
Les obres de millora de l’avin-
guda Riera Blanca entre el car-
rer Collblanc i la ronda Torras-
sa-Esteràs han dotat aquesta
via d’unes voreres més àmplies.
Ara les voreres tenen una am-
plada d’entre 4 i 4,5 metres.
També s’ha aprofitat les obres
per desviar o soterrar els ser-
veis. S ’ha instaurat una nova
senyalització amb nous passos
de vianants i guals deprimits, i
un nou sistema d’enllumenat a
tots els carrers de la zona. La
reforma ha durat tretze mesos.
Per a la segona fase del projecte
està prevista la  constr ucció
d’un dipòsit de retenció d’ai-
gües al pas de l’avinguda Riera
Blanca per la Ciutat Judicial.

La nova Riera Blanca estrena
voreres més amples

Homenatge del Districte 
a la tasca de les entitats

Durant les obres també se soterraran els serveis.

PREMIS

El 14 de desembre es
van lliurar els XV
Premis Sants-Montjuïc 

INDIVIDUAL

Lluís Calduch,
director de l’Esbart
Ciutat Comtal 

ENTITATS

Centre Estrellas Altas
i els comerciants de 
la Creu Coberta

Pàg. 3

Pàg. 5

E N T R E V I S TA Pàg. 8

Abel Sierra 
Restaurador

“El meu fill és
qui va al mercat
de la Marina i a
la Boqueria”

PLE DEL DISTRICTE Pàg. 4

Aprovada la nova
divisió del districte
en 8 barris

P O L I E S P O R T I U Pàg. 7

UE Sants 
Comença els actes per
celebrar el seu 85è aniversari

S E R V E I  P Ú B L I C Pàg. 6

Convocatòria de
subvencions 2007

E Q U I PA M E N T S Pàg. 6

Casal de barri
La Vinya 
Estrena un punt
multimèdia 
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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 

(preu: 0,55 euros + IVA /cada 3 minuts o fracció).
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 del 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

FESTIVAL BARNASANTS

Divendres 26 de gener
Martirio
A les 21 h. Teatre Joventut de L’Hospitalet (Joventut, 10)

Dissabte 27 de gener 
Rafa Pons
A les 22 h. Luz de Gas (Muntaner, 246)

Dijous 8 de febrer
Feliu Ventura
A les 22 h. Centre Cultural Barradas de L’Hospitalet 
(Rambla Just Oliveras, 56)

Divendres 9 de febrer
Pep Sala
A les 21.00 h. Teatre Joventut de L’Hospitalet. 

Diumenge 21 de gener
Suites de Bach i Britten
A les 19.30 h. Caixaforum (Marquès de Comillas, 6-8)
A càrrec del violoncel·lista holandès Pieter Wispelwey.

Dissabte 19 de gener
Jaumet i els nens de plàstic
A les 23 h. La Bàscula Espai Musical (Foc, 128-132)
Cantautor pop-rock.

Del 16 de gener al 8 de febrer
Vine a participar al Carnaval!
Centre Cívic Casa del Rellotge (pg. Zona Franca, 116 int)
El centre cívic busca col·laboradors per a organitzar els ac-
tes de Carnaval i ha organitzat uns tallers lliures i partici-
patius adreçats a tothom. 

Dissabte 26 de gener 
Descobreix els barris de la Marina
Sortida a les 10 h. Casa del Rellotge (parc de
Una fascinant ruta pels carrers de la Marina, que va ser
habitat des del temps dels ibers i els romans. Cal ins-
criure-s’hi i fer-ne el pagament prèviament.

Fins al 2 de febrer
Pessebre monumental a Can Mantega
Parròquia Sant Joan Maria Vianney (Melcior de Palau, 56)
Realitzat completament amb materials reciclats (suro,
ampolles de plàstic i altres materials de rebuig) i amb
efectes lumínics, musicals i escenes amb autòmats.

Fins al 14 de gener
La cantant calba i la cantant calba 
al Mc’Donalds
Consulteu horaris. Teatre Lliure (pl. Margarida Xirgu, 1)
Variació contemporània de l’anticomèdia fundacional del
teatre de l’absurd.

Del 18 al 21 i del 25 al 28 de gener
Mur 
A les 21 h i 19 h (dg). Mercat de les Flors (Lleida, 59) 
Thomas Noone Dance presenta la seva nova producció
Mur, un espectacle concebut per a sis ballarins. 

