
El Centre de Salut La Marina, que
depèn de l’Equip d’Atenció Primà-
ria Doctor Carles Ribas, va obrir
les portes el passat 1 de juny. El
nou ambulatori compta amb deu
metges de família —set dels
quals es traslladen des del CAP
Carles Ribas— i un odontòleg, a
més del personal d’infermeria i
d’administració. A l’octubre s’hi
incorporarà un treballador social i
el servei de pediatria. Les noves
instal·lacions, situades al carrer
Amnistia Internacional, dins l’a-
nomenada Illa Philips, tenen una
sola planta, cosa que facilita l’ac-
cés de la gent gran. El centre de
salut ofereix una atenció conti-
nuada de 9 a 20 h de dilluns a di-
vendres.

S’obre un segon centre
de salut a la Zona Franca

Les subvencions a la Festa
Major augmenten un 74%

El nou CAP és a l’illa Philips.

NÚMEROS

Generalitat i Districte
passen de 114.000 a
199.000 euros d’ajuda

CONVERSES

Els festers encara
negocien noves ajudes
per a aquest any

RESULTATS

L’increment es notarà
sobretot en la qualitat
dels actes 
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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.

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, Reina d’Aragó, 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.

GUÀRDIA URBANA

Unitat Territorial Sants-Montjuïc

Guàrdia Urbana, 2.
Emergències 092
Tràmits (Guàrdia Urbana, 3-5) 93 291 50 22
Accidents (Guàrdia Urbana, 3-5) 93 291 50 17

SERVEIS URGENTS

Telèfon únic d’emergències 112
Urgències sanitàries 061
Mossos d’Esquadra 088
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.

FARMÀCIES

www.farmaciesdeguardia.com

I N F O Ú T I Lt L ’A G E N D AW

FESTIVAL GREC 05

Dimecres 13 de juliol
Eleftheria Arvanitaki 
A les 22 h. Teatre Grec (pg. Santa Madrona, 36)

Del 14 al 16 de juliol
Mal Pelo (dansa)
A les 21 h. Mercat de les Flors (Lleida, 55)

Diumenge 17 de juliol
Silvio Rodríguez
A les 21.30 h. Poble Espanyol (av. Marquès de Comillas, 13)

Dilluns 18 de juliol
Santiago & Luis Auserón
A les 22 h. Teatre Grec (pg. Santa Madrona, 36)
Bebe + El Bicho
A les 21.30 h. Poble Espanyol (av. Marquès de Comillas, 13)

Dimarts 19 de juliol
Craig David
A les 21.30 h. Poble Espanyol (av. Marquès de Comillas, 13)
El comte Arnau
A les 22 h. Teatre Grec (pg. Santa Madrona, 36)

Dijous 21 de juliol
Orishas
A les 21.30 h. Poble Espanyol (av. Marquès de Comillas, 13)

Divendres 22 i dissabte 23 de juliol
El pianista 
A les 21 h. Mercat de les Flors (Lleida, 55)
Basada en la novela de Vázquez Montalbán.

Del 29 al 30 de juliol
Lanònima Imperial
A les 21 h. Mercat de les Flors (Lleida, 55)

Del 29 de juliol al 2 d’agost
Yerma
A les 22 h. Teatre Grec (pg. Santa Madrona, 36)
Una de les obres principals de Federico García Lorca.

Dimecres i divendres del 6 de juliol al 5 d’agost
Sala Montjuïc-cinema a la fresca
A les 22.15 h. Castell de Montjuïc (Ctra. de Montjuïc, 66)
Amb les pel·lícules Los lunes al sol (13/07), María llena
eres de gracia (15/07), Tuvalu (20/07), Lost in transla-
tion (22/07), Fucking Ämäl (27/07), El apartamento
(29/07), La vida soñada de los ángeles (03/08), La gran
seducción i una film en sessió golfa (05/08). Abans de
les projeccions hi haurà un concert i un curtmetratge.

Dijous fins al 21 de juliol
Cinema a la fresca a les Cotxeres
A les 22 h. Cotxeres de Sants (Sants 79-83)
El señor Ibrahim y las flores del Corán (14/07) i Luna
de avellaneda (21/07).

Fins al 29 de juliol
Ballada de sardanes
A les 19.30 h. Parc de l'Espanya Industrial  
A càrrec de les cobles Baix Llobregat i Rambles.

Del 27 d’agost al 3 de setembre
VII Open Internacional d’Escacs
Cotxeres de Sants (Sants, 79-83).
Adreçat a jugadors d’escacs federats.

