havia
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Ramon Anglès
Autor del llibre
“Llegendes, vivències
i història del Port”

“No tinc prou hores
per a tot el que faig”
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El carrer de Joan
Güell estrena nova
urbanització

P O L I E S P O R T I U Pàg. 7

V edició de les 30
Hores del Bàsquet
del BAM 

S E R V E I  P Ú B L I C Pàg. 6

Consells per 
prevenir els efectes
negatius de la calor

AC T I V I TAT S Pàg. 6

Les festes majors
d’estiu, a punt
Poble Sec i Sants tanquen
els seus programes
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ATENCIÓ AL CIUTADÀ

Oficina d’Atenció al Ciutadà (OAC) Districte
Creu Coberta, 104.
Oficina d’Atenció al Ciutadà (OAC) La Marina
Alts Forns, 82-86.
Telèfon d’informació 010 
(0,39 ¤ + IVA d’establiment de trucada, més 0,05
cèntims + IVA 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.
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
Bibl. Pública Francesc Boix 93 443 01 05
Blai, 34.
Biblioteca Pública 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.
C. Serveis Socials La Marina 93 296 79 69
Alts Forns, 82-86.

GENT GRAN

Casal d’Avis de Sants 93 330 10 16
Violant d’Hongria, 135.
Casal d’Avis de la Marina 93 296 73 85
Alts Forns, 82-86.
Casal d’Avis Poble Sec 93 329 75 21
Elkano, 24-26.
Casal d’Avis Gran Polvorí 93 432 36 42
Pl. Llorca, 2.
Casal d’Avis El Sortidor 93 443 43 11
Pl. del Sortidor, 12.
Casal d’Avis Cotxeres de Sants 93 421 55 69
Olzinelles, 7.

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.

SEGURETAT

U.T. Guàrdia Urbana Sants-Montjuïc
Guàrdia Urbana, 2.
Comissaria Mossos d’Esquadra
Ulldecona, 35 bis.
Emergències Guàrdia Urbana 092
Emergències Mossos d’Esquadra 088

SERVEIS URGENTS

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.

I N F O Ú T I Lt L ’A G E N D AW

FESTA MAJOR DE POBLE SEC

Divendres 13 de juliol 
Correfoc 
A les 21 h. Plaça Santa Madrona 
Amb els Diables del Poble Sec. Plaça del Sortidor, 21 h:
arribada de la Batukada, actuació d’Els Pescadors de ses
polles d’aigua des Daró. Ball de Gegants. Pregó a càrrec
de Salvador Escrivà, membre de La Salseta del Poble-sec 
30º aniversari de la Salseta del Poble Sec 
A les 23 h. Plaça del Sortidor
I després ressopó amb Pep Salsetes. 

Dissabte 14 de juliol 
Aperitiu Moritz
A les 13.30 h. Plaça del Sortidor
Ballada i exhibició de colles sardanistes
A les 18 h. Plaça dels Ocellets 
Amb La Cobla Sabadell i la participació d’Aglans de
Roure, Alella, Catalònia, Catalunya, Estiuenca, Ginjoler,
Joia Catalana, l’Ideal d’en Clavé i Amics de la Sardana
del Poble Sec. 

Divendres 20 de juliol 
Festa de l’Aigua
A les 12 h. Plaça del Sortidor
Tòmbola popular i a la tarda havaneres, teatre i country.

FESTA MAJOR DE SANTS

Divendres 17 d’agost
Cercavila de Festa Major
A les 19 h. Sortida: plaça de Sants
Pregó de Festa Major 
A càrrec de Joan Pera, conegut actor de teatre de comè-
dia, i veu de Woody Allen en el doblatge. 

Dimecres 22 d’agost
Correfoc
A les 22 h. Parc de l’Espanya Industrial
Diables de Sants i colles invitades. 

Dijous 23 d’agost
Moncho (boleros)
A les 22 h. Parc de l’Espanya Industrial

Dissabte 25 d’agost
Màgic Andreu (màgia)
A les 22 h. Parc de l’Espanya Industrial

Diumenge 26 d’agost
Diada castellera
A les 12 h. Parc de l’Espanya Industrial

Dilluns 16 de juliol
Aimée y Jaguar
A les 21.45 h. Sala d’Estudi Vapor Vell (Joan Güell, 14-22)
Cicle de cinema gai-lèsbic.

Dijous 19 de juliol
El laberinto del fauno
A les 22 h. Cotxeres de Sants (Sants, 79)
Cinema a la fresca amb el film de Guillermo del Toro.