Dimarts 16 i dimecres 17 de gener 
Efecto mariposa 
A les 20 h. Mercat de les Flors (Lleida, 59) 
De la companyia Ciento Cincuenta Cuerdas de Blanca
Arrieta, presentada al Dublin Fringe Festival a Irlanda.

13, 14, 20, 21, 27 i 28 de gener
Estrelles
Consulteu horari. Fundació Miró (Av. Miramar, 1)
Un conte amb música de carilló, en un ambient esce-
nogràfic constituït per un petit planetari de llum i qua-
tre bressols, on dormen quatre infants nounats.

Dissabte 20 de gener
La rebel·lió de les joguines
A les 12 h. Centre Cívic el Sortidor (El Sortidor, 12)
Què passaria si les joguines, fartes de veure els infants
jugar amb la consola de videojocs i mirar la televisió, co-
bressin vida pròpia? Espectacle de Titelles Renaixença.

Dimecres 24 de gener
El zoo d’en Pitus
A les 18 h. Bib. Francesc Candel (Amnistia Internacional, 10)
Un cèlebre conte de Sebastià Sorribas del qual ja s’han
complert 40 anys de la seva publicació.

Divendres 26 de gener
Sindicat de fakirs
A les 18 h. C. Cívic La Cadena (Maria de Déu de Port, 397)
Acrobàcia, circ i malabars per fer passar el fred de la
millor manera possible. 

Dissabte 2 de febrer 
Kiriku i les bèsties salvatges
A les 12 h. Centre Cívic el Sortidor (El Sortidor, 12)
Una pel·lícula sobre un nen africà molt valent.
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Redacció

El lliurament dels XV Pre-
mis Sants-Montjuïc va

tenir lloc el 14 de desembre
passat, dins del tradicional
sopar d’entitats que des de fa

tres anys se celebra a l’hotel
Fira Palace de Montjuïc. El
van presidir l’alcalde Jordi
Hereu, la regidora del Distric-
te, Imma Moraleda, i el presi-
dent del Consell del Districte,

Pere Alcober, i hi van assistir
més de 300 persones, la ma-
jor part representants de les
entitats de Sants-Montjuïc. 
A les postres es van lliurar els
premis, que en aquesta quin-

zena edició s’han atorgat a
Lluís Calduch, director artís-
tic i coreogràfic de l’Esbart
Ciutat Comtal (Premi al reco-
neixement personal), al Cen-
tre Cultural Estrellas Altas i a
l’Associació de Comerciants
de la Creu Coberta (tots dos
Premi al reconeixement
col·lectiu).
L’Esbart Comtal és responsa-
ble de la recuperació i popula-
r ització del Ball  de Rams
d’Hostafrancs. El premi que
ha rebut el seu director és un
reconeixement a aquesta tas-
ca de potenciació de la cultu-
ra popular catalana. A més,
l’agrupació ha donat a conèi-
xer el nom d’Hostafrancs
arreu de Catalunya.
El Centre Cultural Estrellas
Altas fa més de deu anys que
es dedica a millorar la quali-
tat de vida dels veïns de la
Marina. Organitza activitats
perquè hi hagi una oferta d’o-
ci dins del seu barri. Estrellas

Altas organitza l’únic pessebre
vivent de la ciutat de Barcelo-
na, i participa en la cavalcada
de Reis i a la Festa Major del
barri. El premi la reconeix
com una de les associacions
més dinàmiques i emprenedo-
res de la zona.

L’Associació de Comerciants
de la Creu Coberta es va crear
el 1967 i des de llavors ha es-
devingut un referent comer-
cial a Barcelona. L’associació
treballa amb el principis de
responsabilitat social, de par-
ticipació i de col·laboració.
Han fet una aposta pel civis-
me i la convivència. El Dis-
tricte ha premiat el seu dina-
misme i fort compromís.
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Foto de família dels guardonats amb l’alcalde, Jordi Hereu, la regidora del Districte, Imma

Moraleda, el president del Consell, Pere Alcober, i la regidora Sònia Recasens.

El 14 de desembre es van 

lliurar els XV Premis Sants-

Montjuïc a Lluís Calduch, director

de l’Esbart Ciutat Comtal, al

Centre Cultural Estrellas Altas i a

l’Associació de Comerciants de la

Creu Coberta 

Sants-Montjuïc premia 
el dinamisme de les entitats

El sopar es va fer 
a l’hotel Fira 
Palace amb més 
de 300 assitents

C IU TA DA N S OPINE N

Jordi Matias
Control de plaques 

Em sembla bé, perquè
hi han posat més vore-
res i ara es podrà pas-
sar molt més bé. Això
abans estava molt
malament.