Dijous 21 de juliol
Eric Burdon & The Animals  i Georgi
Fame & The Blues Flames
A les 21 h. Luz de Gas (Muntaner, 246)
El fundador de The Animals i el vocalista de jazz Geor-
gie Fame, per primera vegada junts a España.

Dijous 21 de juliol
Roberta Flack
A les 21.30 h. Palau de la Música (Sant Francesc de Paula, 2)

Dijous 28 de juliol
Slow
A les 20.30 h. Fundació Miró (av. Miramar, 1)
Amb Agustí Fernández al piano.

Dimecres 7 de setembre
Juanes
A les 21.30 h. Palau Sant Jordi (pg. Olímpic, 5-7)

Del 16 al 24 de juliol
Festa Major de Poble-sec
Carrers del barri.
Comença amb una cercavila dissabte 16 des de la plaça
del Molino. Festival de música ètnica al Parc de les Tres
Xemeneies, festa llatina, festival de cervesa artesana
durant l’últim cap de setmana als Jardins del Mirador
del Poble-sec, tallers infantils i correfocs.

Del 21 al 27 d’agost
Festa Major de Sants
Diferents carrers del barri. 
Programació a la web: www.festamajordesants.org

www.bcn.es/publicacions
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Gerard Maristany

“Anàvem endarrerits
feia anys i ara ens es-

tem posant al dia”, diu el pre-
sident dels festers de Sants,
Francesc Mañé. És una mane-
ra de dir que no considera es-
pectacular aquest increment
del 74% “tenint en compte les
ajudes dels anys anteriors”.
Els acords subscrits amb Ge-
neralitat i Ajuntament són els
següents: el Departament de
Benestar i Família, que el
2004 va posar-hi 36.000 eu-
ros, ara hi aboca 40.000 euros
més. El Districte de Sants-
Montjuïc, que n’hi posava
78.000 (infraestructures mu-
nicipals a part), ara arriba als
123.000. A banda d ’això,

Mañé encara espera resposta
per part de la Diputació i el
Departament de Cultura de la
Generalitat. “Probablement hi
posaran també alguna cosa”,
explicava Mañé al tancament
d’aquesta edició. Els resultats
es faran públics al comença-
ment d’aquest juliol, coinci-
dint amb la presentació del
programa festiu. 
Les ajudes de Sants arriben
després que s’anunciessin per
a la Festa Major de Gràcia in-
crements similars en les sub-
vencions. En aquell cas, els
augments van ser del 76%,
de 215.000 a 380.000 euros.
Sants ha estat la beneficiària
següent d’aquesta voluntat
política. Convé tenir present

que el Districte de Sants-
Montjuïc ha elevat recent-
ment a la Generalitat la pe-
t ic ió  que la  Festa  s igui
declarada d’interès nacio-
nal, igual com ho és la de
Gràcia des de 1997. La regi-
dora Imma Moraleda relati-
vitza, però, aquest assumpte:
“La Generalitat està revisant
què vol dir ser festa d’interès
nacional. Ser-ho no vol dir
que automàticament caiguin
diners del cel”. De tota mane-
ra, Mañé creu que les ajudes
hauran d’augmentar en un
futur: “si ens quedem on hem
arribat ara, d’aquí a dos anys
tornarem a estar igual”. 
Tant a Gràcia com a Sants, el
finançament ha estat un dels

problemes més subratllats
pels festers: les despeses
anuals de les comissions
(bona part de les quals es des-
tinen a pagar el local) obli-
guen a una llarga marató de
loteries i actes per aplegar di-
ners. Francesc Mañé, igual
que els festers de Gràcia, es-
menta l’exemple de la Feria de
Abril i també el de la Mercè a
l’hora de parlar d’una certa
“injustícia comparativa” pel
que fa a la inversió pública. 
Segons Mañé, l’increment d’a-
judes no es veurà tant, en-
guany, en els engalanats –“no

hi som a temps”, diu– com en
alguns afegits a l’apartat de
programació. En tot cas, el
que és segur és que els festers
estaran més tranquils de cara

a quadrar els comptes en una
festa en què tot, a excepció de
la beguda, és gratuït.
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Els festers esperen poder reforçar els programes d’enguany.

La Festa Major de Sants obté

85.000 euros més de l’Ajuntament

i la Generalitat, que l’any passat hi

posaven 114.000 euros.

Les ajudes encara podrien

augmentar els pròxims dies

Les subvencions a la Festa Major
pugen com a mínim un 74%

Segons els festers,
no hi ha temps de
millorar els guarni-
ments, però sí la
programació

C IU TA DA N S OPINE N

Anna Maria Serra
Mestressa de casa

La festa és molt maca.
M’agrada fer un volt i
veure l’ambient. Sí que
hi participo, però no
tant com quan era jove,
però sí que hi aniré
amb els meus néts. 