Dijous 26 de juliol
Salvador
A les 22 h. Cotxeres de Sants (Sants, 79)
Cinema a la fresca amb el film de Manuel Huerga
sobre Salvador Puig Antich.

Dissabte 14 de juliol
Rotten Stars
A les 22 h. Espai Musical La Bàscula (Foc, 128)
Concert del cicle Banc de Proves.

Divendres 20 de juliol
Salao i Gavara
A les 21 h. Centre Cívic Casa del Rellotge-La Cadena 
(pg. Zona Franca, 116)
Cante i guitarra flamencs.

Dissabte 28 de juliol
Battle of the year
Consultar horari. Teatre Grec (pg. Santa Madrona, 36)
Festival de hip hop amb eliminatòries dels millors
grups d’Espanya i Portugal.

Del 12 al 27 de juliol
El Punt t’ho ensenya
Punt Multimèdia (parc de l’Espanya Industrial)
Mostra col·lectiva dels treballs realitzats pels alumnes
dels cursos del Punt Multimèdia-Casa del Mig.

Fins al 19 d’agost
FotoPres 07
CaixaForum (av. Marquès de Comillas, 6-8)
Un premi fundat el 1982 que ha esdevingut un mitjà per
sensibilitzar i crear opinió. Testimoni de les transforma-
cions de l’entorn i dels temes socials.

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

Per als veïns, la millora
més notable és l’amplia-

ció de la vorera, que ha pas-
sat de tenir dos metres d’am-
ple a fer-ne gairebé quatre.
Hi ha arbres, perquè el car-
rer, amb la seva ombra, sigui
més agradable a l’estiu, quan
el sol pica de valent, i bancs
perquè qui ho necessiti pu-
gui aturar-se a reposar a mig
camí. Però aquesta obra ha
resultat més complexa del
que sembla.
A un costat del Camí de Can
Clos hi ha l’antiga masia de

Can Mestres i els horts que
cultiven alguns veïns del bar-
ri. A l’altre, a la banda de mar,
un talús de terra i gespa s’en-
fila Montjuïc amunt. Amb la
intervenció realitzada, s’ha
optat per conservar tot l’en-
torn del mas, al llarg del qual
s’ha fet una petita vorera de
servei. La vorera s’ha eixam-
plat pel costat del talús, el
qual han enretirat dos me-
tres. Per poder contenir la te-
rra del talús, s’hi ha aixecat
un mur. També s’han man-
tingut els dos sentits de cir-
culació per als vehicles.

La millora inclou, a més a més,
el nou asfaltat del carrer, la
instal·lació de fanals, papere-
res i bancs nous, la plantació
de lledoners –un dels arbres
amb l’ombra més fresca– i l’ac-

cés amb prioritat per a via-
nants a l’alçada del carrer Di-
ligència, a l’entrada del barri.
Per integrar el mur amb l’en-
torn, l’estructura contínua de
dos metres d’alçada s’ha pin-
tat d’un color vermellós que
recorda el terra i la pedra de
Montjuïc. En la part més pro-
pera al barri, ha calgut aixe-
car-lo encara més. En aquest
cas, s’ha optat per fer servir
grans pedres d’escullera, en
referència a la pedrera que hi
havia abans de construir el
barri. Al costat de la masia,
s’hi manté la tanca que hi ha-

via i s ’ha aixecat un petit
mur, semblant a un banc, que
també s’ha pintat de color
vermell.

Can Clos connecta la Marina
de la Zona Franca amb l’anella
olímpica i el centre de la ciu-
tat. A la pràctica, però, és poc
accessible pels forts pendents
que hi ha.
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Les voreres del Camí de Can Clos són ara més amples i tenen bancs.

El Camí de Can Clos és

pràcticament l’únic accés 

a peu del barri. Amb la millora

acabada al maig, s’ha atès la

petició dels veïns de fer-lo 

més transitable per als vianants 

i afavorir-ne l’ús

Vorera nova, arbres i bancs al
principal accés a Can Clos

El vermell del mur
recorda les pedreres
que hi havia abans
de fer el barri

C IU TA DA N S  OPINE N

Maragana
Gorreta
Venedora ambulant

Están bien, ahora se ve
más espacio y es más
grande. También han
puesto árboles y bancos
para sentarnos.

Antonio Tomás
Jubilat

Me parecen muy bien,
aunque me gustaría
saber la cantidad que
se ha invertido, para
saber si vale la pena.
Pero indudablemente
ha mejorado mucho la
zona.

Domingo Romero
Jubilat

Bastant bones. Hi han
posat una vorera i uns
arbres que no teníem.
Crec que és molt neces-
sari que s’hi facin
millores.