Clàudia Peris
Estudiant

El resultat està bé, les
voreres són més amples
i tot està molt millor
del que estava abans.

Javier Calvo
Estudiant

Bé. Tot i que fa molt de
temps que tenim tallat
el carrer, les obres eren
necessàries.

Henry de Oleo
Sense feina

Me parecen bien, por-
que así el barrio coge
un poco de cara, se ve
más bonito y tiene más
ambiente.

Núria Tadeo
Aux. administrativa

Suposo que quedaran
molt maques, però van
molt lentes. Per portar
els nens a l’escola hem
de fer tota la volta, ja
que són obres a tota la
riera.

Concepción
Lozano
Mestressa de casa

Les obres estan molt
bé, perquè les voreres
són noves i més amples,
això abans s’estrenyia
molt. Tot el que siguin
millores està bé.

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

L A  X A R X A  Q U E  E N V E G E N  A LT R E S  C I U TAT SA
Durant la vetllada,Jordi Hereu va explicar que altres alcaldes li manifesten l’enveja que els

fa el teixit d’entitats de Barcelona. Comenten, va dir, que a les seves ciutats no hi ha una

xarxa semblant que contribueixi activament a la cohesió i la participació social. Amb

aquests premis, l’Ajuntament ret homenatge a la tasca de dinamització de la vida ciuta-

dana que fan tant les entitats cíviques com els ciutadans.
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P L E  D E L  D I S T R I C T E

Núria Mahamud

Sants-Badal, Sants, la Bor-
deta, Hostafrancs, Font

de la Guatlla, la Marina de
Port, la Marina del Prat Ver-
mell, el Poble Sec, seran els
noms dels 8 barris en què es
dividirà el districte de Sants-
Montjuïc, segons va aprovar
l’últim Plenari de l’any.
Aquesta nova organització
municipal, que forma part
del projecte La Barcelona
dels Barris (més informació
a www.bcn.cat/bcnbarris), té
per objectiu millorar la plani-
ficació i la gestió dels distric-
tes. “És un pas endavant cap
a una ciutat més propera,
per això hem buscat que
cada barri tingui aproxima-

dament uns 20.000 habi-
tants”, va explicar la regidora
Imma Moraleda.
La divisió aprovada pel Ple-

nari presenta algunes nove-
tats respecte a la proposta
inicial que es va posar a de-
bat ciutadà. El Parc de Mont-
juïc no s’inclourà en cap ba-
rri i la part industrial de la
Zona Franca es dirà Zona
Franca-Port. Els grups de l’o-
posició, CiU i PP, consideren
que aquesta nova divisió no

és necessària i en tot cas
hauria d’estar acompanyada
d’un pla d’inversions en
equipaments, per la qual
cosa van votar en contra del
projecte. En resposta a
aquestes argumentacions,
IC-Verds va dir que el nou
mapa permetrà una millora
dels processos de participa-
ció al districte i ERC va acla-
rir que servirà per analitzar
les necessitats dels territoris.
Per la seva banda, Imma
Moraleda va remarcar que
s’han recollit la majoria de
propostes del teixit veïnal. El
Plenari també va aprovar la
modificació dels límits de l’à-
rees bàsica de salut a la Ma-
rina-Zona Franca, que ara
quedaran constituïdes així:
el CAP La Marina atendrà
15.374 habitants i el CAP
Carles Riba, uns 17.000.

Mapa de la nova divisió territorial del districte de Sants-Montjuïc.