Nicanor López
Jubilat

Está muy bien la fiesta,
la música sobre todo,
de algún estilo que me
guste, los decorados,
todo. Siempre procuro
ir porque se pasa muy
bien. Me gustan todas
las actividades que
hacen.

Manuel Tejada
Jubilat

Sí, pienso participar.
Me gusta mucho la
Fiesta Mayor de Sants.
Es una de las citas
importantes del año en
el barrio. Además se
pasa muy bien. Desde
luego que intentaré ir.

Rafaela Luna
Mestressa de casa

Me encantan las fies-
tas mayores, sobre todo
las de mi barrio. Me
gusta mucho pasear
por las calles y ver los
decorados, que han
ganado alguno de los
premios.

Cristóbal Moral
Venedor de premsa

Nos gusta mucho la
fiesta. Solemos ir siem-
pre, sobre todo por mi
hijo Enric de 5 años, a
quien le encanta ir y
siempre nos acercamos
para pasar una tarde
entretenida.

Joan Vendrell
Jubilat

Sempre m’han agradat
les festes majors. Quan
era jove anava a totes
les festes, les d’aquí de
Sants, les de Gràcia, a
totes. M’agrada sortir a
passejar i viure la festa.

P a r t i c i p a r à  a  l a  F e s t a  M a j o r  d e  S a n t s  a  l ’ a g o s t ?
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C U LT U R A

Dolors Roset

Una cercavila de per-
cussió que recorrerà

els carrers del barri des de
la plaça del Molino fins a
la del Sortidor donarà el
tret de sortida a la Festa
Major del Poble Sec, que
enguany tindrà com a pre-
goner al popular Joan Ba-
yén del Bar Pinotxo de la
Boqueria.
Alguns dels actes desta-
cats són el Festival de mú-
sica ètnica al Parc de les
Tres Ximeneies, la Diada
castellera amb els Sagals
d’Osona, els Castellers de

Sants i els Castellers de
Poble Sec, la Trobada ge-
gantera ,  un festival  de
reggae, el concert de l’Ins-

titut de Gospel de Barce-
lona a la plaça de Santa
Madrona, les nits de Festa
Llatina a la plaça dels Oce-
llets, el Festival de la cer-
vesa artesana als Jardins
del Mirador i els tres cor-
refocs, un d’ells infantil.
Els infants podran gaudir
també de tallers de dia-
bles, castells inf lables i
jocs al carrer, a més de la
fira d’atraccions, que del 9
al 31 de juliol s’instal·larà
a la plaça del Molino.
Durant les festes també
es podran veure al centre
cívic El Sortidor les expo-
sicions “Lluís Companys i
la seva època”, “Joan Pa-
llejà. Passió pel cinema”,
“20 anys del diables del
Poble Sec” i una mostra
de bonsais.

Música ètnica, correfocs i gospel
a les festes del Poble Sec

Els veïns de Font de la Guatlla ja van gaudir de les seves festes, del 17 al 19 de juny. Una
mostra dels tallers de tai-txi, gimnàstica per a gent gran i dansa del ventre dels alumnes del
centre cívic, un concert de gospel, una botifarrada popular i les tradicionals havaneres van ser
alguns dels actes més participatius.

La plaça d’Espanya
Al començament del segle vint, a la plaça d’Espanya es va
construir la plaça de braus de les Arenes i el bar La Pansa,
però la primera urbanització de l’espai no es va fer fins al
1908. La nova plaça de braus, coneguda com de les Arenes,
es convertí en un lloc de reunió molt popular pels seus
cafès, cabarets i cinemes. La segona reforma va ser al cap
de vint anys amb motiu de l’Exposició Internacional de
1929. La plaça es va convertir en una gran antesala de l’Ex-
posició, ja que s’hi construí un conjunt d’edificis públics i
hotels del mateix estil; també es van aixecar dos campa-
nars d’estil venecià com a gran porta d’entrada. Per al cen-
tre de la plaça, l’arquitecte Josep Maria Jujol va projectar
una font monumental. La tercera modificació es va produir
en ocasió dels Jocs Olímpics de 1992, en què es va urbanit-
zar el carrer Tarragona i la part de la plaça corresponent. 
Si té fotografies o documents del seu barri, en pot fer
donació a l’Arxiu Municipal del Districte, 93 332 47 71

Abans La plaça l’any 1960 amb tramvies i la Guàrdia
Urbana de circulació. (Foto: Arxiu Municipal del Districte).