Núria Pérez
Administrativa

Yo no utilizo la acera,
pero pienso que sí que
hacía falta una mejora,
sobretodo para la gente
del barrio.

Maite Franch
Advocada

Em semblen bé. Abans
el passeig era molt
estret i per passar amb
el cotxet del nen era
complicat. La veritat és
que ho han deixat molt
bé.

Conxi Martínez
Administrativa

Bien, las mejoras siem-
pre van bien. Antes la
curva era muy cerrada
y no se veía nada.
Ahora se ve un poco
más y los bancos están
muy bien. 

Q u è  l i  s e m b l e n  l e s  m i l l o r e s  q u e  s ’ h a n  f e t  a l  c a m í ?  

P E D R E R E S  H I S T Ò R I Q U E SA
Al llarg dels segles, la pedra per aixecar Barcelona, des de la ciutat romana i la cate-

dral, fins al port i molts monuments, s’ha extret de Montjuïc. Entre els segles XVIII i XX,

per tota la muntanya hi havia diversos punts d’extracció minera, de fangs i pedra. Can

Clos n’és un. A l’espai que va quedar un cop es va deixar d’explotar la pedrera, s’hi va

construir el barri. I el talús d’accés a la pedrera són ara els grans pendents enjardinats

de la zona.
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U R B A N I S M E

Daniel Venteo

La remodelació total del
carrer de Joan Güell al

seu pas del distr icte de
Sants-Montjuïc, entre l’a-
vinguda de Roma i el carrer
de Rosés, era una de les ac-
tuacions previstes en el pla
d’actuació del Districte que
ha arribat a la fi durant el
passat mes de juny. 
Amb l’objectiu de donar
prioritat als vianants sobre
el trànsit rodat, ara el ca-
rrer de Joan Güell estrena
noves voreres, les quals
han passat de tenir 2,85
metres d’amplada a tenir-
ne cinc, mentre que l’espai
reservat per a la circulació
de vehicles és de deu me-
tres d’amplada. La nova or-
denació del carrer fa que
ara l’estacionament dels

cotxes es faci en cordó i no
en bateria.
La nova pavimentació del
carrer segueix la que ja s’-
havia emprat en el tram del
carrer Rosés-plaça de Sants,
solució que manté la perso-

nalitat urbana del districte.
A la calçada, s’hi ha estès
una capa d’asfalt sonore-
ductor, material que redueix
de manera significativa l’im-
pacte sonor del pas de vehi-
cles pel carrer. A més, cal
destacar la renovació inte-

gral de tot el mobiliari urbà,
com ara bancs per a seure,
els fanals de l’enllumenat i
l’arbrat, amb la plantació de
lledoners, alguns dels quals
han substituït exemplars
malmesos dels plàtans que
hi havia abans. Aprofitant
les obres, també s’ha
instal·lat el sistema de reg
per degoteig.
Un comentari a part mereix
el tram més proper als jar-
dins de Can Mantega. Do-
nat que aquest espai serà re-
modelat en el futur, durant
les obres no s’ha procedit a
remodelar la vorera més
propera als jardins, ja que
formarà part de l’actuació
que s'hi durà a terme aviat.
En total, durant els mesos
de les obres al carrer de
Joan Güell s’ha actuat en
més de 4.000 m2, que no
han impedit, però, que s’-
hagi pogut garantir la circu-
lació permanent de vehicles
pel carrer.

Les noves voreres, més àmplies, del carrer Joan Güell.

Els jardins de Can
Mantega, a tocar 
de Joan Güell,
seran renovats
íntegrament

Ja han culminat els treballs de remodelació
del carrer de Joan Güell, entre l’avinguda
de Roma i el carrer de Rosés

