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La futura seu de la biblioteca La
Marina-Francesc Candel va co-
mençar a restaurar-se pels vol-
tants de la Setmana Santa.
Aquest equipament es traslladarà
d’aquí a uns 14 mesos a la prime-
ra planta de l’històric edifici de
Làmpades Z, dintre del complex
de l’antiga Philips (passeig de la
Zona Franca, vora la plaça Cerdà).
Aquest edifici no acollirà només
la nova biblioteca: de fet, la seva
planta baixa serà el nou Centre
d’Atenció Primària del barri.
Aquest equipament ja està cons-
truït del tot. En el moment de
tancar aquesta edició, encara s’hi
estava instal·lant el mobiliari i
fent neteja, a l’espera que es con-
creti la data d’inauguració. 

Comença a fer-se la nova
biblioteca de La Marina

Les entitats surten al carrer
per mostrar el seu treball

Les obres de la nova biblioteca avancen.

FIRENTITATS

La mostra es fa del 20
al 22 de maig a
l’Espanya Industrial 

POBLE SEC

El 28 i 29 de maig a 
la plaça dels Ocellets i
al carrer Blai

FES-TE AL CARRER

La trobada de cultura
popular coincideix
amb Firentitats

S A N T S - M O N T J U Ï C
B A R C E L O N A
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E N T R E V I S TA Pàg. 8

Francesc Mañé
Pres. de la Fed. de Carrers
de la Festa Major de Sants

“Penso que cal un
relleu generacional
per no caure en un
procés endogàmic”

E N T I TAT S Pàg. 4

Dones artesanes
de La Marina
Organitzen la III Trobada
de labors amb agulla

P O L I E S P O R T I U Pàg. 7

UEC de Sants
Viure plenament l’esport
de muntanya

S E R V E I  P Ú B L I C Pàg. 4

BTV estrena un nou
informatiu de barris

E Q U I PA M E N T S Pàg. 6

Espai Multimèdia
Es posa en marxa
el nou web
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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
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Divendres 20 de maig
Los Ronaldos
A les 21 h. Sala Bikini (Deu i Mata, 105)
Després d’uns anys de silenci, pugen de nou a l’escenari.

26, 27 i 28 de maig
Primavera Sound
De 18 h a 6 h. Set escenaris i una carpa de Dj’s. Recinte Fòrum
New Order, Iggy & The Stooges, Sonic Youth, The Hu-
man League, Los Planetas, Mercury Rev, Tortoise, etc.

Dimecres 29 de juny
Lisa Stansfield
A les 22 h. Sala Bikini (Deu i Mata, 105)
Presentarà The moment, el seu nou àlbum.

FESTIVAL DE GUITARRA

Dijous 19 de maig
Jan Akkerman 
A les 21.30 h. Luz de Gas (Muntaner, 246)
Un aventurer que toca des de rock fins a música clàssica 

Dissabte 21 de maig
Nguyên Lê (celebrating Jimi Hendrix)
A les 21. 30 h. Luz de Gas (Muntaner, 246)

Divendres 27 de maig
La Tana
A les 21.30 h. Luz de Gas (Muntaner, 246)
La veu que apadrina Paco de Lucía.

Divendres 10 de juny
Coco Montoya Blues Band
A les 21.30 h. Sala Bikini (Deu i Mata, 105)

Dimecres 15 de juny
Mariza (fado)
A les 21.30 h. Palau de la Música (Sant Francesc de Paula, 2)

Dissabte 28 de maig
Ona, la filla del mar
A les 12 h. Centre Cívic El Sortidor (Pl. del Sortidor, 12)
La Dana i en Pau fan un viatge fins al Pol Nord.

Dissabte 11 de juny
Visca la festa
A les 12 h. Pl. del Sortidor
Músiques i danses d’arreu del món, jocs, cançons i confeti.

Fins al 15 de maig
V.O.S.
A les 21.30 h. Dg., a les 18.30 h. Espai Lliure-Teatre Lliure
(pl. Margarida Xirgu, 1)
Peça centrada en les relacions personals de dues parelles.

Dimecres 18 de maig
Ballem la poesia
De 9 a 16 h. Mercat de les Flors (Lleida, 59)
Un programa de dansa portat a terme per nois i noies
dels centres públics de secundària.

Divendres 20 de maig
Trompa bèl·lica
A les 22.15 h. Centre Cívic El Sortidor (pl. del Sortidor, 12)
Un espectacle sobre “elpropifranquisme”, amb Arnau
Vilardebó i Albert Dueso.

