
La Generalitat i l'Ajuntament han sig-
nat recentment un acord pel qual es
comprometen a treballar conjunta-
ment en la reforma i el desenvolupa-
ment urbanístic de la nova Marina. El
futur barri, que s’està projectant a la
confluència entre el passeig de la Zona
Franca i la ronda del Litoral, tindrà més
de 10.000 habitatges, dels quals més de
la meitat seran de promoció pública.
L’acord signat és un compromís genèric
per tal que les dues administracions
impulsin conjuntament actuacions ur-
banístiques, de sòl i d’habitatge de pro-
tecció a Barcelona. És la primera vegada
que se signa un document d’aquestes
característiques, i tot i que s’hi parla
d’altres zones de la ciutat com la Colò-
nia Castells (les Corts), la nova Marina
apareix com la prioritat principal.  

La Generalitat s'afegeix a
la renovació de la Marina

El barri del Polvorí és en plena remodelació.

QUANTES

Aquest curs s’ha
iniciat amb 8 escoles
en funcionament 

MODEL

La NIC és un exemple
d’escola bressol feta
dins un CEIP

PREVISIONS

D'aquí a dos anys, n’hi
haurà una de nova dins
el CEIP Ramon Casas 

Pàg. 3

Pàg. 5

E N T R E V I S TA Pàg. 8

Josep Espin
President de la Federació
d’Associacions, Entitats
i Comissions d’Hostafrancs

“El més important
és anar sumant
i que, entre tots,
ens ajudem”

ENTITATS Pàg. 4

Bona Voluntat
Nou anys d’ajut
a famílies del Poble Sec

P O L I E S P O R T I U Pàg. 7

Cros Popular
de Sants
Intenta batre un nou rècord
de participació

S E R V E I  P Ú B L I C Pàg. 6

Barcelona al Mòbil
posa la ciutat a les
teves mans

E Q U I PA M E N T S  Pàg. 6

La Bàscula,
amor incondicional
a la música
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Sants-Montjuïc dóna
impuls a les escoles bressol
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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.
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 93 432 01 99
Mare de Déu de Port, 363.
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

Dissabte 21 d’octubre
Minimarató de curts 
fantàstics i de terror
A les 22 h. Cotxeres de Sants (Sants, 79-83)
Preludi de la marató de cinema fantàstic que tindrà lloc
del 13 al 19 de novembre amb projeccions de pel·lícu-
les, exposicions i activitats sorpresa.

Diumenge 22 d’octubre 
Trobada d’esbarts
De 10 a 14 h. Casa del Rellotge–Jardins de Can Farrero
(pg. de la Zona Franca, 116) 

Del 26 al 29 d’octubre 
Art Futura 2006
Diferents horaris. Mercat de les Flors (Lleida, 59)
Dissetena edició del festival de tecnologia i art més im-
portant de l’Estat espanyol. Seran 40 hores de projec-
cions, conferències, tallers i performances amb especia-
listes de prestigi internacional.

Dissabte 4 de novembre
Torneig de simulació històrica Jaume I
Tot el matí. Cotxeres de Sants (Sants, 79-83)
Organitza: ALPHA ARES.

Dissabte 4 de novembre
Fira de targetes telefòniques
Tot el matí. Casinet d’Hostafrancs (Rector Triadó, 53)
Organitza: ACTT.

Divendres 10 de novembre
Crash
A les 22.15 h. Centre Cívic El Sortidor (pl. del Sortidor, 12)
Apassionant thriller urbà dirigit per Paul Haggis.

De l’11 d’octubre al 3 de novembre
Retrats dominicans
Punt Multimèdia. Muntadas, 5-35 
(Parc de l’Espanya Industrial)
Inauguració: dimecres 11 d’octubre a les 20.30 h. 
Fotografies d’Alfredo Lahoz.

Fins al 31 de març
Mediae Aetatis Moneta
MNAC (Mirador Palau Nacional, 6)
Mostra sobre les peculiaritats econòmiques, polítiques,
religioses i estètiques de les civilitzacions que van cohabi-
tar en les ribes de la Mediterrània a l’Edat Mitjana.

Divendres 20 d’octubre
Calamento
A les 22.15 h. C. Cívic El Sortidor (pl. del Sortidor, 12)
Un grup que va néixer al final de segle passat i que ha
participat en nombrosos festivals de jazz i flamenc.