El carrer de Joan Güell
estrena nova urbanització

El Molino (II)
Amb el nom d’El Molino, com el va rebatejar el franquisme i
que va mantenir fins al tancament, el cèlebre local va afron-
tar la dura postguerra de la mà de Francisco Serrano. Van
ser uns anys de racionament, d’estraperlo, on una de les po-
ques possibilitats d’esbarjo, a banda del cinema i el teatre,
era el músic hall, sobretot per a persones amb diners, o si-
gui, els rics de sempre i els nous rics que les circumstàncies
del moment propiciaven. En aquestes circumstancies sorgí
la mítica Bella Dorita, la gran dama del Paral·lel, la cupletista
que amb la seva picardiosa i doble intenció de llenguatge,
feia anar de corcoll els censors, mentre feia les delícies dels
espectadors.
En les dècades següents, triomfen a El Molino Lander y Le-
anna, Mirko, Johnson i Pipper, entre d'altres. Arribats als
anys setanta, el local passa per moments delicats. El 1970,
morí el seu propietari, Francisco Serrano; a més el local va
patir un important desgavell econòmic. Llavors la seva ví-
dua, Doña Fernandita, es va fer càrrec del negoci i hi aplicà
mà de ferro pel que feia als assumptes econòmics. Amb la
mort de Franco i el començament de l’etapa coneguda com
a "destape", El Molino recuperà públic. Un moment que
també va ser aprofitat pel director José Antonio de la Loma
per filmar l’any 1976 la pel·lícula Las alegres chicas de El Moli-
no amb Pipper, Christa Leem i altres artistes del teatre. En
aquesta darrera època, van triomfar en el seu escenari ve-
dets extraordinàries com La Maña i Merche Mar, i altres ar-
tistes com Amparo Moreno, Susana Egea, etc. El Molino, de
clar ambient fel·linesc, va tenir els anys vuitanta, la visita
del director de cinema Federico Fellini. Finalment i a con-
tracor, el teatre tancava les seves portes el 1997.                 
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

La Bella Dorita amb les seves ballarines en la dècada
dels anys quaranta. (Foto: www.molinolandia.com).
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David Sabaté

Aquest mes de juny s’han
celebrat les festes majors

dels barris de la Font de la
Guatlla i la Marina, els quals,
com cada any, s’han engala-
nat per acollir nombroses ac-
tivitats i actes lúdics, culturals
i festius. Entre el 9 i el 17 de
juny, amb un escenari central
situat al carrer Montfar, entre
Valls i Rabí Rubén, l’Associa-
ció de Veïns de la Guatlla-
Magòria i el Centre Cívic Font
de la Guatlla han estat al dar-
rera d’un programa complet i
pensat per a tots els gustos:
des de la demostració dels
Trabucaires de Gràcia fins a la
1ª trobada d’intercanvi de
plaques de cava o la diada es-
portiva de futbol sala. El pre-
gó de les festes, el dia 15, va
anar a càrrec del periodista de
TV3 Xavier Torres i Lliteras,
el qual es va emocionar en
parlar de la seva infantesa al

barri. “A vegades es parla de
barri despectivament i n’hau-
ríem de parlar amb orgull. On
visc ara no es fa vida de barri,
però quan vinc aquí i veig la
gent, la parròquia, la xarxa co-
mercial, i recordo les festes
majors de quan era petit, ju-
gant a futbol al carrer, ho tro-

bo a faltar... crec que això és
maco i que s’ha de mantenir”.
Torres va declinar parlar dels
astres del futbol, tema habi-
tual de la seva professió, per
parlar de “dues estrelles anò-
nimes”, en referència als seus
pares, que li van transmetre
aquest sentiment de perti-

nença a un barri “on no hi ha
rics de butxaca, però sí de
cor”, va dir. La festa es va
completar amb un concert de
gralles, espectacles de dansa,
activitats infantils, els tradi-
cionals sopar i ball, havaneres
i una sardinada popular. Du-
rant el cap de setmana de
Sant Joan, els barris de la
Marina es van omplir també
de música, foc, cultura popu-
lar, esport, gastronomia i jocs
infantils. Entre el 23 i el 25 de
juny i organitzades conjunta-
ment per la Unió d’Entitats
de la Marina i el Districte de
Sants-Montjuïc, hi ha hagut a
la Marina fins a una trentena
d’activitats, precedides d’un
no menys emotiu pregó a càr-
rec de la popular actriu Am-
paro Moreno:  des d’una cer-
cavila gegantera, una enge-
gada de globus o una mostra
d’espectacles de les entitats
de la Marina, fins a una car-
golada, un concert del veterà
grup de pop-rock Seguridad
Social o l’obligat castell de
focs final, a l’espai musical La
Bàscula. 

N O T Í C I E Sf
Cinema a la fresca a les Cotxeres de Sants
Algunes de les estrenes més importants de la tempo-
rada es projecten al cicle Cinema a la Fresca, que es fa
cada dijous (22 h) a les Cotxeres de Sants. El 19 de ju-
liol s’hi podrà veure El laberinto del fauno de Guiller-
mo del Toro, que va aconseguir tres Òscars. I el 29 de
juliol, Salvador, dirigida per Manuel Huerga i basada
en un llibre de Francesc Escribano sobre la vida de
Salvador Puig Antich.