Del 19 al 29 de maig
La meua filla sóc jo
A les 21 h. Dg., a les 18 h. Sala Fabià Puigserver-Teatre
Lliure (pl. Margarida Xirgu, 1)
Música, dramatúrgia i direcció de Carles Santos.

Divendres 3 i dissabte 4 de juny
Marató de l’espectacle
De 20.30 a 03 h. Mercat de les Flors (Lleida, 59)
Amb Muchachito Bombo Infierno, Fira Picnic i un
“tast” artístic de 200 produccions.

Del 2 al 5 de juny
Corchero, Fernández i Poveda, en concert
A les 21 h. Dg., a les 18 h. Sala Fabià Puigserver-Teatre
Lliure (pl. Margarida Xirgu, 1)
Tres grans del flamenc junts.

Dimecres 18 de maig
Dia Internacional dels Museus
Jornada de portes obertes als museus municipals.

Del 26 al 29 de maig
Saló Internacional del Turisme (SITC)
De 10 a 20 h. Fira de Barcelona (Av. Maria Cristina)
Amb Mèxic i Cantàbria com a convidats especials.

27, 28 i 29 de maig
Exposalud 2005
De 10 a 20 h. Fira de Barcelona (Av. Maria Cristina)
Saló de la Salut i la Qualitat de Vida.

www.bcn.es/publicacions

bcnrevistes@mail.bcn.es
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Felicia Esquinas

Associacions de veïns i de
comerciants, juvenils i

de gent gran, de disminuïts,
educatives, culturals, esporti-
ves, de cooperació... Totes se-
ran presents a Firentitats, la
trobada associativa de Sants,
Hostafrancs i  la Bordeta.
Més de 130 entitats d ’a-
quests barris participen a la
6a edició de la mostra, la qual
per primer cop abandona el
Centre Cívic Cotxeres de
Sants per sortir a l’aire lliure

del Parc de l’Espanya Indus-
trial. 
Entre les activitats hi haurà
xerrades sobre salut, drets ci-
vils i laborals, infància i famí-
lia; tallers de tai-txi, de dansa
del ventre, esports, concerts
o un cinefòrum amb la pro-
jecció de la pel·lícula El mila-
gro de Anna Sullivan. 
“Firentitats és una oportuni-
tat perquè els ciutadans en-
trin en contacte amb la reali-
tat associativa dels seus
barris, perquè coneguin fins i

tot les entitats més petites i
la tasca que fan”, expliquen
Carmelo Alcalde i Manuel
Boltaina, equip directiu de
Cotxeres-Casinet, organitza-
dors de la mostra. 
Enguany, Firentitats coinci-
deix amb la segona edició de
Fes-te al carrer, trobada de
cultura popular que arribarà
al Parc de l’Espanya Indus-
trial els dies 21 i 22, i on se
celebrarà el 20è aniversari de
la colla de Gegants i el 25è
aniversari dels Diables de
Sants. 
La plaça dels Ocellets i el car-
rer Blai, entre els carrers Creu
dels Molers i Blasco de Garay,
serà l’escenari de la Mostra

d’Entitats del Poble Sec el 28
i 29 de maig. La trobada més
antiga de Barcelona del seu
tipus –la primera es va fer el
1989– aplega a la seva 15a
edició prop de cinquanta en-
titats. 
“La mostra és el dia on el
casteller coneix el soci del

club de petanca, i aquest el
del club de futbol. I ens ado-
nem del que hem fet tots

junts al cap de l’any”, explica
Amadeu Quintana, membre
de la Coordinadora d’Enti-
tats del Poble Sec que orga-
nitza la trobada. Quintana
destaca que els últims anys
han guanyat presència enti-
tats com la Plataforma Poble
Sec per a tothom (immigra-
ció i nous veïns) o Psicòlegs
sense fronteres.
També hi haurà activitats
(havaneres, sardanes, caste-
llers, rocòdrom, una fideuà i
una sardinada popular...),
sense oblidar el ja tradicio-
nal acte per comunicar el
guanyador del concurs de
cartells de la Festa Major del
Poble Sec. 

3Maig 2005

Imatge de l’última edició de Firentitats.

Les associacions de Sants, Hostafrancs i la Bordeta mostren

la seva tasca a Firentitats del 20 al 22 de maig. I el 28 i 29

de maig pren el relleu la Mostra d’Entitats del Poble Sec

Unes 200 entitats es mostren a
l’Espanya Industrial i al Poble Sec

Amb Firentitats 
es fa la trobada
de cultura popular
Fes-te al carrer

C IU TA DA N S  OPINE N

Beatriz Moreno
Carrer de Blai.
Poble Sec

M’agraden molt aquest
tipus d’actes, però trobo
que s’ha perdut molt el
caliu de fa uns anys.
Ara tot és tan modern
que s’enyoren les fires
d’abans.