Divendres 28 d’octubre
Cantada d’havaneres
A les18 h. Cotxeres de Sants (Sants, 79-83)
Amb el grup Port Bo. Organitza: Fed. de la Festa Major. 

Dissabte 4 de novembre
Quico, el Cèlio, el Noi 
i el Mut de Ferrerries
A les 22 h. Cotxeres de Sants (Sants, 79)
Música folk.

Divendres 20 d’octubre 
El drac màgic i altres contes animals
A les 18 h. La Cadena (Mare de Déu de Port, 397)
Contes representats amb titelles.

Dissabte 21 d’octubre 
Elmo en el país de los gruñones
A les 12 h. Centre Cívic El Sortidor (pl. del Sortidor)
Projecció de cinema infantil.

Del 23 al 27 d’octubre
Joc del fantasma
Diversos horaris. Casa dels Colors (Alts Forns, 46)
Per a més informació: 93 223 34 56.

Dijous 26 d’octubre  
Castanyada infantil i animació
A les 17.30 h. Plaça del Sortidor, 12

De l’11 al 14 d’octubre  
Voices
A les 21 (dg, a les 19 h).  Mercat de les Flors (Lleida, 59)
De Bonachela Dance Company.

Del 19 al 22 d’octubre  
Natural 2
A les 21 (dg, a les 19 h). Mercat de les Flors (Lleida, 59)
Nou projecte de Sònia Gómez, creadora performance.
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Pilar Fernández

L’escola NIC ja va obrir les
seves portes el curs pas-

sat ,  però com que va co-
mençar a funcionar al princi-
pi de gener, és a dir, un cop
iniciat el curs, només s'hi
van matricular 73 alumnes
del total de 81 places dispo-
nibles. Aquest 2006-2007
totes les places disponibles
s’han ocupat. 
La NIC és un exemple de la
política que l ’Ajuntament
està seguint d’obrir, sempre
que es pugui, escoles bressol

dins les instal·lacions d’un
Centre d’Ensenyament In-
fantil i de Primària (CEIP),
per amortitzar espais i per
facilitar la continuïtat educa-
tiva. En el cas que ens ocupa,
comparteix espais amb el
CEIP Carles I.
Amb la NIC són ja vuit les
escoles bressol que hi ha al
districte: Bellmunt, Collsero-
la ,  L’Esquirol,  Forestier,
Guimbó, Niu d’Infants i Pau,
amb la qual cosa Sants-
Montjuïc és un dels distric-
tes més ben dotats de la ciu-

tat pel que fa a centres esco-
lars públics per a infants de
0 a 3 anys.
Cal destacar que el nombre
de places educatives al dis-
tricte per a aquest sector de

la població s’incrementarà en
el termini més o menys de
dos anys, quan s’obri una
nova escola bressol dins el
CEIP Ramon Casas. Les pre-
visions indiquen que serà al
setembre del 2008, encara
que s’intentarà que el nou
centre –que tindrà capacitat
per a 81 nens– es pugui
inaugurar al gener del mateix
any. 
L’augment de places també
es veurà, encara que de ma-
nera més modesta, quan s’i-
nauguri la nova escola bres-
sol Collserola , previst en
principi per al començament
del curs 2008-2009. Alesho-

res, en lloc de les 63 places
actuals, el centre n’oferirà les
81 de rigor. Mentre el nou
centre es construeix al ma-
teix solar, l’escola s’ha traslla-

dat a unes instal·lacions pro-
visionals,  però molt ben
fetes que estan situades tam-
bé al carrer de Mare de Déu
de Port.
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L’alcalde Jordi Hereu va acompanyar els escolars el primer dia de curs.

El districte de Sants-Montjuïc 

ha iniciat el curs aquest any amb

vuit escoles bressol en

funcionament i amb perspectives

d’augmentar l’oferta de places

públiques per als més petits 

en dos anys

Sants-Montjuïc ja té 8 escoles
bressol i en preveu una més

En el termini de 
dos anys s’obrirà
una escola bressol
dins el CEIP 
Ramon Casas 

C IU TA DA N S OPINE N

José Miguel
Moraleda

Que no ponga tanto
impedimento a la
juventud a la hora de
buscar vivienda, y que
nos permita participar
en la sociedad y expre-
sarnos libremente.

Francesca Tua 

Que posin en funciona-
ment l’ascensor del
metro d’Hostafrancs,
que millorin les pen-
sions dels jubilats, més
residències per a la
gent gran i que arreglin
els carrers.