Trentè aniversari del Teatre Lliure
El Teatre Lliure ha celebrat el juny els trenta anys
d’existència. Tres dècades amb nou mil representa-
cions, 500 produccions i més de dos milions d’espec-
tadors. Arran de l’aniversari s’ha publicat un llibre
que recull les millors obres i espectacles que han pas-
sat per l’escenari del Lliure. Un dels grans projectes
per al futur és la rehabilitació de l’antiga seu del tea-
tre al carrer del Montseny, a Gràcia.

Estiu d’art a Montjuïc
Durant els mesos d’estiu es pot gaudir d’un bon gra-
pat d’exposicions als museus i centres culturals de
Montjuïc. La Fundació Joan Miró exposa una antolò-
gica del dublinès Sean Scully fins al 30 de setembre.
Al MNAC hi ha una mostra de dibuixos de Santiago
Rusiñol. I a CaixaFòrum es pot veure el Fotopres’07
(fins al 19 d’agost) i una mostra d’escultura dels tem-
ples de l’Índia, “L’art de la devoció”.

IV Premis de l’Esport de Sants
El 19 de juny es van lliurar els IV Premis de l’Esport
de Sants-Montjuïc. Entre els guardonats, Jordi Gi-
meno (Màxim Golejador de la UE Sants), Agustín Ti-
noco (Millor Jugador de la UE Sants) i l’Sporting
Buenaventura (Millor Equip de la Temporada). La
Festa de l’Esport, l’organitza el programa Districte
Esportiu de Sants 3 Ràdio (103.2 FM), en col·labora-
ció amb les entitats esportives del districte.

La Font de la Guatlla i la Marina
celebren la seva Festa Major 

L’Oficina d’Atenció al Ciutadà de la Marina ja funciona.

Nova seu dels Serveis Municipals al barri de la Marina
Redacció

El barri de la Marina ja
gaudeix del nou centre

de Ser veis Socials  i  de la
nova Oficina d ’Atenció al
Ciutadà ubicats al Centre Pe-
pita Casanellas. El passat 8
de maig van obrir les portes,
als menjadors de l’antiga fà-
brica Philips, les noves seus,
que s’uneixen a la resta d’e-
quipaments que s’han obert
a l ’I lla Philips com són el
Centre d’Atenció Primària a

la Marina o la  Biblioteca
Francesc Candel. L’accés al
Centre de Serveis Socials és
pel carrer de LA Foneria, 19,
i el seu telèfon és el 93 256
37 30. L’horari general de di-
lluns a divendres de 8 a 15
hores i de 16 a 20.30 hores.
Dissabtes i  diumenges
l’horari serà d’acord amb les
activitats programades. La
nova seu de l’OAC de la Ma-
rina és una delegació de l’ofi-
cina central situada a la seu

del Districte, al carrer de la
Creu Coberta, 104. L’horari
d’estiu de les dues oficines
és de les 8.15 a les 14.15 ho-
res. Amb aquesta nova seu
es vol facilitar que el veïnat
de la  Mar ina de la  Zona
Franca no hagi de fer des-
plaçaments per anar fins a la
Creu Coberta. Cal recordar
que a les OAC es poden fer
tot tipus de tràmits o dema-
nar qualsevol informació re-
lacionada amb l’Ajuntament.

El periodista Xavier 
Torres i l’actriu 
Amparo Moreno 
hi han estat els
pregoners 

El periodista Xavier Torres després de fer el pregó a la Font de la Guatlla i una xocolatada a la Marina.

Les celebracions, amb balls, sopars,
concerts i activitats infantils, omplen els
dos espais de vida, color i tradició 
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La Cansaladeria J. Capdevila viu en el mercat i
per al mercat. La porta el Jordi Capdevila,

que prové d’una família de xarcuters i que és l’ac-
tual president de l’Associació de Venedors del
Mercat d’Hostafrancs. La parada, que abans era
al passadís central, la va obrir el 1953 la mare, la
M. Helena, molt coneguda al barri. La tradició,
però, ve de més lluny, perquè l’avi patern del Jor-
di ja era xarcuter i tenia als anys 40 una botiga al
carrer de Sant Jeroni. A més, fins fa poc la famí-
lia encara elaborava els embotits en un obrador

propi. A la parada, hi trobem embotits tradicio-
nals de qualitat com el fuet de Cervera, la llonga-
nissa de Vic i la mortadel·la milanesa i, com no
podia ser d'altra manera, el pernil de gla. Merei-
xen esment especial les “croquetes de la sogra”,
les quals tenen molt d’èxit. Com diu el Jordi, la
gent ara és més selecta i valora més la qualitat i
la diversitat que la quantitat. 
Cansaladeria J. Capdevila
Mercat d’Hostafrancs. Parada 76
C. Creu Coberta, 93 / Tel. 93 431 75 09

E L  T A U L E L L

Tradició xarcutera al mercat d’Hostafrancs

La cansaladeria J. Capdevila va obrir el 1953. 