Magda Mateu
Rambla del Brasil.
Sants

M’encanta perquè són
coses que fan florir més
el barri. Queda molt bé
i així tothom pot saber
i tenir nocions de les
activitats que es fan.
S’ha de continuar fent
sempre.

Francisca
Camarasa
Carrer dels Jocs
Florals. La Bordeta

Està bé que facin coses
d’aquest tipus, però jo
sempre tinc molta feina
amb el néts, estic tot el
dia sense parar i no puc
visitar-la gaire. No tinc
temps.

Maria Amela
Carrer Jocs Florals.
La Bordeta

Tot el que sigui bo per
al barri, ho trobo posi-
tiu, però a la meva edat
i malalta com estic no
puc anar gaire més
lluny del meu carrer. Si
em trobés millor sí que
hi aniria.

Mireia Pérez
Rambla del Brasil.
Sants

El moviment associatiu
és molt important per
mostrar a la gent el que
s’està fent. Una mostra
oberta on tothom pugui
passejar-se i informar-
se la trobo bé.

M. Rosa Rovira
Carrer de Blai. 
Poble Sec

És positiu que es facin
fires amb les activitats
de les entitats, però
crec que falta més difu-
sió i publicitat, perquè
a vegades ni arribes a
saber que s’ha fet.

L e s  m o s t r e s  d ’ e n t i t a t s  v i s t e s  p e r  v e ï n s  d e  S a n t s , H o s t a f r a n c s , B o r d e t a  i  P o b l e  S e c

D U E S  C I T E S  A M B  L E S  A S S O C I A C I O N S  D E L S  B A R R I S  A

                               

FIRENTITATS 2005

Parc de l’Espanya Industrial

– Divendres, 20 de maig, de 17 a 21 h.

– Dissabte, 21 de maig, de 10 a 21 h.

– Diumenge, 22 de maig, de 10 a 14 h.

MOSTRA D’ENTITATS DEL POBLE SEC

– Dissabte, 28 de maig, de 10 a 21 h.

– Diumenge, 29 de maig, de 10 a 14 h.
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E N T I T A T S

Dolors Roset

Aquest és el tercer any
consecutiu que l’Asso-

ciació de Dones Artesanes
de La Marina organitza la
trobada i n’estan molt con-
tentes perquè van començar
sent una cinquantena de do-
nes i enguany ja han passat
dels 170 les  inscrites. Nor-
malment, es veuen a classe,
un cop per setmana, per
aprendre noves tècniques,
perfeccionar les seves habili-
tats manuals o, simplement,
fer alguna consulta a la pro-
fessora. En aquest taller, hi
tenen cabuda tot tipus de
manualitats que es facin
amb agulla. Cadascú tria la
que més li agrada. N’hi ha
que aprenen a cosir, d’altres
es dediquen a brodar o a fer
ganxet o punt de creu, o fins
i tot a confeccionar vestits
regionals. Però per molt bo-
nes mans que es tinguin i
per molta pràctica que s’hagi
adquirit al llarg dels anys,
sempre hi ha idees per
aprendre, dibuixos per des-
cobrir i tècniques i punts per
conèixer. I això no s’ensenya

a cap escola: habitualment
s’aprèn d’altres persones que
ho coneixen i ho transmeten
per l'exemple. Per aquest
motiu s’organitzen trobades
com aquesta de La Marina.
Les trobades també perme-
ten mostrar la feina feta a al-

tres persones que compar-
teixen el mateix interès i que
poden valorar cada una de
les creacions manuals. Són
una colla els que s’hi dedi-
quen, i els agrada conèixer-
se entre ells i fer intercanvis.
Les Dones Artesanes de La
Marina acullen a la seva tro-
bada  participants d’altres
barris de Barcelona, com ara
Horta i el Poblenou, així com

persones d’arreu de Catalu-
nya. Al seu torn, no falten a
les trobades que cada prima-
vera tenen lloc a la rambla
del Raval, a la de Badalona i
a la d’Hospitalet.
Tot i que la majoria de perso-
nes que fa aquest tipus de
manualitats són dones grans
i de mitjana edat, també s'hi
pot trobar alguna néta bro-
dant al costat de l'àvia. El re-
lleu generacional, en aquest
tipus d’activitat, és impor-
tant per preservar les tradi-
cions artesanes. I no és un
domini exclusiu de les do-
nes. Hi ha homes que també
practiquen aquesta especiali-
tat i la recomanen molt per-
què és del tot relaxant.