Ara Amb la rehabilitació de les Arenes, la plaça es prepara
per viure una nova etapa.   

J.M. ContelA B A N S  I  A R A

La Festa Major del Poble Sec

(del 16 al 24 de juliol) també comptarà

amb tallers de diables, festes llatines

i castellers

www.bcn.es/publicacions
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Núria Mahamud

El Centre de Salut La Ma-
rina, situat a l’Illa Philips,

va començar a funcionar el
passat 1 de juny per donar
cobertura assistencial a tot el
territori de la Zona Franca i
la Marina i descongestionar
així el CAP Carles Ribas del
carrer del Foc, amb el qual
comparteix alguns serveis.
“ Tots dos centres formen
part de l ’Equip d ’Atenció
Primària Doctor Carles Ri-
bas”, explica la doctora Rosa-
rio Hernández, directora del
nou centre de salut, “i els
usuaris poden elegir el que
vulguin”.
De fet, bona part del perso-
nal –set metges, set inferme-
res i set administratius– pro-
venen del CAP Carles Ribas i
amb ells han anat la majoria
dels seus pacients, per això el
centre de salut ha començat a
funcionar a bon ritme des del
primer dia. “Els metges ja
atenen una mitjana de 40 pa-
cients al dia”, destaca la doc-
tora Hernández.
Les noves instal·lacions són
més còmodes, d’una única
planta, i més accessibles que
les del carrer del Foc, encara
que per als usuaris els motius
del canvi tenen més a veure
amb la confiança en el seu
metge de capçalera o amb l’a-
gilitat en l’atenció al pacient.

Com comenta Dolores Mi-
lián, usuària del centre, “está
más cerca de casa, y además
es más fácil coger hora, ya
que en el otro podías hacer
hasta una hora de cola para
pedir visita”. Del mateix parer
és Antonia García, que tot i

que viu més a prop del CAP
Carles Ribas, s’ha estimat
més continuar amb el seu
metge al centre de la Marina,
“que es estupendo”.
El Centre de Salut La Marina
també farà xerrades i tallers
de divulgació de salut, com el
d’educació per a diabètics,
dieta equilibrada o el taller de
cuidar els cuidadors. I conti-
nuarà també, juntament amb
el CAP Doctor Carles Ribas,
amb el programa de preven-
ció de malalties bucodentals
a les escoles del barri.

Actualment, l’equip mèdic
està format per deu metges
de família i un odontòleg.
A l’octubre és prevista la in-
corporació del servei de pe-
diatria i d’un treballador so-
cial.
Els metges que a partir d’ara
passen consulta al Centre de
Salut La Marina són els doc-
tors José Miguel Baena, Pilar
Carceller, Isabel Duaso, Ma-
nel García, Rosario Hernán-
dez , Amparo de la Poza i
Consuelo Simón. Els pacients
d’aquests metges que vulguin
continuar visitant-se al cen-
tre de salut del carrer del Foc
hauran de canviar de metge,
per a la qual cosa han de
sol·licitar-ho a Atenció a l’U-
suari de qualsevol dels dos
centres.

Més informació
Centre de Salut La Marina
C/ Amnistia Internacional, 8.
Programació de visites
Tel . 93 495 58 85
Atenció a domicili
Tel. 93 298 88 50

N O T Í C I E Sf
Concerts d’estiu a la Fundació Miró
Fins al 28 de juliol i cada dijous es pot assistir als
concerts de jazz que organitza la Fundació Miró
(avinguda Miramar, 1). El cicle pretén fer descobrir
al públic el gran nombre de compositors i intèrprets
de qualitat del gènere de jazz que hi ha a la ciutat.
Les properes actuacions seran les de Jordi Bonell, el
dia 14, Libert Fortuny Electric Quintet, el dia 21, i
Slow el dia 28. www.bcn.fjmiro.es

Horts a la Masia de Can Mestres
El Districte de Sants-Montjuïc i l’Institut Municipal
de Parcs i Jardins han tret a concurs públic (sorteig
el 3 de juny) l’adjudicació, per a gent gran, d’horts
urbans situats a la masia de Can Mestres del barri de
la Marina-Zona Franca. La llista d’adjudicataris s’ex-
posarà del 14 al 22 de juliol a l’OAC (c/Creu Coberta,
104), i el dia 25 es farà l’acte d’adjudicació i de signa-
tures a la Bàscula Musical.