Joan Anton Font

A C T I V I T A T S

Beatriu Sanchís

Del 13 al 22 de juliol se
celebrarà la Festa Major

del Poble Sec. Les entitats or-
ganitzadores han preparat un
ampli programa d’actes i pro-
postes per a tota mena de pú-
blic. Les activitats inclouen
exhibicions de gegants, cerca-
viles, balls amb orquestres,
jocs de taula i actes esportius,
activitats per a la gent gran i
per als més petits, entre d’al-
tres. Alguns dels principals

punts fonamentals de la fes-
ta seran la plaça de Santa
Madrona, la plaça del Sorti-
dor, el carrer de Blai, el ca-
rrer del Roser, el carrer Nou
de la Rambla, el carrer de
Blesa o la plaça del Setge de
1714. El pregó de Festa Ma-
jor arribarà el dia 18 de juliol
a les 20.30 hores al carrer
Blasco de Garay amb la plaça
del Sortidor. Enguany, estarà

a càrrec de la Pubilla del Cas-
tellers del barri.
Per la seva banda, però ja al
mes d’agost, les comissions
de festes del barri de Sants
també han preparat un pro-
grama extens de propostes.
Des del 17 d’agost i fins al dia
26, música, jocs, botifarra-
des, actuacions, exhibicions i
castellers ompliran els princi-
pals carrers del barri,  els
quals com cada any competi-
ran per aconseguir els premis
als carrers més ben guarnits.
Alguns d’aquests carrers se-
ran: Alcolea de Baix, Alcolea
de Dalt, Canalejas, plaça de la
Farga, Finlàndia, Galileu,
Guadiana, Robrenyo, Rosés,
Sagunt, Valladolid o Vallespir.
El pregó de Festa Major serà

el dia 17 d’agost a les 20 ho-
res al parc de l’Espanya In-
dustrial i  anirà a càrrec de
l’actor Joan Pera. Per a infor-
mació detallada sobre els pro-
grames de festes de tots dos
barris es pot consultar el web
www.bcn.cat/santsmontjuic.c
at o trucar al telèfon d’infor-
mació: 010 (preu: 0,39 euros
més IVA establiment de tru-
cada + 0,05 cèntims més IVA
per minut tarifat per segons). 

Més informació:
www.bcn.cat/santsmont-
juic.cat Telèfon: 010 (preu:
0,39 euros més IVA establi-
ment de trucada + 0,05
cèntims més IVA per minut
tarifat per segons).

Les festes majors
ofereixen un ampli
programa d’actes i
propostes per a tots
els públics

El barri de Sants
també escalfa
motors per celebrar
la seva emblemàtica
festa durant el mes
d’agost

Moment de la festa de Sants de l’any passat.

El Poble Sec es refresca amb
l’arribada de la seva Festa Major

S E R V E I  P Ú B L I C

N. M.
Les altes temperatures que es preveuen per a aquest
estiu poden fer-ho passar molt malament a grups de
persones especialment vulnerables als efectes de la ca-
lor, com ara les més grans de 75 anys, persones amb
discapacitats físiques o psíquiques o que fan un activi-
tat física important, nadons, diabètics, hipertensos,
obesos, malalts crònics (cardiorespiratoris, hepàtics,
amb Parkinson i Alzheimer) i els que prenen medica-
ció per al sistema nerviós central.
Per prevenir les conseqüències més dramàtiques, 
el Departament de Salut ha activat un pla d’actuació
que serà vigent fins al 15 de setembre i que inclou
l’elaboració de plans específics en cada centre 
sanitar i una campanya d’informació amb recoma-
nacions a la població.
Hi ha alguns símptomes clars que ens poden alertar
que algú està patint un cop de calor: temperatura molt
alta, mal de cap, nàusees, set intensa, convulsions,
somnolència o pèrdua del coneixement. En aquest cas,
cal traslladar la persona a un indret més fresc, donar-
li aigua, mullar-la i ventar-la. I avisar urgentment els
serveis sanitaris (061). 
Cal beure molta aigua i sucs, fins i tot sense tenir set;
evitar les begudes alcohòliques i els menjars molt ca-
lents i calòrics. A casa, s’han de tancar les persianes de
les finestres on toca el sol i obrir-les durant la nit per
refrescar-la. Ventiladors i aire condicionat també ens
ajudaran a mantenir les estances més fresques. Al car-
rer, a més d’evitar caminar pel sol, és convenient por-
tar sempre una ampolla d’aigua, vestir amb roba lleu-
gera i de colors clars i cobrir-se el cap.