Josep Garcia 

Que millori una mica el
que s’ha fet fins ara,
que les obres de
Barcelona no les facin
totes alhora i que hi
hagi més vigilància als
carrers.

Òscar Criado

Lloguers i pisos més
barats per a la gent
jove, perquè ès impossi-
ble trobar habitatge
assequible i més nete-
dat a la ciutat, sobretot
al nucli antic.

Àngela Serra 

Que tot el que està
dient sigui cert. Que
mirin una mica la cir-
culació de Barcelona,
que és una mica caos.

M. Àngela Díez

Li demanaria seguretat
als carrers i que esti-
guin més nets, i que
millori els transports
públics amb més fre-
qüència de pas.

Q u è  l i  d e m a n a r i a  a  J o r d i  H e r e u , n o u  a l c a l d e  d e  B a r c e l o n a ?

U N  A LT R E  C E I P  P E R  A  U N A  E S C O L A  B R E S S O LA
Al principi de gener s’iniciaran les obres del CEIP Ramon Casas a fi d’adaptar una part de

les seves instal·lacions a acollir una escola bressol, que tindrà 608 m2 construïts i un jardí

exclusiu de 324 m2. Amb motiu d’aquesta actuació, s’aprofitarà per fer una reforma del

centre, que en una primera fase es limitarà a la planta baixa i a la primera. Es faran nous el

menjador, la cuina, el gimnàs, els vestidors, l’aula de música i la calefacció.
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E N T I T A T S

Núria Mahamud

En ocasions d’emergèn-
cia o catàstrofes natu-

rals és quan els ciutadans
manifestem més sovint la
nostra solidaritat, però
per al grup de persones
que el 1997 van fundar
l’ONG Bona Voluntat cal
sobretot mirar al voltant i
passar de les bones inten-
cions a l’acció.
Des del seu petit local del
carrer del Roser, l’associa-
ció ofereix un servei d’aco-
llida als nouvinguts, les
primeres necessitats dels
quals com ara l’alimenta-
ció, la roba i els productes
d’higiene personal, es co-
breixen  gràcies a la col·la-
boració desinteresada del
Banc d’Aliments, empreses
i ciutadans. També orga-
nitza tallers d’acollida per
informar els immigrants
sobre com moure ’s  per
Barcelona, empadronar-se
o accedir als serveis sani-
taris; cursos d’alfabetitza-
ció; classes de català, cas-
tellà i noves tecnologies, i
un taller de tècniques de
recerca de feina. A més, a
l’entitat es realitzen alguns

cursos prelaborals com ara
de cambrer, costura, servei
domèstic i atenció a la ter-
cera edat.
La gran majoria dels usua-
ris són persones immigra-
des, en especial dones amb

fills i sense feina, que en
un 32,2% procedeixen del
Magrib, en un 27% d’Amè-
rica del Sud i en un 17%
d’altres països. Només el
24% de la població atesa
és autòctona. Així mateix,
el 90% de les 825 persones
(355) famílies ateses du-
rant l’any passat viuen al

barri del Poble Sec.
“Segueixen un pla de tre-
ball  durant tres mesos,
però si no han aconseguit
sortir d’una mala situació
el renoven”, explica Jordi
Ibáñez ,  responsable de
Bona Voluntat.
En els  propers mesos,
Bona Voluntat vol crear
també una xarxa d’inser-
ció laboral amb la Platafor-
ma d ’Entitats del Poble
Sec i ATIMCA (Associació
de treballadors i  immi-
grants marroquins a Cata-
lunya) per posar en con-
tacte empresaris i entitats
socials.

Més informació a:
Bona Voluntat en Acció
Roser, 99 baixos.
Tel./fax: 93 441 93 61
www.buenavoluntad.org

Durant els matins es fa formació en recerca de feina i alguns

tallers prelaborals.