Més informació:
Associació de Dones
Artesanes de La Marina
Centre Cívic
Casa del Rellotge
Pg. Zona Franca, 116, int.
Dijous, de 17.30 a 19.30 h

Tercera trobada i exposició
de labors fetes amb agulla

Enguany hi ha més de 170 persones inscrites.

Cultivar aquestes
habilitats artesa-
nes és important
per mantenir la
tradició

El passeig de
Sant Antoni
El Palacio Balañá només té un defecte: el seu emplaçament...
al carrer de Sant Antoni, vora l’estació ferroviària de Sants...
Aquesta era l’opinió que Sempronio publicava en un
Tele/Exprés de 1965.  I argumentava que si el local esti-
gués al centre de la ciutat, seria un dels millors. I és que
el carrer de Sant Antoni en aquells moments era un car-
rer empedrat i gens vistós entre les cases i la rasa de l’es-
tació del ferrocarril. Quan l’agost de 1969 van començar
les obres de la nova estació central de Barcelona, es cal-
culava que durarien uns quatre anys, però es van allar-
gar fins al 1979, data en què va acollir els trens de gran
recorregut. Després es va urbanitzar el passeig de Sant
Antoni, i darrerament el Palau Balañá s’ha convertit en
sala multicinemes, en un entorn més agradable.  
Si té fotografies o documents del seu barri, en pot fer
donació a l’Arxiu Municipal del Districte, 93 332 47 71

Abans El carrer de Sant Antoni l’any 1963, quan encara

existia la rasa del ferrocarril.

Ara El passeig de Sant Antoni s’ha convertit en una de les

artèries més importants del barri.

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

Mostrar la feina
feta és l’objectiu
d’aquesta trobada,
que cada any té
més participants
del barri, de la ciu-
tat i d’altres indrets
de Catalunya
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Gerard Maristany

L’edifici de l’antiga fàbrica
de bombetes de Philips

(Lámparas Z) oferia el passat
mes d’abril una imatge plena
de contrastos: a la planta bai-
xa ja s’havia penjat el rètol
del nou Centre d ’Atenció
Primària, i encara no s’havien
retirat els plàstics de bona
part del mobiliari. “No els
traurem fins que confirmin la
data d’inauguració, perquè no
hi entri pols”, explicava una
de les persones que feia la ne-
teja del recinte. Mentrestant,
a la primera planta s’estava
començant la restauració per
tal d’encabir-hi la nova seu de
la biblioteca Francesc Candel.
Al Districte calculen que po-
dria estar-hi instal·lada en
uns 14 mesos. 
L’equipament ocuparà tota la
primera planta d’aquest edifi-
ci i la planta baixa de la fàbri-
ca de vidre que hi havia just al
costat. L’espai disponible serà

molt superior a les dimen-
sions d’una biblioteca de barri
i comptarà amb un bar ados-
sat a la sala de revistes, una
sala de lectura i un auditori
per a unes 100 persones, en-
tre altres espais. Un dels seus
atractius serà la terrassa a l’ai-
re lliure amb vistes als jardins
dels Drets Humans (antics
jardins privats de la Philips).
La gran abundància d’aigua

en aquests terrenys deltaics
ha permès que hi creixi una
vegetació frondosa, on desta-
ca una de les bellaombres
més grans de la ciutat. Al ma-
teix temps que es recupera
per a un futur ús públic la ve-
lla fàbrica de Lámparas Z, un
grup d’alumnes de l’escola-ta-

ller de Barcelona Activa estan
restaurant l’espai on havia es-
tat el menjador de la factoria.
Allí  es podria habilitar la
nova Oficina d ’Atenció al
Ciutadà del barri i dependèn-
cies de Serveis Socials. Les
antigues oficines de la fàbrica
(l’edifici que dóna al passeig
de la Zona Franca, i que ho-
res d’ara només conserva les
façanes) esdevindran el Cen-
tre Comercial Cerdà. Es calcu-
la que tot plegat estarà en-
llestit en uns dos anys. La
remodelació de la zona inclou
també la construcció de 650
nous habitatges. El 25% són
de protecció oficial. Aquestes
construccions tenen el seu
propi calendari d’execució,
igual que la nova parada de la
línia 9 del metro, que podria
començar a fer-se al final d’a-
quest any. 
Els edificis del conjunt de l’i-
lla Philips estan catalogats
com a exemple de l’arquitec-
tura neoracionalista. El seu
arquitecte va ser Josep Sote-
ras, coautor també del projec-
te del Camp Nou.