L’objectiu és fer una
ciutat més propera
amb barris d’uns
20.000 habitants

El tramvia de la Rambla al
cementiri Nou
Amb la construcció del cementiri Nou a Montjuïc i la inau-
guració de l’Hipòdrom, el barri de Can Tunis va créixer rà-
pidament. Davant la manca d’un servei regular de trans-
port de viatgers, Juan de la Maza va demanar la concessió
d’una línia de tramvies de tracció animal de via ampla en-
tre la plaça del Teatre i Can Tunis.
Atorgada el 28 de juny de 1886, aquesta línia va quedar
aturada durant anys, fins al 5 de juny de 1903, quan la
companyia belga del Tramvia de Barcelona a Sant Andreu i
Extensions la va adquirir pel preu de 28.000 pessetes i va
demanar tot seguit el canvi de la via a un metre i la tracció
a sang per l’elèctrica. Les obres de la col·locació de vies van
començar el gener de 1904, en un recorregut de via única
amb desviaments, amb el trajecte següent: començava a la
rambla de Santa Mònica, continuava pels carrers de Santa
Madrona, Palaudàries i Vilà i Vilà, arribava a la carretera de
Can Tunis i seguia fins al cementiri. De tornada entrava pel
carrer Vila i Vilà, girava pel carrer Nou, fins a la Rambla,
per on baixava fins a la de santa Mònica utilitzant en
aquest tram un tercer carril.
Amb només l’anunci d’aquest nou servei, es van començar
a obrir nous establiments de banys en les platges de Can
Tunis. La companyia va voler posar en marxa el més aviat
possible el servei i, per no haver d’esperar al canvi de trac-
ció, va adquirir 14 cotxes jardinera de tracció animal, al
preu de 800 pessetes cada un, a altres companyies que ja
havien canviat a l’electricitat, i va contractar també el servei
de mules i cavalls. La companyia, però, va desistir d’aquest
propòsit i va esperar que es pogués electrificar la línia, que
finalment es va inaugurar el 14 de maig de 1905.                 
Si té fotografies o documents del seu barri, en pot fer
donació a l’Arxiu Municipal del Districte, 93 332 47 71.

Tramvia de la línia de la Rambla al cementiri Nou, sobre el

qual van caure alguns fragments de roca en la carretera del

Morrot. (Foto: Arxiu JMC)  

J.M. ContelÀ L B U M  H I S T Ò R I C

Montjuïc reforçarà la seva singularitat

com a parc de districte-ciutat, perquè no

serà adscrit a cap barri

El Plenari aprova la nova divisió
del districte en 8 barris
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David Sabaté

Les obres de millora de l’a-
vinguda Riera Blanca, en-

tre el carrer Collblanc i la ron-
da Torrassa-Esterràs, han
permès millorar durant els úl-
tims tretze mesos l’aspecte i la
funcionalitat d’aquesta via.
Dividides en tres fases desen-
volupades de manera simultà-
nia –i durant les quals mai
s’ha tallat el trànsit completa-
ment–, les tasques han pro-
duït un canvi evident pel que
fa a les voreres de la via, fins
fa ben poc estretes i parcial-
ment malmeses, i que ara pas-
sen a tenir una amplada entre
quatre i quatre metres i mig. 
La nova calçada compta amb
dos carrils per a cada sentit
de circulació, si bé en tots dos
casos un dels carrils és auxi-
liar, és a dir, destinat a conte-

nidors, aparcament de mo-
tos, desencotxament d’auto-
busos, etcètera. També s’han
aprofitat les obres per desviar
o soterrar els serveis i s’ha
instaurat una nova senyalit-

zació amb nous passos de
vianants i guals deprimits,
així com una nou sistema
d’enllumenat a tots els car-
rers de la zona. Properament
s’ampliaran les voreres de l’a-
vinguda al seu pas per la fà-
brica Citröen i Parcs i Jardins
plantarà una filera d’arbres

de l’espècie sòfores a banda i
banda de l’avinguda. A part
d’aquestes obres, un projecte
complementari no previst
originalment preveu la urba-
nització del carrer Munné,
entre el carrer de Sants i Rie-
ra Blanca; també s’urbanit-
zarà el passatge de Paca Soler,
que va des de Riera Blanca
fins al carrer Munné. El pro-
jecte global ha estat redactat i
gestionat per la Mancomuni-
tat de Municipis de l’Àrea
Metropolitana en col·labora-
ció amb els ajuntaments de
Barcelona i l’Hospitalet de
Llobregat, a causa del caràc-
ter fronterer de la via. La ini-
ciativa ha implicat, a més, la
construcció d’un nou col·lec-
tor que tindrà continuïtat en
una segona fase, passant per
sota de les vies del tren fins a
l’avinguda Carrilet. Les previ-
sions inclouen també la cons-
trucció d’un dipòsit de reten-
ció d ’aigües al pas de
l’avinguda Riera Blanca per la
Ciutat Judicial. 

N O T Í C I E Sf
Taller de narrativa històrica 
El 7 de febrer començarà un taller de narrativa histò-
rica sobre la Segona República organitzat per l’Arxiu
Municipal del Districte. El taller tindrà lloc els dime-
cres de 6 a 8 del vespre, a l’edifici de la plaça Bonet i
Muixí, 3, i finalitzarà al març. Cal fer inscripció prèvia
a la seu del Districte, c/ de la Creu Coberta, 104. El
cost del curs és de 20 euros i les places són limitades. 