L’associació compta
amb 47 voluntaris 
i atén més de 300
famílies l’any

L’entitat, laica i

sense ànim de

lucre,posa a l’abast

dels més desfavo-

rits roba,aliments i

tallers d’acollida i

inserció laboral

Bona Voluntat, nou anys d’ajut
a famílies del Poble Sec

Fructuós Gelabert i Badiella

J. M. ContelÀLB UM HI S TÒR IC

Fructuós Gelabert i Badiella, considerat com el pare de
cinema català, va néixer al carrer Llibertat, de Gràcia, el
15 de gener de 1874, i per aquest fet pot ser justament
considerat gracienc. Quan encara era un infant de bol-
quers, el seu pare va traslladar el seu taller d’ebenista a
la carretera de Sants, davant del carrer Alcolea, i per
aquest motiu Gelabert va viure i desenvolupar la seva
carrera professional a Sants. 
Mentre feia amistat amb els germans Napoleón, que re-
gentaven la millor casa de fotografia de la ciutat, va anar
compatibilitzant  l’ofici d’ebenista amb estudis de mecà-
nica i dibuix, que li permeteren construir algues càme-
res de fotografia. El 1895 assisteix a la presentació del Ki-
netoscope d’Edison. El 1896 és convidat a la projecció de
les primeres pel·lícules dels germans Lumiére. I el 1897
construeix la seva primera càmera i roda el film Riña en un
café, primera pel·lícula d’argument feta a Espanya. Després
fa documentals com Salida de los trabajadores de la fabrica
La España Industrial, Salida del público de la iglesia parroquial
de Santa María de Sants, la visita d’Alfons XIII a Barcelona,
etc. El 1905 filma Los guapos de la vaquería del Parque, un
film còmic de gran èxit. El 1908, en els jardins de finca de
Martí Codolar, va construir una galeria de vidre, a l’estil
dels estudis francesos. Va fundar els estudis Boreal Films,
que pocs anys després va vendre a Studio Films.  
L’any 1928 va fer la seva ultima pel·lícula, La puntaire, que
va ser un fracàs. El 1936, l’homenatge preparat se’n va en
orris per culpa de la guerra i no és fins al 1952 quan de la
mà de Joan Francesc de Lasa se li ret l’homenatge al cine-
ma Alexandra. Poc temps després moria, el 27 de febrer de
1955, oblidat per la indústria cinematogràfica.                 
Si té fotografies o documents del seu barri, en pot fer
donació a l’Arxiu Municipal del Districte, 93 332 47 71

Fructuós Gelabert i la seva dona l’any 1945. (Foto: Arxiu JMC)  
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Gerard Maristany 

Serà el  pr imer barr i  de
nova planta impulsat

conjuntament entre l'Ajunta-
ment i la Generalitat. Les
dues institucions han acor-
dat no fa gaire impulsar la
gestió del sòl de la nova Ma-
rina, així com els estudis de
viabilitat  i els plans de millo-
ra urbana necessaris per tirar
endavant aquest futur nou
centre de Barcelona, que tot
just comença a néixer a la
confluència entre la ronda
Litoral i el passeig de la Zona
Franca. A través d'una comis-
sió de seguiment conjunta,
l'Ajuntament i el govern ca-
talà aniran consensuant les
actuacions. 
El conveni signat és sobretot
una declaració d'intencions
que de moment no es concre-
ta des del punt de vista pres-

supostari. De tota manera,
s'hi declara l'objectiu, per
part de l'Institut Català del
Sòl, d'impulsar la construcció
d'habitatges protegits en so-
lars posats a disposició per
l'Ajuntament de Barcelona.
Es tracta d'un compromís re-
marcable, tenint en compte
que els habitatges de protec-
ció protagonitzen el futur del
barri: en les seves 75 hectàre-
es d'extensió se'n faran

5.161, és a dir, el 47,5% del
total de 10.865 habitatges
que es facin a la zona. A tot
això cal afegir els 1.000 habi-
tatges dotacionals suplemen-

taris (considerats com a equi-
paments, i que són promo-
cions públiques que es desti-
nen a lloguer per a joves o
gent gran). 
El desenvolupament d'aquest
nou barri ja formava part de
les agendes de les dues insti-
tucions: l'Ajuntament l'havia
inclòs dins el Pla d'Habitatge
2004-2010, i també figura en
el Programa de Sòl 2005-
2008 de la Generalitat, que
preveu la promoció de 40
nous eixamples residencials
en diferents poblacions cata-
lanes. Es preveu que la nova
Marina estigui totalment en-
llestida el 2018, d'aquí,
doncs, a dotze anys. La  su-
perfície d'actuació s'estén en-
tre els carrers de Metal·lúr-
gia, Alts Forns, Mare de Déu
de Port i la ronda del Litoral,
amb el passeig de la Zona
Franca com a via vertebrado-
ra del conjunt. Aquest gran
espai s'ha dividit en catorze
sectors, alguns dels quals ja
s'estan planificant.