N O T Í C I E Sf

      

Obres d’urbanització al carrer Segura
Fins al proper 15 d’agost continuarà tallada la circu-
lació de vehicles al carrer Segura entre el camí del
Polvorí i el carrer Guadalquivir. Per tal de facilitar la
circulació a la via s’ha de fer un itinerari en forma de
bucle de sentit únic: Segura-Guadalquivir-Segura. El
motiu de les obres és la urbanització del carrer, la
construcció del nou clavegueram i l’ampliació de les
voreres. www.bcn.es

Sessions de Vermut Jazz al Casinet
Continuen les sessions de Vermut Jazz al Casinet
d’Hostafrancs tots els diumenges a les 12.30 hores.
Les properes actuacions seran el 15 i el 29 de maig i
el 5 i el 12 de juny. Els concerts, que són gratuïts,
aniran a càrrec de: Àngela Suárez, Domingo Patricio,
Apolo de 13, Jaume Llombart i Eladio Reinón Quin-
tet i Galiana. Totes les sessions es fan al Pati del Casi-
net : c/Rector Triadó, 53.

Taller sobre el món dels pallassos
El 4 de juny a la biblioteca del Vapor Vell tindrà lloc el
taller “El món dels pallassos”, a càrrec del grup Al-
bergínia. La sessió està inclosa dins el cicle Mots en
Joc. Es tracta d’activitats adreçades a infants de més
de 3 anys. L’objectiu és treballar diverses àrees del
coneixement de manera lúdica. Cada taller s’acom-
panya amb llibres vinculats al tema que estan a la bi-
blioteca i en préstec.

XV Quinzena de la Salut per a Gent Gran
Del 17 al 31 de maig se celebrarà la XV edició de la
quinzena de la salut per a gent gran al Casinet d’Hos-
tafrancs. El programa inclou conferències, tallers i
activitats d’interès per a persones a partir dels 55
anys. Conferències sobre l’aparell digestiu, tallers so-
bre la memòria o activitats de teatre, entre d’altres.
L’objectiu és parlar sobre l’envelliment i com arribar-
hi de manera saludable.

La nova biblioteca La Marina
estarà llesta en uns 14 mesos

Estat actual de les obres de la biblioteca.

Estarà a la primera
planta de l’antiga
“Lámparas Z”,
fàbrica reaprofitada

La línia verda marca la plaça d’ús prioritari per a veïns.

L’Àrea Verda arrenca i s’anuncien nous aparcaments 
Redacció

Des d’aquest mes de maig
funciona als districtes de

l’Eixample i Ciutat Vella (ex-
cepte a la Barceloneta) el nou
sistema de regulació de l’esta-
cionament que dóna preferèn-
cia als veïns. Al mateix temps,
l’Ajuntament ha adjudicat la
construcció de cinc nous apar-
caments subterranis a dife-
rents punts de la ciutat.
Als districtes on funciona l’À-
rea Verda hi ha 9.203 places

per a ús preferent dels veïns i
altres d’ús exclusiu, totes re-
gulades per uns 1.200 parquí-
metres. L’Ajuntament ha en-
viat el distintiu que els
acredita als veïns titulars d’un
vehicle donat d’alta a la zona.
Els residents han rebut també
una targeta-regal per valor de
12 euros. Per als vehicles amb
distintiu de veí, aparcar al seu
barri té el cost mínim de 0,20
euros al dia (de dilluns a diven-
dres) o 1 euro a la setmana,

mentre que els no residents
paguen 2,75 euros/hora, i no-
més poden fer-ho un màxim
de dues hores. 
També amb la intenció de re-
duir la congestió del trànsit,
l’Ajuntament ha adjudicat la
construcció i explotació de
1.131 noves places d’estacio-
nament subterrani en cinc
aparcaments. Un d’aquests
pàrquings de 149 places està a
la plaça d’Ovidi Montllor, a la
Ciutat del Teatre de Montjuïc. 

L’actual biblioteca Francesc Candel es tras-
lladarà a aquest edifici, on també es 
construeix el nou Centre d’Atenció Primària
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Des del 1978 en què va ser fundada, aquesta
ferreteria s’ha fet un lloc destacat en el co-

merç del barri. Això ho fa possible la dedicació
familiar i l’actitud dels propietaris, els quals
pensen que un establiment, a més d’un negoci,
és un servei a la gent que va més enllà de les
portes del local. Les germanes M. Dolors i Con-
xita Yestes segueixen avui dia la línia que van
iniciar els seus pares, el Francisco i la Conxita.
El Francisco, actualment jubilat, sempre ha es-
tat molt vinculat a la vida social del barri de

Plus Ultra, i aquest esperit proactiu s’ha mani-
festat de sempre, dins i fora de l’establiment.
Ara la M. Dolors i la Conxita són hereves de la
tradició familiar i de la voluntat ferma de satis-
fer els clients, molts dels quals són gent que co-
neixen de tota la vida. A l'establiment, hi tro-
bem articles de ferreteria, material elèctric,
parament de la llar i objectes de regal.