Espectacles infantils a La Cadena i El
Sortidor
El Districte organitza espectacles infantils per fer
passar el fred de la millor manera. El 20 de gener, al
Centre Cívic del Sortidor, plaça del Sortidor, 12, s’hi
representarà l’obra La Rebel·lió de les joguines a càr-
rec del grup de titelles Renaixença. I el dia 26, al Cen-
tre Cívic de La Cadena, Mare de Déu de Port, 397,
s’hi oferirà un espectacle de circ amb boles i màgia a
càrrec de la companyia Toniton. 

Passejades pels barris de la Marina
El 26 de gener a les 10 del matí, i amb el punt de par-
tida a la casa del Rellotge, s’organitza una passejada
pels barris de la Marina. La ruta transcorrerà pels ca-
rrers d’uns barris que han estat habitats des dels
temps dels ibers i dels romans. Es visitarà Port, Can
Tunis, Santiveri i Plus Ultra. Cal inscriure-s’hi i pa-
gar prèviament 3 euros a la Casa del Rellotge, passeig
de la Zona Franca, 116. 

El Metropolitan de Nova York al MNAC
Fins al mes de març, i per primera vegada a Barcelo-
na, es poden contemplar al Museu Nacional d’Art de
Catalunya (MNAC) una quarantena d’obres proce-
dents del Metropolitan Museum of Art de Nova York.
Entre les pintures que s’exposen n’hi ha d’artistes
molt rellevants com ara El Greco, Goya, Pisarro, Ma-
net, Degas, Sisley, Monet, Renoir, Gauguin i Van
Gogh, sense oblidar Cézanne, que tanca el recorregut. 

L’avinguda de Riera Blanca 
guanya espai per als vianants

Plaça de Joan Corrades, on s’inicia el futur nou carrer.

Hostafrancs guanyarà un carrer nou aquest 2007
Gerard Maristany 

E l nou vial s’obrirà entre
els carrers de Sant Pere

Abanto i Farell, a l’alçada de la
plaça de Joan Corrades. El
nou carrer, que encara no té
nom, partirà de Joan Corra-
des i desembocarà a Sant Pere
Abanto a través d’una petita
placeta que existia en aquest
carrer. Aquest espai no estava
prou condicionat, situació
que quedarà resolta amb
aquestes obres. 

Els qui coneguin amb detall
aquesta zona sabran que el so-
lar on s’ha d’obrir el carrer ja
està en obres. S’hi està cons-
truint un aparcament i també
s’hi faran un parell d’edificis
d’habitatges nous. Aquests
treballs es faran compatibles
amb la urbanització del nou
vial, obra que començarà du-
rant aquest primer semestre.
S’espera que estigui enllestida
durant el segon semestre d’a-
quest mateix any. 

El futur carrer tindrà una am-
plada variable que anirà dels
deu als vint metres. Serà per a
vianants i estarà pavimentat
amb les lloses romanes que se
solen veure en moltes voreres,
com la del carrer Creu Cober-
ta. Tindrà una filera de pal-
meres, que seguirà el mateix
traçat de les que ja hi ha plan-
tades a la plaça de Joan Corra-
des. El carrer, també concebut
per a ús de vianants, tindrà
diversos parterres de gespa.

S’ha previst un
dipòsit de retenció
d’aigües al pas de
l’avinguda per la
Ciutat Judicial 

Les obres de Riera Blanca, a punt d’acabar-se.

El tram de la via entre el carrer Collblanc i

la ronda Torrassa-Esterrás presenta unes

voreres més amples, un nou enllumenat i

una senyalització més moderna 
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L a família Clemente és molt coneguda entre
els veïns de la Zona Franca, com també ho

és el seu establiment, la drogueria Feli. Va obrir
fa vint-i-dos anys, però ens hem de remuntar
força més enrere per trobar-ne l’origen. Ja fa
quaranta anys que el Valero Clemente i la Feli-
ciana Puerto van obrir un establiment a la Gran
Via, davant de les casernes de Lepant. Després
n'obriren un altre al Mercat de Nostra Senyora
de Port i, posteriorment, dos més al carrer Mi-
neria, fins que van obrir la drogueria d’Alts

Forns. Els va succeir el fill, el Juan Carlos Cle-
mente, i ara hi ha la tercera generació, el Jordi.
Des de l’inici han treballat amb la família la Car-
meta i la Montse, molt estimades pels clients.
La drogueria Feli ha sabut adaptar-se als nous
temps; fa un parell d’anys van convertir la boti-
ga en autoservei, per bé que podem gaudir de la
mateixa atenció de sempre.