N O T Í C I E Sf
Balls Folk a la plaça d’Osca

Tots els diumenges
d’aquesta tardor a
les 18 hores i a la
plaça d’Osca s’orga-
nitzen balls folklò-
rics i músiques tra-
dicionals d’aquí i
d’arreu del món. Es
tracta d’un espai de
trobada per apren-
dre, compartir i gau-
dir. La propera cita
serà el dia 29 amb el
taller obert de
danses amb Núria

Vinyoles i ball amb Ministrils del Rosselló. La se-
güent trobada: el 26 de novembre amb X. Rota i
Amanida Folk.

Nova línia d’autobús
El districte disposa des del principi d’octubre d’una
nova línia d’autobús, la número 46. El recorregut
d’aquesta nova línia va des de la plaça Espanya fins a
l’aeroport del Prat. Els bitllets habituals dels autobu-
sos seran també vàlids per a aquesta nova línia. Per a
informació més detallada es pot consultar la pàgina
web de Transports Metropolitans de Barcelona:
www.tmb.net

Joc del Fantasma 2006
Amb la castanyada arriba el Joc del Fantasma amb
concurs de dibuix i de Recerca del Fantasma, entre
d’altres propostes. Els més petits tindran l’activitat
del Joc del Castell. Els nens i nenes de 5 a 7 anys
poden participar al concurs i els més joves a la
Recerca. L’entrega de premis serà el dia 27 durant la
gran festa de la Castanyada a Can Ferro. Més
informació sobre bases i inscripcions:
www.bcn.cat/santsmontjuic

Activitats per als més petits
Els diumenges a les 12 hores tots els nens i nenes del
districte tenen una cita a la plaça d’Osca amb
diferents activitats pensades especialment per a ells.
El 29 d’aquest mes es realitzaran jocs i música per a
tota la família, a càrrec de Miqui Giménez. També
actuaran la Tresca i la Verdesca. Aquestes cites arri-
baran  puntualment al llarg de tot el mes de novem-
bre i desembre.

La nova Marina serà 
una realitat d’aquí a 12 anys

Vista aèria d’una part del barri de la Marina.

Un moment de la trepitjada de raïm.

Plus Ultra celebra la tradicional trepitjada de raïm
Redacció

En el transcurs de la Festa
Major del barri de Plus Ul-

tra, celebrada durant els dies
15, 16 i 17 de setembre, va te-
nir lloc una de les activitats
populars de més significació
històrica del barri de Plus Ul-
tra de la Marina-Zona Franca:
la trepitjada de raïm al carrer.
Enguany aquest acte popular
ja ha arribat a la 21a edició. Es
tracta d’una escenificació de la
verema que es fa  de manera

continuada des de l’any 1986.
Aquesta iniciativa, en la qual
té una participació destacada
l’Associació de Veïns Plus Ul-
tra i el Celler Peña, és un re-
cord de les velles tradicions de
la zona de la Marina-Zona
Franca amb què se celebrava el
començament de la tardor, en
aquest espai on antigament
havia estat molt abundant el
conreu de la vinya. 
Enguany, la popular trepitja-
da de raïm va tenir lloc el pas-

sat diumenge 17 de setembre
al matí. Després de ser be-
neït, un centenar de quilos de
raïm fou trepitjat pels nens i
nenes del barri fins que ob-
tingueren el preuat most.
Com cada any, aquest entra-
nyable acte ha format part d’u-
na variada programació d’acti-
vitats de la Festa Major amb
cantada d’havaneres,  sardina-
des, gimcanes infantils, cerca-
vila, correfoc, ball i música i un
popular sopar de germanor.

Generalitat i Ajuntament es comprometen

a treballar conjuntament per desenvolupar

el nou barri

Més del 50% dels
10.000 habitatges
que s'hi faran seran
de promoció pública
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El taller mecànic que hi ha al carrer Blai,
entre Tapioles i Poeta Cabanyes, el porta

la família Beltri des que el Rafel el va adqui-
rir el maig del 1969. La història del taller,
però, ve de més lluny: al principi del segle
XX ja s’hi fabricaven rodes de carro i des de
sempre ha dut el nom de Santa Madrona
per la proximitat amb aquesta parròquia.
Durant la guerra civil, el soterrani del local
havia estat un refugi, que tenia sortida al
carrer Poeta Cabanyes. Actualment, hi tro-

bem al capdavant del negoci els fills d’en
Rafel Beltri, ja jubilat: el Josep, que és el cap
de taller, i la Margarita, que s’encarrega de
l’administració. El taller Santa Madrona està
especialitzat en direcció, frens, suspensió i
pneumàtics i treballen per a tallers i conces-
sionaris oficials. A més, disposen de la ma-
quinària de la ITV, la qual cosa és una garan-
tia per als clients que han de passar-la.