Ferreteria-bricolatge Yestes Puchades /
C/Alts Forns, 72

E L  T A U L E L L

Una família i una botiga integrades a l’esperit del barri

Les germanes Yestes a la ferreteria.

Joan Anton Font

E Q U I P A M E N T S

Beatriu Sanchís

Ara fa dos mesos es va
inaugurar la pàgina web

del Punt Multimèdia del dis-
tricte situat a La Casa del
Mig del parc de l’Espanya
Industrial. Disseny gràfic,
tractament d’imatges i te-
mes mult imèdia són les
principals temàtiques que es
desenvolupen al Punt. Mit-
jançant la nova pàgina web,
els usuaris poden obtenir
informació de totes les acti-
vitats que s’hi fan. També
poden subscriure's a la llista
de distribució per rebre in-
formació del  ser vei ,  com
també fer reserves d’inscrip-
cions als cursos que s’impar-
teixen o visitar la galeria
d’art virtual. També disposa
d’un espai físic, amb quatre
sales habilitades especial-
ment per a les noves tecno-
logies, on els usuaris gaudei-
xen de ser veis  com les
exposicions, el suport a la
creació digital, a la produc-
ció de projectes, l’espai d’in-
formació i documentació o
l’autoservei. Cursos d’inicia-
ció a la informàtica, d’edició
de vídeo digital (premiere
pro) o d ’animació (f lash)
són algunes de les ofertes

que s’hi poden trobar. "El
nostre objectiu és recollir
totes les noves tendències
del camp digital i difondre-

les", afirma la coordinadora
del Punt Multimèdia, Mòni-
ca Bracons. Un altre eix del
Punt és el seu viver de pro-
jectes digitals dirigit a artis-
tes, organitzacions o col·lec-
tius que vulguin posar en
pràctica les seves idees o ini-
ciatives. Cal destacar, fins al
25 de maig, l’exposició “Na-

rració Subliminal”, i el mes
de juny “Come Back”.  Si-
multàniament, a l'estiu es fa
el seminari sobre creació en
DVD i els cursos intensius
de juliol.  “Ens adrecem a
tothom, però volem que els
joves s’apropin al Punt, ens
coneguin i sàpiguen que hi
ha un lloc on poden desen-
volupar els seus projectes",
declara Bracons. El professo-
rat  del  centre per tany al
món de la informàtica i de
les noves tecnologies i gau-
deixen de reconegut prestigi
a la ciutat.

Més informació:
Punt Multimèdia.
Telèfon  93 291 42 62.
www.puntmultimedia.org

Des del web es pot
obtenir  informació
del Punt o reservar
plaça als cursos

El Punt Multimèdia
és un equipament
dedicat a la formació
i difusió de les noves
tecnologies digitals
de comunicació

Usuaris al Punt Multimèdia.

Es posa en marxa la nova
pàgina web del Punt Multimèdia

S E R V E I  P Ú B L I C

Núria Mahamud
BTV ha renovat el pro-
grama del migdia ence-
tant un nou espai d’ac-
tualitat més proper al
ciutadà, en què es dóna
prioritat a la informació
dels barris a través de les
televisions de Districte.
Viu el Barri, així és com
s’anomena el nou espai,
s’emet de dilluns a diven-
dres de 10.30 a 13 h –des
del passat 25 d’abril– i
consta de breus reportat-
ges en els quals es reflec-
teix el dia a dia de la
gent, els projectes o l’ac-
tivitat de l‘Ajuntament.
Com l’anterior programa,
segueix un model sense
presentador ni reporters
en pantalla, però està di-
vidit en blocs. Durant la
primera franja horària
–de 10.30 a 11 h–, Barris
mostra l’actualitat més
propera de cada districte