Més informació: 
Sanitat Respon: 902 111 444 (24 h)
Urgències: 061 

Pla per prevenir els efectes
negatius de la calor
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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
Dissabte i diumenge, de 14 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 baixos  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, baixos. Tel. 93 329 99 52

INTERNET

Nou portal de tràmits

"Tràmits on line" s'ha posat en línia amb
l'objectiu d'aconseguir que el conjunt de la
ciutadania i les empreses estalviïn temps a
l'hora de tramitar i fer gestions amb
l'Ajuntament. Permet realitzar de manera
íntegra el 87% dels tràmits més demanats
a l'Ajuntament. A més, incorpora el servei
Call me back, amb què la persona usuària
demana ajuda tot fent un clic en un botó i
l'Ajuntament li truca per oferir-li ajuda.
www.bcn.cat/tramits

Viatjar en el temps amb el vol virtual

Sobrevolar els carrers i les places de la ciu-
tat de Barcelona de després de la postgue-
rra, o observar com la franja marítima de la
ciutat ha canviat amb la recuperació de les
platges en només cinquanta anys, són algu-
nes de les noves possibilitats engrescadores
que ofereix la versió última del programa
Vol Virtual per Barcelona del web bcn. 
www.bcn.cat/volvirtual

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

Pere S.Paredes

El Bàsquet Ateneu Montserrat
(BAM) ha batut un nou rècord, ja

que ha aconseguit unes xifres especta-
culars i de màxima participació du-
rant la celebració al Poliesportiu Mu-
nicipal de l’Espanya Industrial de les
30 Hores del Bàsquet.
Rècords que es poden resumir en el
fet que des de les 8 hores del dissabte
dia 9 de juny, fins a les 14 hores del
dia següent, s’hi han jugat 82 partits
amb enfrontaments entre 25 equips
del BAM i 57 equips convidats. Hi
han participat 972 jugadors, a la vega-
da que 202 col·laboradors arbitraven
o feien de controladors a taula; 43
partits han estat arbitrats per mem-
bres de la Federació Catalana, tot sota
la mirada d’uns tres mil assistents. 
Al mateix temps, s'ha celebrat també
la XXV edició de la Setmana del Bàs-

quet, dies en què totes les persones
vinculades, d’una manera o altra, a la
institució de Sants-Montjuïc es reu-
neixen per viure d’una manera espe-
cial aquest esport.
“El nostre lema”, explica Josep Figue-
ra, president del BAM, “és que el bàs-
quet ha de ser una eina de formació,
convivència i integració. Tot va co-
mençar ara fa 25 anys, quan vàrem
creure que una manera de cloure la
temporada podria ser fent una Set-
mana del Bàsquet per tal de poder

trobar-nos tots els components de la
nostra entitat d’una manera festiva,
social i cultural”.

“Durant l’any”, conclou el president,
“és difícil trobar-nos, pel fet que es-
tem vinculats a diversos equips i això
ens porta a jugar a la mateixa hora en
camps diferents i quan es juga a casa
es fa a hores també diferents”.
La XXV edició de la Setmana del Bàs-
quet es va celebrar entre els passats
dies 8 i 16 de juny i va consistir en la
realització d’un seguit de xerrades i
actes relacionats amb l'orientació es-
portiva i objectius del BAM: “fer bàs-
quet, que juguin el major nombre de
persones, que millorin els nivells dels
nostres jugadors i dels nostres equips
i aconseguir la màxima participació de
socis i jugadors”, conclou Figuera.

Més de tres mil persones
han assistit a l'esdeveni-
ment principal de la
Setmana del Bàsquet del
BAM: una jornada de 30
hores ininterrompudes

L’entitat de Sants-
Montjuïc ha celebrat la
XXV edició de la
Setmana del Bàsquet

Celebració d’un partit durant la Setmana de Bàsquet.

Màxima participació a la V edició de
les 30 Hores del Bàsquet del BAM

per MANEL
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Vostè és un expert en plantes me-
dicinals. D'on li ve aquest coneixe-
ment?
Els avis de la meva mare, que eren pa-
gesos del camí de l'Esparver, a la Ma-
rina, ja tenien aquests coneixements.
De petit, a vegades, em quedava sen-
se jugar perquè la mare m'enviava a
buscar plantes a la muntanya. Quan
algú li feia mal la gola o tenia tos de-
manava remei a la meva mare. En
aquell temps em feia ràbia perdre'm
els jocs, però ara veig que puc ajudar
la gent amb tot el que vaig aprendre.
Què hi podem trobar al barri de
Port?
Llenter, l'escabiosa, les bosses de pastor,
el fonoll, la dent de lleó... jo només co-
nec el vessant de Montjuïc que dóna al
Llobregat, on hi havia hagut el castell de
Port. Aquest vessant és salvatge, però
com no el saben cuidar prou, s'hi han fet
malbé les arrels i han desaparegut mol-
tes herbes autòctones i també fauna.
Per quina raó hi ha aquest des-
gavell?