Taller Santa Madrona / C/ Blai, 24

E L  T A U L E L L

El taller de la família Beltri, un local amb història

La història del taller ve del principi del segle XX.

Joan Anton Font

E Q U I P A M E N T S

David Sabaté

El director de La Bàscula,
Pedro de Cos, comença

explicant que “entenem la
música no com una cosa sa-
grada, sinó com una cosa na-
tural i quotidiana. La música
és el resultat de la necessitat
d’expressar allò que un porta
dins. És igual que sigui a la
barra d’un bar, amb una gui-
tarra o amb un ordinador”.
En aquest sentit el centre
compta amb dues àmplies
sales d’assaig i ofereix actua-
cions de grups de la ciutat
cada divendres i dissabte.
“Realment són els grups els
que programen, són ells els
qui organitzen els seus con-
certs. Hi ha molta demanda i
ja tenim programació feta
fins al mes de març”. A més,
aquest any La Bàscula ha vol-
gut potenciar dos aspectes
importants: en primer lloc
un pla de formació potent,
amb un total de deu cursos
que van des dels clàssics de
baix, guitarra i bateria fins
als més moderns d’àudio di-
gital i so en directe; i en se-
gon lloc, el nou estudi d'en-

registrament, el qual permet
als grups la possibilitat de
gravar quatre o cinc cançons
en una sola sessió, sense
postproducció,  però amb
mitjans digitals, i tot per un
preu força modest.“El que

perds en perfecció, ho gua-
nyes en vibració i proximitat.
Les parts vocals i  alguns
arranjaments s'enregistren a
part”. A banda de donar-los
suport tècnic, en Pedro re-
marca que aquí es fa una tas-
ca d’assessorament. “No es

tracta només de deixar-los
les claus de la sala, sinó de
preocupar-se de com els va.
No perquè hagin de fer-se fa-
mosos, sinó per la mateixa
experiència de fer música”.
Amb tot, una de les caracte-
rístiques fonamentals del
centre ha estat i és la proxi-
mitat.“La gent del barri ens
importa. El centre és també
un lloc de reunió. La música
és, sense discussió, un gran
instrument de comunicació i
interrelació”.  La Bàscula pro-
grama també una exposició
artística al mes i prepara cur-
sos d’hostaleria per a músics.

Més informació:
La Bàscula musical
C/ Foc, 28 
Tel. 93 422 43 00
labascula@labascula.org

El primer centre

públic especialitzat

en música de

Barcelona permet

als grups locals

assajar, fer

concerts i gravar

les seves cançons

Un grup toca en una de les sales d’assaig de La Bàscula.

Espai Musical La Bàscula, amor
incondicional per la música

La Bàscula
ofereix 10 cursos de
música i una
programació setma-
nal de concerts  

S E R V E I  P Ú B L I C

Redacció

Barcelona al Mòbil és un nou servei gratuït de l’Ajuntament
que transmet al telèfon mòbil informació bàsica i útil sobre
la ciutat. El servei ofereix informació sobre l’agenda d’actes
culturals de Barcelona, una guia dels restaurants de la ciu-
tat, un servei de plànols per localitzar adreces, un dispositiu
que indica els trajectes i la manera d’arribar-hi amb trans-
port públic, o telèfons d’interès, entre d’altres informa-
cions. Amb aquest portal, el ciutadà té la màxima llibertat
per consultar les dades que necessiti en qualsevol lloc i mo-
ment, qualsevol dia de la setmana, sense necessitat de con-
nectar-se a Internet ni de fer trucades. 
El servei es va estrenar el juliol passat, però es va donar a
conèixer durant la Mercè oferint la programació d’actes de
les festes. 
Per gaudir d’aquest servei, el mòbil ha de ser compatible
amb el servei WAP i tenir activada la connexió a Internet
(GPAS). L’accés és molt senzill.
Com accedir al servei?
S’ha d’enviar la paraula “bcnalmobil” al 7010. A continuació
es rebrà un missatge amb la pàgina d’accés. Per a un accés
més àgil, es pot registrar aquesta pàgina als favorits o guar-
dar el missatge al mòbil.
El preu del missatge al 7010 és de 0,30 euros i el de la
navegació depèn de la tarifa contractada amb l’operador
telefònic. 
Hi ha altres maneres d’accedir al servei. Una és escrivint
http://mobil.bcn.cat al navegador del mòbil. O enviant la
paraula “bcnalapl” al 7010; llavors es rep un missatge amb
l’adreça d’una pàgina on es pot descarregar una aplicació.
L’aplicació es guardarà al mòbil per facilitar-hi l’accés.

