
L’Agrupació Artístico-teatral La

Antorcha, els Diables de Port i el

Cross Popular de Sants són les

iniciatives cíviques que han me-

rescut els premis Sants-Mont-

juïc 2004 en la que ha estat la

13a edició dels guardons. En

aquesta ocasió una de les cate-

gories, la destinada a premiar el

projecte més innovador, va que-

dar deserta.

La regidora del Districte, Inma

Moraleda, i altres regidors ads-

crits al territori, van lliurar els

premis en un acte celebrat el dia

15 de desembre. Els premis que

cada any concedeix el Districte

volen distigir entitats i persones

que contribueixen a dinamitzar

la vida dels barris.

Sants-Montjuïc premia els
millors de l’any 2004

Nous grups musicals troben
el primer impuls al districte

El lliurament de premis es va fer el passat 15 de desembre.

SUPORT

Molts músics joves
assagen al centre
municipal La Bàscula

BANDES LOCALS

Revolución Acústica,
The Great Toad o Bliss
són grups d’aquí

DIFICULTATS

Molts grups es dissolen
ben aviat per manca
d’ajuts i llocs per tocar
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E N T R E V I S TA Pàg. 8

Pere Garcia
Cinèfil

“El cine s’ha de
veure al cine. Visionar
pel·lícules a casa
és una altra cosa”

E N T I TAT S Pàg. 4

La Creu Roja té un
nou centre a Sants
Per coordinar voluntaris

P O L I E S P O R T I U Pàg. 7

Esport escolar
a Joan Pelegrí
L’escola té 600 alumnes

E Q U I PA M E N T S Pàg. 6

Èxit nocturn
de la biblioteca
Vapor Vell

A B A N S  I  A R A Pàg. 4

L’antiga estació
de Magòria
En desús des de 1974
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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 de la trucada: 0,55 euros + IVA /cada 
3 minuts o fracció)

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.
Agència Tributària 93 490 79 97
Caballero, 52-56.
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 93 495 58 85
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, 112.
CAP Les Hortes-Poble-sec 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

Dimarts 25 de gener

Kaida
A les 20 h. Sala Gaudí-La Pedrera (pg. de Gràcia, 92)

Un duo holandès que combina obres acústiques

i electroacústiques.

28, 29 i 30 de gener

Jazz simfònic amb Michel Camilo
Dv. a les 21 h, ds. a les 19 h i  dg. a les 11 h. 

L’Auditori (Lepant, 150)

Amb West Side Story, de Bernstein, i obres d’Alberto

García Demestres i Gershwin.

Divendres 11 de febrer

Niña Pastori
A les 21.30 h. Palau de la Música (Sant Francesc de Paula, 2)

Presentació del seu nou àlbum.

Divendres 11 de febrer

Juanes
A les 21.30 h. Razzmatazz (Almogàvers, 122)

Dissabte 12 de febrer

Manuel Carrasco
A les 21 h. Bikini (Déu i Mata, 105)

VI Festival del Mil·lenni

Dimarts 18 i dimecres 19 de gener

Dulce Pontes 
A les 21.30 h. Palau de la Música (Sant Francesc de Paula, 2)

Un avanç del seu proper disc, que es publicarà al 2006.

Divendres 21 de gener

Martirio & Chano Domínguez 
A les 21.30 h. Palau de la Música (Sant Francesc de Paula, 2)

Acoplados, el seu últim treball, és una nova visió de temes

clàssics de la música popular espanyola del segle XX.

Divendres 28 de gener

Chambao
A les 21.30 h. Palau de la Música (Sant Francesc de Paula, 2)

Amb Endorfinas en la mente va guanyar el premi de la

categoria de Millor Àlbum de Noves Músiques.

Dimecres 2 de febrer

The London Community Gospel Choir
A les 21.30 h. Palau de la Música (Sant Francesc de Paula, 2)

Gospel, swing-beat i rhythm and blues tradicional.

Dimecres 9 de febrer

Viatge a Nova Orleans
A les 21.30 h. Palau de la Música (Sant Francesc de Paula, 2)

Una revisió del jazz dels orígens. 

Fins al 13 de febrer

George Rouault (1871-1958)
La Pedrera (Pg. de Gràcia, 92)

Pintura, dibuixos i gravats d’aquest pintor parisenc.

Fins al 27 de febrer

Rodin i la revolució de l’escultura 
CaixaForum (Av. Marquès de Comillas, 6-8)

Des dels primers treballs fins a la plena maduresa.  

Del 19 de gener al 28 de febrer

Los géneros. El cuerpo. Conceptos 
y representaciones 
Espai Cultural Caja Madrid (Pl. Catalunya, 9)

Nou propostes d’artistes emergents.

Dijous 3 de febrer

Dijous gras
A les 15.30 h. Sortida de la Casa del Rellotge

A les 17.30 h, arribada del Rei Carnestoltes i pregó de

Carnaval. A continuació, ball i xocolatada per a tothom.

Dijous 3 de febrer

Arribada
A les 19 h. Cotxeres de Sants (Sants, 79-83)

Concentració i cercavila cap a la plaça del Vapor Vell.

Dissabte 5 de febrer

Rua de Carnaval al Poble-sec
A partir de les 11 h. Sortida i final: plaça del Sortidor

Espectacle infantil,  ball i concurs de disfresses.

Dissabte 5 de febrer

Rua de Carnaval a la Marina
A les 18.30 h. Sortida del pg. de la Zona Franca/Foc

I a partir de les 21 h, ball amb l’Orquestra Spirit.