Al maig, quan les plantes floreixen, em
seguen la muntanya per si es cala foc,
però no pot ser que seguin els matolls i
deixin la brossa...
Les plantes només són una part de
la seva vida, però...
Ara vaig molt enfeinat, perquè al final
d'any surt el meu segon llibre, Imatges i
records del barri de Port. El primer es
deia Llegendes, vivències i història de Port.
Quines anècdotes hi podrem tro-
bar?
N'hi hi ha moltes. Per exemple, de l'any
1939, en recordo el darrer dia de la clas-
se de català. La mestra anava molt ben
arreglada. Jo tenia nou anys i quan ho
recordo encara se'm posa la pell de galli-
na, perquè va fer un discurs molt emo-
cionant. Fins al darrer dia va parlar en
català i ens va dir: “Allà on sigueu no
perdeu la vostra parla, perquè quan es
perd la llengua es perd la nació”.
Com era llavors el barri de Port?
Hi ha moltes altres històries d'aquells
temps. Imagina't també que quan
érem petits jugàvem a la carretera
perquè hi passaven pocs cotxes i car-
ros. Però per jugar-hi, cada noi havia
de pagar cinc cèntims a l'estanquer
per si trencàvem algun vidre. Si no
pagàvem, no podíem jugar. 

Montjuïc és una frontera entre
Barcelona i la Marina?
Sí. Em sembla que sí. És molt díficil de
dir, però aquest barri és com un cul del
sac, perquè tot ve a parar aquí, per al bo
i per al dolent. A veure si a partir d'ara
el dolent se'n va aviat, perquè la prosti-
tució i la droga han marcat molt la
imatge del barri.

Com creu que es podria millorar
aquesta imatge?
És difícil. Potser posant-nos-hi tots, a
ajudar a millorar-la. Si tots anéssim
junts, polítics, entitats, veïns..., segur
que ho aconseguiríem 
El barri de Port, més rural que ma-
riner?
Hi havia Can Mestres, el qual coneixí-
em com Can Bienvenido, Can Clos, Cal

Sicart, Ca l'Eusebio, Cal Pipa, aquestes
són les principals masies i cases de
pagès. El mar quedava a Can Tunis i el
barri de Port era una zona principal-
ment rural. Jo no he estat home de
platja sinó, com en Manolo Escobar,
"hombre de campo", però anàvem a la
platja a menjar-nos la coca o uns po-
pets. 
Com definiria el barri de Port?
El barri de la Marina ha prosperat. Ha
tirat molt endavant i com més va, més
gent ve. Però s'ha perdut l'ambient de
barri amb l'arribada de nous veïns. Jo
hi he viscut tota la vida, aquí i no me'n
mouria per res. 
Vostè és un home de barri i un jove
periodista...
No tinc prou hores del rellotge per a tot
el que faig! També estic a la redacció de
La Marina. Vaig començar ordenant l'ar-
xiu fotogràfic i ara surto pel barri a fer
fotografies i trobar material per escriure
articles. M'hi trobo molt bé, treballant
amb la gent jove.
Amb tantes activitats que fa, què
diu la seva dona Mercè?
Ui, la meva dona, pobreta... Sempre em
pregunta on vaig i si dinarem tard... De
bon matí ja surto, però ja en té, ja, de
paciència per aguantar-me!

E N T R E V I S T A R a m o n  A n g l è s ,  a u t o r  d e l  l l i b r e  “ I m a t g e s  i  r e c o r d s  d e l  b a r r i  d e  Po r t ”

Anglès és un expert en herbes medicinals, una tradició que ha après dels seus avantpassats.

Nascut fa 80 anys al barri de Port. Veí de la

Marina i soldador de professió, igual que 

les plantes que coneix, a la seva jubilació 

han florit moltes aficions com el periodisme,

la recuperació històrica o la fotografia

“Ha desaparegut
molta fauna i herbes
autòctones, perquè
no sabem cuidar la

muntanya”

“No tinc prou hores
per a tot el que faig”

Miquel
Pellicer