Drogueria Feli
C/ Alts Forns, 74 / Tel.: 93 332 28 39

E L  T A U L E L L

Una família i un comerç amb forts vincles a la Zona Franca

Els Clemente, propietaris de la drogueria Feli.

Joan Anton Font

E Q U I P A M E N T S

Felicia Esquinas

Les noves tecnologies arri-
ben enguany a un veterà

casal de La Marina, el casal de
barri La Vinya. Aquest mes en-
tra en funcionament un punt
multimèdia dotat de les últi-
mes novetats informàtiques i
digitals. 
L’espai compta amb deu ordi-
nadors de lliure disposició amb
connexió a Internet, càmera
digital i escàner. Els dos pri-
mers mesos hi haurà uns ta-
llers divulgatius per donar a
conèixer les possibilitats del
servei i saber també què dema-
nen els usuaris. En funció de
l’experiència d’aquests tallers
s’organitzaran cursos, que po-
drien ser d’edició en vídeo, fo-
tografia digital, il·lustració i

maquetació amb Freehand o
animació amb Flash, per exem-
ple.
L’arribada del punt multimèdia
s’ha fet aprofitant la renovació
del casal, la primera des que es
va inaugurar el 1969. El centre
es va crear com a resposta a les

demandes de l’Associació Cen-
tre Social La Vinya, en un mo-
ment en què no hi havia cap
oferta d’aquest tipus al barri. El
1963, el Patronat Municipal de
l’Habitatge va cedir un local al
carrer Ferrocarrils Catalans, on

avui es fan activitats de músi-
ca, ball o ioga. Sis anys després
va obrir les portes l’espai defi-
nitiu d’Alts Forns. 
En aquell moment, el casal de
barri La Vinya feia una mica de
tot. “Érem casal infantil, de jo-
ves i d’avis. Fèiem balls, sorti-
des, xerrades i també festes
majors. I oferíem el casal –en-
cara ho fem– per a assemblees
de propietaris de pisos. Com
que no hi havia cap centre
més, tot es feia aquí”, explica
Jesús Arteaga, responsable del
casal des de la seva obertura,
és a dir, des de fa 38 anys. Ell
en té 78. 
A més de les activitats del punt
multimèdia, al casal La Vinya
es fan diversos cursos, com els
de dibuix i pintura a l’oli o el de
confecció.

Més informació
Casal de barri La Vinya
C. Alts Forns, 87 
T. 93 331 44 40

El casal, inaugurat
l’any 1969, acaba 
de renovar les seves
instal·lacions

El punt multimèdia s’obre aquest mes.

Dotat amb les últimes tecnologies,

té deu terminals amb Internet i

n'organitzarà cursos 

El nou espai compta amb ordinadors amb connexió a Internet.

El casal de barri La Vinya
estrena un punt multimèdia 

S E R V E I  P Ú B L I C

Bea Sanchís

L’Ajuntament de Barcelona convoca com cada any el pro-
cés de subvencions, que té per finalitat donar suport a
projectes i activitats, tant a escala de districte com de
ciutat, en els àmbits de la Cultura, Participació ciutada-
na, Relacions ciutadanes, Immigració, Medi Ambient,
Esports, Salut pública, Dones, Drets civils, Joventut, Be-
nestar social, Educació i, com a nova modalitat que s’hi
incorpora en aquesta edició 2007, Civisme i convivència.
El període de presentació de les sol·licituds és del 8 de
gener al 8 de febrer de 2007.  Les bases de la convocatò-
ria, com també els impresos normalitzats per formular
la sol·licitud, es troben disponibles, des del passat 18 de
desembre, a les Oficines d’atenció al ciutadà i la resta de
punts de lliurament: Oficina d’Informació Cultural Palau
de la Virreina; Centre de Recursos Barcelona Sostenible;
Centre d’Informació i Assessorament per a Joves (CIAJ);
Casal d’Associacions Juvenils de Barcelona (Transforma-
dors), i Institut Barcelona Esports i Sector de Serveis
Personals. Els documents es poden obtenir també a la
pàgina web de l’Ajuntament, http://www.bcn.cat. Per tal
de facilitar a les entitats el procés de sol·licitud de sub-
venció s’ha simplificat la documentació que s’ha de pre-
sentar. 
Com cada any, per resoldre dubtes, atendre i acompa-
nyar les entitats i persones sol·licitants al llarg del procés
de tramitació, de la subvenció a cada Districte o àrea
central responsable resten a  disposició dels sol·licitants
els equips tècnics de cada modalitat prevista. Només cal
adreçar-s'hi amb l'antelació suficient. Les adreces i hora-
ris estan inclosos a la documentació.