Servei especial de Bus fins a Montjuïc
Amb motiu de les obres de renovació del Telefèric,
Transports Metropolitans de Barcelona ha habilitat
un servei especial de bus fins al castell de Montjuïc.
L’autobús funcionarà tots els dies laborables dels me-
sos d’estiu per facilitar-hi l’accés. Durant els caps de
setmana es pot fer ús de la línia de bus Parc Mont-
juïc. És previst que el nou telefèric s’inauguri el pri-
mer trimestre de 2006.

Consultori de plantes al Jardí Botànic
El Jardí Botànic i l’empresa Maghisa-Asocoa han sig-
nat un conveni per desenvolupar un consultori de
plantes. El consultori neix amb voluntat educativa i
amb l’objectiu de ser una activitat familiar i lúdica.
Es poden portar les plantes que pateixin alguna ma-
laltia al “metge” o, si són molt grans o estan planta-
des a terra, fotografies, i conèixer-ne el millor remei.
Després es pot visitar el jardí de franc.

El Centre de Salut La Marina atén
pacients des de principi de juny

L’ambulatori té
atenció continuada
de 9 a 20 h, de
dilluns a divendres

S’aprofita l’estiu per fer la part més important de les obres.

Pel nou centre passen uns 40 pacients al dia.

Obres de reforma a la Gran Via de l’Hospitalet 
Redacció

L’Ajuntament de l’Hospi-
talet i el Departament

de Política Territorial i Obres
Públiques de la Generalitat
estan fent realitat la transfor-
mació de la Gran Via en una
avinguda urbana. Durant tot
l’estiu continuaran els treballs
que van començar al principi
del mes de juny, quan van
quedar tallats els dos carrils
de sortida de Barcelona en el
tronc central de l’avinguda,

sota la plaça Cerdà. El trànsit
es desvia per l’avinguda del
Carrilet, que ara té tres carrils
en un únic sentit. Els talls no
afecten l’entrada a Barcelona
per la Gran Via. 
Les obres consisteixen a de-
primir el tronc central de la
Gran Via, dins del terme de
l’Hospitalet, cobrir un tram
de 700 metres i comunicar,
sense ponts ni soterranis, els
costats de muntanya i de
mar. La nova Gran Via de

l’Hospitalet tindrà una am-
plada de 96 metres i voreres
enjardinades. Davant del bar-
ri Granvia Sud, molt a prop
de la plaça Cerdà, la Gran Via
estarà coberta totalment. El
projecte preveu la construcció
d’una nova estació de Ferro-
carrils de la Generalitat al car-
rer d ’Amadeu Torner i  la
construcció d’un nou espai
públic de 30 hectàrees, la
plaça d’Europa, a l’alçada dels
magatzems Ikea.

Part del personal del

CAP Carles Ribas

s’ha traslladat al nou

centre, el qual podrà

atendre unes 20.000

persones
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L ’Óscar Adelantado i el Josep Nicolau
són els propietaris de Rosal 34, un res-

taurant que es decanta per la cuina de qua-
litat i que va apostar pel barri del Poble Sec
quan van obrir a final de 2004. No és el
primer cop que l’Óscar i el Josep treballen
junts. Havien treballat a llocs de prestigi,
com a l’hotel Juan Carlos I, les Torres de
Ávila o la Sala Regine’s. Quan van trobar el
moment propici, van obrir aquest restau-
rant al Poble Sec, un barri que, en la seva

opinió,  té molt de potencial. Ofereixen
platets, sobretot de cuina mediterrània,
com ara el saltejat de bolets, les croquetes
de ceps, el timbal de calamarsets, moixer-
nons amb ous pochés i capipota amb ci-
grons, entre altres plats exquisits. Els cui-
ners han estat formats a la prestigiosa
escola Hoffman de cuina i el productes són
de primera qualitat. La decoració del local
també és una mostra de bon gust.
Restaurant Rosal 34 / C/ Roser, 34

E L  T A U L E L L

Una aposta per la cuina de qualitat al barri de Poble Sec

Rosal 34 ofereix un ampli ventall de plats de cuina mediterrània.

Joan Anton Font

U R B A N I S M E

Redacció

El futur nou barri equi-
valdrà a unes quaranta

illes de cases de l’Eixample,
des del carrer del Foc fins a
les vies del tren, en sentit
nord-sud, i des del carrer de
la Metal·lúrgia fins a Mont-
juïc, en sentit oest-est. Se-
gons els càlculs que ha fet
l’Ajuntament, la zona podrà

servir de residència a unes
30.000 persones. Es tracta
de transformar antics sòls
industrials de la Marina en
una nova àrea de residència
i d’activitat econòmica.