Més informació:
http://www.bcn.cat/bcnmobil/mobil  
Tel. 010

Barcelona al Mòbil posa
la ciutat a les teves mans



Pere S.Paredes

El tradicional Cros Popular de
Sants (Memorial Eugeni Giralt)

tornarà a reunir el pròxim 5 de no-
vembre tots els aficionats a l'atletis-
me de Barcelona en aquesta clàssica
cursa ciutadana pels carrers de Sants.
Per a Carles Manzano, organitzador
del cros, “estem molt il·lusionats amb
aquesta edició i volem superar la xifra
de 1.200 inscrits de l’any passat; per
això, i com a novetat, podem dir que
tots els participants rebran, per pri-
mer cop a la nostra història, dos re-
cords de la seva participació a la cur-
sa”. El cros, que reunirà atletes de
Sants-Montjuïc i de la resta de Barce-
lona i de Catalunya, té una longitud
de 10 quilòmetres en la seva prova
reina; els més petits, fins als 6 anys,
disputaran les seves curses de 600

metres, i els atletes entre 7 i 14 anys,
ho faran sobre 3.000 metres. Totes les
curses sortiran des de la Rambla Bra-

sil i recorreran els carrers més signifi-
catius d’aquest districte de Barcelona.
És previst que les inscripcions es fa-
cin fins al 3 de novembre al polies-
portiu municipal de l’Espanya Indus-
trial (Parc de l’Espanya Industrial), a
les Cotxeres de Sants (Sants, 79), A
Tot Arreu Bicicletes (Amílcar, 102) o
per Internet a www.atletismo.com
“Sota cap concepte es faran inscrip-
cions el mateix dia de la prova”, ad-
verteix l’organització. Els preus són

els següents: 5 euros (cursa general),
2 euros (cursa de 7 a 14 anys) i gra-
tuït per als atletes fins a 6 anys.
Aquesta prova estarà controlada per
xip, que es lliurarà el mateix dia de la
cursa. “Els corredors que ja tinguin
xip, el podran fer servir”, hi afegeix
Manzano. 
Els organitzadors volen deixar molt
clara una norma de la cursa: “la
gent ha de córrer pel circuit senya-
litzat, és a dir, per l’asfalt i no per la
vorera dels carrers. Si no ho fa així i
corre per la vorera, mai no sabrà re-
alment la seva marca en 10 quilò-
metres, perquè està retallant la
distància que ha de recórrer”.

Més informació 
Cros Popular de Sants 
Telèfon 93 455 26 57 
www.atletisme.com
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P O L I E S P O R T I U

L’organització
promociona la cursa
amb dos records per a
cada participant

Imatge d’una edició anterior del Cros.

El Cros Popular de Sants intenta
batre un nou rècord de participació

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

El nou web joveBCN

El web JoveBCN impulsat per la Regidoria
de Joventut és el nou espai del web bcn.cat
pensat per als més joves de la ciutat. Es
tracta d'un projecte que neix amb l’objectiu
d’oferir un espai virtual on poder trobar
tota la informació, els recursos i els serveis
adreçats a la gent jove de la ciutat. 
http://www.bcn.cat/joventut

Els centres cívics ja tenen pàgina web

El web bcn.cat engega un nou lloc dedicat
als centres cívics de la ciutat, on hi ha tota
la informació d'aquests equipaments que
ofereixen nombroses activitats i conviden
els ciutadans i les ciutadanes a passar una
bona estona entre amics, conèixer gent,
aprendre coses noves, etc.
http://www.bcn.cat/centrescivics/ca/
welcome.htm