Convocatòria de
subvencions 2007
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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 Sants
Tel. 93 570 29 20

Revista La Marina
Foc, 128. 1a planta. Tel. 93 296 50 07

Zona Sec
Publicació del Poble Sec
Roser, 17, baixos. Tel. 93 329 99 52

INTERNET

Bcn cap de setmana

Cada dijous, el web bcn.cat us ofereix la guia
cultural i d'oci, que conté diverses propostes
per a tots els gustos i edats per gaudir més
intensament del cap de setmana a la ciutat.
Hi trobareu informació i reportatges de les
estrenes de teatre, les exposicions, concerts,
activitats per a nens, les estrenes de cinema,
rutes per la ciutat i moltes coses més.
www.bcn.cat

Web d'esports

En aquest apartat del web bcn.cat, hi tro-
bareu tota la informació de l'activitat
esportiva a la ciutat, com ara una agenda
amb els actes esportius que tenen lloc a
Barcelona i també una secció de notícies
amb les darreres novetats. El web també
us ofereix un directori amb les
instal·lacions esportives de la ciutat i un
arxiu fotogràfic amb imatges d'actes espor-
tius que s'hi han celebrat a Barcelona.
www.bcn.cat/esports

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

Pere S.Paredes

Per als integrants de la Unió Es-
portiva Sants, “aquest serà un

any inoblidable. Tant per a nosaltres,
com per a tots els veïns i veïnes de
Sants Montjuïc, i de Barcelona”. 
“La història del club”, recorda Robert
Santiago, cap de premsa i membre de
la junta gestora, “ens ha mostrat com
al començament de la seva singladu-
ra la UE Sants podia moure a cada
partit de futbol, per exemple, més de
5.000 o 6.000 persones, una quanti-
tat de públic que per als anys 20 està
molt bé”.
“És el sentiment d’associació, d’equip
de barri, allò que feia moure molta
gent. Ara, a l'època en què vivim,
aquest sentiment s’ha perdut”, es la-
menta Santiago. 
“Volem que aquesta motivació torni”,
explica el gestor, “i per aquesta raó
hem lluitat per aconseguir encarre-

gar-nos de la gestió dels quatre
camps municipals de futbol de Sants-
Montjuïc: la Satalia, el Julià Camp-

many, Eduard Aunós i l’Iberia”.
La UE Sants, que també compta amb
una secció de ciclisme, es considera

un equip barri: “volem fomentar l’es-
port a tot el districte, fer que tots els
nens sàpiguen on, quan i en quina si-
tuació poden jugar”, diu Salvador. 
La secció de futbol compta actual-
ment amb uns vint equips repartits
per quasi totes les categories, a més a
més d’escoles de futbol base i “un in-
cipient grup de 17 noies que formen
l’equip femení de la UE Sants”.
Entre els actes que ja estan prepa-
rats, i d’altres que s’estan preparant,
la UE Sants té en marxa un nou lo-
gotip per a l’aniversari, un equipa-
ment especial per als seus equips,
un acte d'homenatge als seus socis
més antics, una cursa atlètica popu-
lar, una cursa ciclista, exposicions de
fotografies, un llibre del 85è aniver-
sari, un concurs de fotografia, “Sant
Jordi al carrer”, concerts i partits de
futbol de l’aniversari.

Més informació
UE Sants
C/ Riego, 2 
Telèfon: 93 431 64 08

Aquesta entitat de

Sants-Montjuïc serà, a

partir d’ara, la gestora de

diversos camps de futbol

municipals del districte

Un logo, un llibre, un
equipament especial i
molts actes més, al 85è
aniversari de l’entitat

La secció de futbol compta actualment amb uns 20 equips.