Segons la modificació del
Pla General Metropolità que
ha impulsat l ’Ajuntament
per a aquesta zona, els nous
edificis tindran de mitjana
planta baixa més sis pisos.
Als voltants del passeig de
la Zona Franca, les cases
podran ser més altes: entre
9 i 14 plantes. 

Dotació de serveis
per al nou barri
El 63% de la superfície del
nou barri servirà  per a la cre-
ació d’espais lliures. 11 hectà-
rees seran per a edificis de
serveis, com ara una comissa-
ria dels Mossos d’Esquadra,
un mercat nou, un centre
universitari i escoles bressol i
de primària, entre d’altres. 
A l’hora de pensar com ha-
via de ser aquest nou barri a
la Marina, l’Ajuntament de

Barcelona ha volgut tenir en
compte, segons que ha ex-
plicat l’alcalde mateix, Joan
Clos, la combinació d’usos,
és a dir, que sigui una zona
no només per viure-hi, sinó
també amb capacitat per ge-
nerar ocupació.De fet ,  la
previsió és que la majoria
d’indústries que hi ha ara es
reinstal·lin pels voltants.
Un dels  avantages  de  la
zona seran les connexions
de transport públic. Si bé
durant molts anys i encara
ara els milers de persones
que viuen i treballen a la
Marina i a la Zona Franca
han trobat a faltar el metro,
l’ampliació de la línia 2 i la
construcció de la línia 9, ja
en marxa, garantiran la mo-
bilitat dels habitants pre-
sents  i  futurs  d ’aquesta
zona.

El nou barri tindrà
30.000 habitants
en un espai
equivalent a 40 illes
de l’Eixample

El nou barri de 75

hectàrees a la Marina

– Zona Franca es

farà realitat en els

propers deu anys. El

pla que ha aprovat

l’Ajuntament preveu

la construcció d’uns

11.000 pisos, el 50%

dels quals estaran

per sota del preu de

mercat perquè seran

de protecció oficial Mapa amb la ubicació de les promocions d’habitatge previstes.

La meitat dels habitatges que es
faran a la Marina seran protegits

S E R V E I  P Ú B L I C

N.M.

L’estiu és una de les esta-
cions preferides dels lla-
dres, els quals veuen camp
lliure per “netejar” les ca-
ses en absència dels pro-
pietaris i aprofiten el relax
estiuenc a carrers i platges
per apropiar-se d’allò que
no és seu. Per evitar en-
surts, cal tenir en compte
una sèrie de consells de
protecció. En cas d’anar-
se’n de vacances, l’Ajunta-
ment recomana no co-
mentar-ho a desconeguts,
comprovar i connectar els
sistemes d’alarma, deixar
els objectes de valor i els
documents en lloc segur i
evitar els indicis que dela-
ten la nostra absència,
com una bústia plena, les
persianes abaixades o les
plantes seques. L’activació
d’un programador horari

d’encesa de llums, deixar
la roba estesa o les persia-
nes mig abaixades són al-
guns dels trucs per enga-
nyar els lladres. A més, és
convenient deixar les
claus a algú de confiança
perquè tingui cura de la
casa, i donar-li un telèfon
de contacte per si passa al-
guna cosa. A la platja, no
s’hi han de portar objectes
de valor, només els diners
imprescindibles. Cal estar
pendent de tots els objec-
tes personals a l’hora de
banyar-se o demanar a
algú que els vigili. 
Al carrer és recomanable
portar la bossa o cartera
tancada i creuada en ban-
dolera per davant del cos i,
si es porta un cistell sense
tanca, no posar-hi dins el
moneder. D’altra banda,
és preferible utilitzar els
caixers automàtics inte-
riors i no remenar els di-
ners davant de descone-
guts. Aquests i altres
consells han estat recollits
en una carpeta editada pel
sector de Seguretat i Mo-
bilitat de l’Ajuntament, on
també hi ha recomana-
cions per evitar els roba-
toris de comerços, vehi-
cles i motos, i sobre el
procediment a seguir en
cas d’incendi a casa.

Més informació
www.bcn.es/
guardiaurbana

És millor portar la bossa en

bandolera i no al costat.