w

Els organitzadors, amb

la vista posada a la 30a

edició que es produirà

d’aquí a dos anys, volen

sobrepassar els 1.300

inscrits i batre un nou

rècord de participació

per MANEL
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Hostafrancs torna a gaudir de
la seva Festa Major. Què cal su-
bratllar enguany?
Tan bon punt s'hagi acabat ens reu-
nirem amb el Districte per fer-ne la
valoració. Aquest any hem volgut in-
cidir especialment en una sèrie d’ac-
tivitats adreçades als joves, com són
una exhibició de hip hop i dansa
clàssica. Estem contents per tot ple-
gat, però no podem abaixar la guàr-
dia, perquè encara hi ha molta feina
per fer. Cal tenir en compte que co-
mencem a pensar què volem fer i a
preparar la festa el mes de febrer.
Reforcen les activitats juvenils
per assegurar el futur de la festa?
Incidim en els joves perquè pensem
que són ells qui han de continuar la
festa. Hem de cercar fórmules per-
què la gent hi participi, ja que els jo-
ves no tenen tant de temps i el seu
oci és diferent del que hi havia fins
ara. Si trobéssim un grup de gent
jove que volgués fer una comissió, li

donaríem el màxim de suport, però
cal tenir en compte que no podem
oblidar altres col·lectius com el de la
gent gran.
Existeix la possibilitat que en el
futur Hostafrancs s'afegeixi a
la Festa Major de Sants?
Nosaltres estem al mig d'altres bar-
ris que també fan festes com el Po-
ble Sec o la Marina i, pel que fa a
Sants, crec que organitzem activi-
tats separades en el temps i cadascú
ha de conservar la seva identitat.
Parlant d'identitat, com podrí-
em definir Hostafrancs?
Des de ben petit he viscut molt el
barri, perquè els meus pares tenen
un bar al carrer Vilardell i cal dir que
tenim un barri molt familiar, al mig
de Sants, on tothom es coneix i està
molt bé per viure-hi.
Més enllà de les festes, quines
altres funcions té la FAECH?
Els nostres recursos econòmics són
limitats, però la Federació dóna su-
port a les entitats del territori que
necessiten, per exemple, una sala o
un espai. La gent que formem la Fe-
deració tenim les nostres feines i
sempre podem donar un cop de mà

a qui calgui. El més important és
anar sumant i que, entre tots, ens
anem ajudant.
La solidaritat, però, està en cri-
si?
El que passa més aviat és que la gent
va amb el temps just. La gent conti-
nua sent solidària i vol participar en
tot allò que es fa al barri. És veritat
que els tipus d'associacions que hi

havia fins ara potser canviaran i al-
gunes desapareixeran, perquè les in-
quietuds i necessitats de la gent han
canviat.
El Casal Artesà d'Hostafrancs
és el principal punt de trobada
de la Federació. Quin és el seu
objectiu en aquest centre?
Hi fem una sèrie de cursos, però el

que més ens interessa és fer-ne un
espai familiar i aconseguir que la
gent surti de casa. No és tan impor-
tant que la gent pugui assolir uns
coneixements com que pugui venir a
conviure amb les persones.
A la  gent  l i  manca ,  doncs ,
temps però també comunica-
ció?
Hi ha gent gran que, per qüestions
familiars, no tenen ningú a qui ex-
plicar els problemes. Vénen al nostre
centre, se senten útils, amb ganes de
xerrar i demostrar els seus treballs.
Quina és la tasca social de la
Federació, estrictament par-
lant?
Col·laborem amb altres entitats que
trebal len en l 'àmbit  social ,  per
exemple, amb la recollida de jogui-
nes al Nadal, i ajudem entitats que
funcionen com a banc de recursos. 
Quins són els reptes de futur de
les entitats d'Hostafrancs?
Cal que totes les entitats continuem
fent una Festa Major a l'alçada del
barri. A més a més, hem de conti-
nuar treballant en la potenciació de
les nostres entitats i fomentar que
la gent hi participi encara més.

E N T R E V I S T A Josep Espin, president de la Federació d’Associacions, Entitats i Comissions d’Hostafrancs

La FAECH organitza cursos i tallers al Casal Artesà d'Hostafrancs.

Professional de la comunicació i veí del carrer

Consell de Cent, als seus 36 anys és el president de

la Federació d'Associacions, Entitats i Comissions

d'Hostafrancs (FAECH), que ha organitzat al princi-

pi d'octubre la Festa Major d'aquest barri

“Algunes entitats
desapareixeran perquè

les inquietuds i
necessitats de la gent

han canviat”

“El més important
és anar sumant
i que, entre tots,
ens ajudem”

Miquel
Pellicer