La UE Sants comença els actes
de celebració del seu 85è aniversari

per MANEL
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Quin és el secret de ca l’Elena?
Donar un producte d’altíssima qualitat
a preus coherents i sobretot tenir una
idea clara del que es vol ser.
I quina és aquesta idea?
La preocupació perquè els nostres
clients no quedin decebuts del nostre
servei i gaudeixin de la nostra carta, la
qual hem preparat amb tota l'atenció.
Com elaboren la carta?
Primer, pel que es troba al mercat, i se-
gon, renovant-la molt sovint. Hi incor-
porem nous plats, que pensem que po-
den agradar, en un context de creació
permanent, perquè constantment sor-
geixen noves idees de com elaborar no-
ves propostes gastronòmiques.
Qui va a comprar els productes?
El meu fill és el que va al mercat de la
Marina i a la Boqueria. A banda d’altres
productes que ens subministren empre-
ses especialitzades en hostaleria de
gran nivell.
Parli’m dels seus orígens.
Antigament, aquí hi havia una lleteria

on es venia llet a la menuda, però quan
nosaltres vam arribar-hi, l’any 1974, ja
era la típica granja que venia llet embo-
tellada, pastes, algun entrepà, etc. En
aquesta situació vam durar només sis
mesos i tot seguit ens vam plantejar fer
la primera reforma.
I com va anar?
Vam fer la botiga tota nova, vam fer
desaparèixer el magatzem, que era
molt gran, això va permetre fer més
ample l’espai destinat a la venda. Lla-
vors vam canviar l’orientació del nego-
ci i vam posar una xarcuteria amb gran
varietat de productes ibèrics selectes i
degustació inclosa. També vam oferir
un ampli ventall d’entrepans que han
estat molt ben acceptats  per tothom.  
En què consistien aquests entre-
pans?
Teníem una carta molt extensa en la
qual hi havia unes seixanta referències.
El que es va fer més famós va ser el nú-
mero 40, que era un entrepà de tres pi-
sos, vegetals, formatge fresc, beicon,
pernil dolç, amb el pis de dalt foradat
per on sortia un rovell d’ou fregit.
Com arriben al restaurant?
La clientela ens va començar a demanar
algun plat, i així vam començar a fer

macarrons, estofats...,  coses que es po-
guessin tenir a la botiga i escalfar en un
microones, i d’aquesta manera, a poc a
poc, vam començar a ser valorats. Des-
prés, quan el meu fill Borja, que va fer

hostaleria, es va posar a treballar a casa,
ara fa quatre anys, vam fer les reformes
necessàries per convertir el local en un
restaurant.
Què hi podem menjar?
Oferim des d’unes croquetes de pernil
ibèric fins a caviar iranià, passant per
plats de cuina tradicional o uns altres,
com una sopa de botifarra negra amb
pernil ibèric i carxofes confitades que
poden semblar més innovadors.
Digui’m, què és més difícil: cui-
nar o tenir contents els clients?
Cuinar no és fàcil ni difícil, al final és

màgia, ja que té aquest component
que si tu dónes la mateixa cosa a tres
o quatre persones, no totes en faran la
mateixa valoració. Per tant, aconse-
guir la satisfacció dels clients forma
part d’un joc en el qual el menjar ha
d’estar bé, el vi que l’acompanya ha de
ser l'escaient i el context ha de ser
agradable.
Com és la relació amb el barri?
Molt normal. Aquest és un local fre-
qüentat sobretot per persones que tre-
ballen al barri, i que moltes vegades
vénen acompanyades d’altres persones
que no hi havien estat mai, i aquest
nouvingut resulta que és del barri i en
canvi no ens coneixia o només en te-
nia una informació molt vaga.
I el motor del negoci?
Ho som tots, un equip de set perso-
nes: la mare i el fill a la cuina, mentre
que la resta aportem tot el nostre ca-
risma personal en el dia a dia, una
cosa que la gent valora molt.
Quin és el futur de la Granja Ele-
na?
Ha de passar pel meu fill Borja, que és
la continuïtat, encara que, si Déu vol,
encara ens queden uns anys d’estar-hi
al capdavant.

E N T R E V I S T A Abel Sierra , restaurador

Abel Sierra en el seu restaurant del passeig de la Zona Franca.

Un lloc on cal perdre’s algun dia és la Granja

Elena, un petit restaurant del barri de la Zona

Franca, regentat per l’Abel Sierra, on es pot

gaudir d’un bon àpat i d’una atenció acurada

“la gent ens va
començar a demanar
algun plat, i així vam

començar a fer
macarrons, estofats...,”

“El meu fill és
qui va al mercat de
la Marina i a la
Boqueria”

Josep Maria
Contel