Com evitar els robatoris al carrer
i a casa durant les vacances 
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P O L I E S P O R T I U

Pere S.Paredes

La Caminada Internacional de
Barcelona, que es va realitzar

els passats dies 4 i 5 de juny pel
municipi de Barcelona i les seves
rodalies, té tres finalitats primor-
dials: fer esport, fer salut i promo-
cionar la ciutat de Barcelona.
Josep Maria Jerez, coordinador de la
Caminada Internacional, intenta que
“aquesta passejada es fonamenti en
tres eixos primordials. Primer: practi-
car esport. Tothom que hi participa
està fent esport, perquè caminar és
una activitat física que només té be-
neficis per a la salut, que és el segon
objectiu de la caminada: fer una acti-
vitat que sigui saludable”.
El tercer punt és ensenyar la ciutat de
Barcelona des de diferents punts.
“Són recorreguts de 10, 20 i 30 km
pels quals els participants gaudiran

de molts indrets de Barcelona desco-
neguts”, afirma Jerez.
Per l’organitzador: “Tenim molta
cura dels recorreguts que fem! Hi
passem dies estudiant els millors
llocs per on han de passar els parti-
cipants, on tindran les millors vis-
tes, quins són els millors parcs per
travessar, els millors carrers... Per-
què volem que, dies després i pel
seu compte, tornin a aquests llocs,
caminant, fent salut i civisme”.
La Caminada Internacional de Barce-
lona, que és organitzada per  l’Asso-
ciació Caminada Internacional de
Barcelona, l’Associació d’Entitats Ex-
cursionistes del Barcelonès i l’Ajunta-
ment de Barcelona, combina trams
urbans i trams rurals, i les durades
aproximades dels recorreguts
oscil·len entre les 7 i 8 hores del més
llarg o les 2 o 3 hores del més curt.
Aquesta edició és molt important per
al desenvolupament i la promoció
mundial de la Caminada Internacio-

nal de Barcelona, perquè dóna l’opor-
tunitat d’iniciar els tràmits per for-
mar part de la International Mar-
ching League (IML), organització que

confecciona el calendari anual de les
caminades que es fan a diferents paï-
sos. Les condicions: “fer la prova du-
rant dos dies; tenir un recorregut,
com a mínim, de 20 km, i  portar tres
anys consecutius fent la caminada”,
explica Jerez en tancar aquesta cin-
quena edició.
Aquesta edició també ha estat espe-
cial perquè ha comptat amb un parti-
cipant d’excepció, el Mateo, de 45
dies, que ha acompanyat els seus pa-
res Eduard i Vanesa.

Els possibles recorreguts oscil·len entre les dues i les vuit hores.

M U LT I M È D I A

TELEVISIÓ

BTV Informatiu Sants-Montjuïc
Cada divendres a les 13.45 hores 
Canal 39 UHF

RÀDIO

Sants-Montjuïc Ràdio - 102.4 FM
Foc, 128, 1r. Tel. 93 296 75 65

Sants 3 Ràdio - 103.2 FM
Constitució, 17. Tel. 93 298 19 19

Ràdio Ona Sants
Premià, 15, 2n. Tel. 93 431 84 08
www.onadesants.com

PUBLICACIONS

L’Informatiu
Sants-Hostafrancs-La Bordeta
Portugalete, 10. Tel. 93 298 19 19

El 15
Autonomia, 7

Linia 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

Poble Espanyol, la ciutat dels artesans

La pàgina del Poble Espanyol de Montjuïc
permet conèixer al detall aquest espai
especialitzat en activitat artesanal i on es
reprodueixen els diferents models arqui-
tectònics tradicionals dels pobles
d’Espanya. El web s’actualitza amb l’agenda
d’activitats i ajuda a programar visites con-
certades de grups o escoles. 
www.poble-espanyol.com

La pàgina de l’estiu

Des d’una única pàgina aquest estiu es pot
estar al dia sobre la múltiple oferta de
música, teatre, activitats esportives, expo-
sicions o festes que ofereix Barcelona a
tots els districtes. El portal d’Internet
municipal  www.bcn.es ha aplegat tota l’a-
genda de l’estiu per fer més fàcil la tria.
www.bcn.es/estiu

w

La Caminada

Internacional de

Barcelona, de dos dies

de durada, dóna

l’oportunitat de fer tres

itineraris diferents de

10, 20 i 30 km al dia

Caminada Internacional: esport,
salut i promoció de Barcelona

Després d’aquesta
edició, l’organització pot
entrar a la Lliga
Internacional de la IML

per MANEL
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Abans de res, felicitats.
Gràcies, però 80 anys és el que té
menys importància. Tothom els pot
fer. 
Com es veu la vida des de tanta
alçada?
Primer de tot és que tu, amb 26 anys,
veus tan lluny els 80 que dius “jo no hi
arribaré”.
Cert.
De vegades penses: “jo no arribaré ni als
40”.
Dic exactament això.
Una vegada li vaig fer la mateixa pre-
gunta a un senyor d’El Noticiero Univer-
sal que havia fet els 80. Em va respon-
dre: “¿Cómo que qué se siente? Pues
nada. Hombre, si te pones a meditar,
piensas en lo que me puede quedar de
vida, pero prefiero apartarme de pensa-
mientos nefastos”. Potser sí que és veri-
tat que amb 80 anys sents indiferència
per coses que abans et mortificaven,
com ara les modes literàries, o si sóc es-