un dia a la setmana, di-
vendres en el cas de Les
Corts i Sants-Montjuïc.
El segon bloc –d’11 a
11.25 h– aborda cada dia
un tema diferent mit-
jançant càpsules de re-
portatges. Dilluns, els
barcelonins, populars o
anònims, són els prota-
gonistes en el bloc Ciuta-
dans; dimarts es dedica a
la Cultura (arts, teatre,
fotografia, arquitectura,
urbanisme, disseny,
moda…); dimecres hi ha
lloc per a l’Oci (gastrono-
mia, festes, turisme, es-
port…); dijous es parla
de Coneixement (ciència
i tecnologia, medi am-
bient, salut, economia i
comerç, treball, histò-
ria…), i divendres es re-
serva als Espectacles.
En la tercera franja horà-
ria –d’11.25 a 11.55 h–,
es repeteixen aleatòria-
ment les càpsules de Bar-
ris estrenades la setmana
anterior; de 12 a 12.30 h
tornen a sortir les càpsu-
les dels espais temàtics i,
finalment, durant l’últi-
ma mitja hora de progra-
ma, es recuperen els re-
portatges de Barris
estrenats el mateix dia.
Dissabte i diumenge s’o-
fereix una repetició del
millor de la setmana.

Més informació
www.barcelonatv.com

El nou espai s’emet de dilluns

a divendres de 10.30 a 13 h.

“Viu el Barri”, el nou
informatiu de BTV
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P O L I E S P O R T I U

Pere S.Paredes

Apuntar-se a la Unió Excursionis-
ta de Catalunya de Sants (UEC

de Sants) és una manera de viure i
gaudir de l’esport, la natura, el risc i
l’amistat entre els companys, junta-
ment amb la col·laboració entre per-
sones dedicades al muntanyisme.
Miquel Guillamet, president de la
UEC de Sants, explica que hi ha
molts grups i associacions de mun-
tanya a Catalunya i a Barcelona, però
“si alguna cosa ens identifica a la UEC
de Sants és reunir-nos en el nostre lo-
cal, amb el molt bon ambient que s'hi
respira, amb els amics, i preparar pro-
ves o sortides a la muntanya”.
Sortides que ell explica així: “fem es-
port, a la vegada que cuidem la natu-
ra, estudiem tots els riscos que pro-
bablement hi podem trobar i així,
preparats, podem dominar i superar

aquestes situacions, en companyia de
tots els amics”.
Guillamet intenta inculcar als mem-
bres del seu club que han de domi-
nar tots els temes de les seves sec-
cions: “no has d’anar un diumenge a
fer ràfting; ensenyem a viure aques-

ta emoció, però calibrant el teu ni-
vell davant dels perills, perquè no hi
hagi accidents”.
Fins i tot  explica l’anècdota que a
molts dels nous socis els han d’ense-
nyar a caminar: “no és el mateix ca-
minar per l’asfalt que quan ho fas
per una muntanya, plena de pedres,
amb molts desnivells. Has de saber
quan has forçar més la màquina, o

quan has d’aprofitar el terrenys per
descansar”.
La UEC de Sants es formà l’any 1932
en fusionar-se el Club Excursionista
de Sants, el Club Excursionista
Montgrony i el club Excursionista Al-
pinenc; està afiliada a la Federació
d’Entitats Excursionistes de Catalu-
nya, a la Federació Catalana d’Espele-
ologia i a la Federació Catalana d’Es-
ports i compta amb seccions de
muntanya, esquí, iniciació a la mun-
tanya, secció d’alta muntanya i esca-
lada, petjades i rodes, marxes, foto-
grafia, i secció d’investigacions i
recerques espeleològiques. A més,
compta amb un rocòdrom amb pa-
rets de 9 metres d’alçada i diversos
refugis per Catalunya. És famós el
seu mercat de Segona Mà.

Més informació:
C/ Jocs Florals, 51-53,
Barcelona.
Telèfon: 93 332 54 94

Joves fent exercici al rocòdrom.

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
Indústria, 42, 2n 1a.

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

Edició digital de L’Informatiu

L’Informatiu de Sants-Hostafrancs-La
Bordeta, periòdic gratuït dels barris, actua-
litza regularment la seva edició digital amb
el contingut de la publicació i altres infor-
macions d’utilitat. L’Informatiu és una
publicació mensual d’informació local nas-
cuda el mes d’abril de 1993.
www.infosants.com

Atenció ciutadana de l’Ajuntament
L’Ajuntament ha incrementat els ser-

veis d’atenció ciutadana amb el nou
Telèfon del Civisme: 900 226 226, una
línia gratuïta destinada a recollir avisos
dels ciutadans referents als serveis de
neteja, manteniment i control de l’espai
públic. També es pot fer per Internet a
L’Ajuntament t’escolta. Hi ha més infor-
mació a l’adreça següent:
www.bcn.es/telefoncivisme/catala/

w

                                

La Unió Excursionista de
Catalunya de Sants, amb
més de 400 socis, a més
de les activitats esporti-
ves, fa també conferèn-
cies i exposicions