criptor català o castellà, jo que he escrit
a Catalunya en castellà. Ara he trobat la
solució: dic que sóc escriptor valencià
[Candel va néixer a Casas Altas (País Va-
lencià), on visqué només dos anys].
Mirant la guia de carrers, camí de
casa seva, he vist que la línia 9 del
metro li quedarà just davant de
casa seva. 
I l’ambulatori. 
I la nova seu de la biblioteca que
porta el seu nom. Com se sent
quan hi entra?
Ha!, ha!, em sento com un home
important! De fet, però, gairebé no
hi vaig mai. Em fa una mica de ver-
gonya, però quan hi vaig les biblio-
tecàries es posen molt contentes.
Podries dir: “és la meva biblioteca”, i
entrar manant o dient què t’agrada
o què no, però prefereixo no ficar-
m’hi. Respecto molt la seva feina.
S’ha anunciat molt la construcció
d’un nou barri aquí a la Zona
Franca. Com ho veu?
La Zona Franca d’ara, amb tantes edifi-
cacions, no m’acaba d’agradar. S’hi han
eliminat molts espais verds. És veritat
que l’Ajuntament ha estat molt atent a

això del paisatge, però vulguin o no, d’a-
questa Zona Franca que diuen que co-
nec tan bé només hi ha una cosa que
vegi igual: l’espai al costat de la porta del
cementiri, amb un tros de carrer amb
llambordes, plàtans i el canal que hi
passava, que ara ja no porta aigua. Però
no sóc gaire nostàlgic. Com deia el poe-
ta Santos Chocano, “he vivido poco y
me he cansado mucho”. Jo no he viatjat
gaire, no m’he mogut d’aquest barri,
però ja he vist moltes coses. 
I aquell sentiment de barri que va
retratar als seus llibres?
Abans es feia molta vida de carrer, però
ara la gent s’ha reclòs a les cases, amb el
seu aire condicionat i la televisió. 
De petit, vostè corria pels camps
de la zona amb amics amb els
quals formava una banda. Què
opina de les actuals bandes de jo-
ves de què parlen els diaris?
Aquelles bandes eren petites, gairebé
del carrer. Tenies tan a prop els pares
que no podies fer vandalisme. Les d’a-
vui són una altra història: els que hi
entren adquireixen una personalitat i
se senten acompanyats per altres xi-
cots que els ajudaran, i s’hi comprome-
tran fins i tot en el delicte…  Però, vaja,
les bandes d’abans ja es barallaven en-
tre elles, eh? Anàvem pels camps que

hi havia, es posava cada un al costat
que li tocava i vinga a llançar-nos rocs i
pedres…
S’ha creat una Fundació amb el
seu nom per fer estudis sobre la
immigració. Com ho porten?
Encara està en fase de constitució. És
una cosa de la qual s’ocupa més la Joa-
na [la seva companya] que no pas jo. Es-
tic emmandrit. Bé, ho he estat tota la
vida, però és que abans, si no escrivia,
no menjava. Ara ja ho tinc resolt: cobro
la pensió de la Seguretat Social per la

qual vaig cotitzar 30 anys, i una altra
com a senador, feina que només vaig fer
dos anys. Ser senador és una ganga!
I com van les memòries?
El primer volum ja està fet, però encara
no l’he portat a l’editor. Són 300 pàgines.
Mare meva! I fins a quina edat
arriba?
Fins als 14 anys. Sóc massa detallista,
oi!

E N T R E V I S T A P a c o  C a n d e l ,  E s c r i p t o r  

Paco Candel a casa seva, amb l’Anella Olímpica al fons.

“Ser senador és
una ganga!”
Ha fet de tot –de mecànic a senador–, però per

sobre de tot és un home de lletres. Candel es

defineix com a “mandrós”, tot i que ha escrit una

cinquantena de llibres per a l’orgull de la Zona

Franca i dels catalans que han vingut de lluny i

volen arribar més lluny encara. Fa 80 anys, estrena

una Fundació que té el seu nom i manté la

humilitat que el caracteritza 

“Abans es feia
molta vida de carrer, ara

la gent s’ha reclòs
a les cases”

Gerard
Maristany