400 persones fan esport de
muntanya a la UEC de Sants

“Vius l’esport de
muntanya i els seus
riscos, però amb molta
tècnica per superar-los”

L’escalada, una de les activitats de la UEC.

per MANEL
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Quin sentit té la Festa Major de
Sants?
Mantenir la tradició i recuperar per
uns dies l’espai que ocupen durant
tot l’any els vehicles en el carrer, per
al gaudi dels veïns. 
Això és comprès per tothom?
Si més no, és acceptat per una àmplia
majoria de les persones que viuen en
els carrers on es fa la festa major.
Quants anys té la festa?
Hi ha indicis que li donen una antigui-
tat d’uns 184 anys.
I durant aquest temps, com ha
evolucionat?
Els primers anys del segle xx, es van
aplegar fins a 63 carrers, després va
anar baixant. Acabada la Guerra Civil,
només hi intervenia l’Administració. Fi-
nalment, en la dècada dels setanta, la
festa es va anar recuperant fins a atrau-
re una vintena de carrers. Amb tot, da-
rrerament hem patit alguna baixa que
ens situa en 12 carrers i 3 places.
Llavors quin és el seu estat avui?

Estable, però s’han de cercar solu-
cions per a dos assumptes impor-
tants i que es toquen: un millor fi-
nançament econòmic i assegurar el
canvi generacional.
Vol dir que amb més diners seria
més fàcil que hi hagués més gent?
Segurament, perquè la gent no hau-
ria de lluitar tant per cercar-los i
això afavoriria les persones que vo-
len participar-hi.
Parlant de participació, quants
anys fa que intervé en la festa?
17 anys com a president de la federació
i 19 en la comissió del carrer Vallespir.
Què atrau una persona a organit-
zar-la?
Poder conèixer el veïnat, conviure-hi i
relacionar-t'hi, i et permet dur a terme
tot un seguit d’activitats relacionades
amb la festa major.
Però això demana un cert sa-
crifici, oi?
Evidentment, això és un voluntariat
que una vegada assumit implica una
certa obligació, que dóna com a re-
sultat moltes satisfaccions a canvi
d’aquest esforç.
Aquests anys de festa, què li han
aportat?

A banda de conèixer  molta gent, m’ha
enriquit com a persona i he après a
compartir esforços i criteris per aconse-
guir moltes coses.
A pocs mesos de la festa, com es
preveu?
Penso que bé. En aquests moments to-
tes les comissions ja tenen preparada la
seva  programació i ara comencen a tre-
ballar en la construcció dels guarni-
ments, que són uns dels principals ele-
ments de la festa.
Què en treu, el guanyador del pri-
mer premi?
La satisfacció d’haver-lo guanyat, ja que
totes les comissions reben exactament
els mateixos trofeus i guardons.
I diners?
No, no n’hi ha. Pensem que l’esforç no
es pot gratificar amb diners, sinó amb
el reconeixement del treball fet.
Però com es financen?
Primer amb els socis, després mit-
jançant rifes i loteries i finalment,  les
subvencions que es reben a través de les
administracions i patrocinadors, quan
l’Administració ho permet.
Pel que abans em comentava,
sembla que amb tot això no
n'hi ha prou?

No, perquè tot costa molts diners i
encara que hi ha una bona sintonia
amb les administracions, l’esforç d’a-
quests organismes no és suficient pel
que fa a la cultura popular. Pensem

que no se la prenen com caldria, per-
què en el capítol econòmic estem en-
cara com fa trenta anys.
A banda de la festa major, organit-
zen alguna cosa més?
L’aplec de Sants, el mes d’abril; la canta-
da d’havaneres, el proper 28 de maig, i
la participació en la campanya de reco-
llida de joguines per Reis.
Si tornés a néixer, tornaria a im-
plicar-se en la festa?
Sí, però canviant-hi algunes coses. No
seria president de la federació tants
anys. Penso que cal un relleu generacio-
nal, per no caure en un procés endogà-
mic i perquè es renovin les idees.

E N T R E V I S T A Francesc Mañé, president de la Federació de Carrers de la Festa Major de Sants

Francesc Mañé en el 18è aplec de Sants celebrat no fa gaire.

“Penso que cal un
relleu generacional
per no caure en un
procés endogàmic”
Entre els mil festers i els dos milions de visitants
a la Festa Major de Sants es troba Francesc
Mañé, un entusiasta que ha dedicat els darrers
19 anys al foment de la cultura popular

“L’esforç no es pot
gratificar amb diners,
sinó amb el reconeixe-

ment del treball fet”

Josep M.
Contel
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