Diumenge 6 de febrer

Rua de Carnaval a Sants
A les 17 h. Sortida de l’avinguda Maria Cristina

Dimecres 9 de febrer

Dimecres de cendra
A les 17.30 h. Casa del Rellotge i Jardins de Can Farrero

Enterrament de la sardina, ball i xocolatada.

Dimecres 9 de febrer

Sardinada popular
A les 20 h. Pl. Bonet i Muixí

I a les Cotxeres, a les 19 h, testament i seguici fúnebre.

SANTS 04  30/12/04  10:02  Página 2



S A N T S - M O N T J U Ï C

Dolors Roset

Què tenen en comú Revo-

lución Acústica, The

Great Toad, Paradigma, Biorá-

pidos Violentos, Neverend,

Leones Humildes, Bliz, Out-

takes i Slaanesh, per posar

només uns quants exemples?

Tots són grups de música que

s’han creat fa molt poc

temps, tenen moltes ganes de

donar a conèixer les seves cre-

acions i demanen més suport

per poder gravar una maque-

ta o un disc, els més agosa-

rats. I és que sense maqueta

no poden presentar-se enlloc.

Tots són de Sants-Montjuïc i

han tocat a diferents festes

que s’han organitzat als seus

barris. Fins aquí les coin-

cidències.

A la Zona Franca, hi trobem

uns quants grups del que po-

dríem anomenar rock dur. Es-

tan formats per nois que van

començar tocant versions

dels seus ídols i ara ja tenen

els seus propis títols. La ma-

joria assagen a La Bàscula, on

també han fet algun concert.

Revolución Acústica n’és el

contrapunt. Ells fan rumba-

pop i estan molt contents de

l’acollida que han tingut. Fa

només un any que es va fun-

dar el grup i ja estan sonant a

Sants-Montjuïc Ràdio i en al-

guna discoteca. Miénteme és

el seu tema més conegut. A

més a més, en l’últim concert

aquest desembre van reunir

400 persones: tot un èxit. Els

agradaria poder gravar un

disc i dedicar-se professional-

ment a la música.

En altres barris del districte

es troben grups que fan altres

tipus de música, com ara els

del gran gripau (The Great

Toad). Amb un estil que ells

mateixos defineixen de bode-

ville, aquests cinc músics s’a-

treveixen amb tot: rock, blues,

country i swing. En la passada

Festa Major d’Hostafrancs

van tenir molt d’èxit, i la tem-

porada 2005 la iniciaran a

Olot, el 21 d’abril. En un fu-

tur immediat esperen poder

consolidar la banda i ampliar

el repertori amb temes que

compon l’Àlex.

En una línia propera també hi

ha Bliz, que toquen rock i

pop, així com els Outtakes

amb el seu característic rock

dels seixanta i setanta. Bliz

interpreta versions dels Ra-

mones i Wizard, així com els

seus propis temes, que com-

ponen entre tots els membres

del grup. El mateix fa Outta-

kes; aquests, però, han optat

per versions de Led Zeppelin,

Lou Reed, Tom Waits i Frank

Zappa, entre altres.

Per sentir-los, alguns d’ells to-

quen regularment a La Bàscu-

la i els altres els podreu sen-

tir, gairebé segur, a la Festa

Major d’Hostafrancs.

3Gener 2005

Per La Bàscula passen regularment els grups que volen iniciar-se en el pop, rock, etc.

Els músics joves coincideixen que

aquest és un bon territori per

començar. El centre municipal

La Bàscula, situat a la Zona

Franca, actua de promotor de

noves iniciatives, però la capaci-

tat de crear grups de música s’es-

tén a qualsevol racó del districte.

Sants-Montjuïc, viver de nous
grups juvenils de música

Al districte hi ha
molts grups joves,
però sovint la seva
vida és curta

C IU TA DA N S OPINE N

Joan Castilla
Guitarrista

Aquí tocamos y no
molestamos a nadie, y
la verdad es que no es
caro. Llegamos y nos
ponemos a tocar. Me
gustaría que hubiesen
más medios para man-
tenerlo al día.

Miguel Plaza
Baixista

A lo mejor el material
podría estar más cuida-
do, ya que todo es muy
viejo, aunque eso tam-
bién depende de noso-
tros. Con lo que paga-
mos tampoco podemos
pedir más.

Alberto Mangas
Bateria

Las instalaciones están
bien, antes tocábamos
fuera, en unas casetas
en donde te morías de
frío. Creo que se podrí-
an ampliar los horarios
para poder ensayar
más.

Aaron Carmona
Baixista

Nosotros no ensayamos
aquí, pero hemos hecho
un concierto al que han
venido centenares de
personas para escu-
charnos. Es un buen
lugar para darse a
conocer.

Juan Manuel
Salgado
Guitarrista

Un problemilla es el
tema del transporte
para llegar hasta aquí.
Se tendrían que abrir
más centros como este
en el resto del distrito;
nos ayudan mucho,
pero la oferta es escasa.

Edgar Navarro
Baixista

Sería mejor tener loca-
les pequeños para ensa-
yar en lugar de un gran
espacio, que es donde
se hacen los conciertos.
Y que hubiera un mate-
rial específico para
ensayar y otro para
tocar.

Q u è  v a l o r a  m é s  d e l s  s e r v e i s  q u e  o f e r e i x  L a  B à s c u l a ?

LES “PERFORMANCES” I LES FESTES DE LEONES HUMILDESA
Cansats que festa volgués dir soroll, Leones Humildes tenen per objectiu promoure els

sons suaus afrojamaicans. Els qui hi vau anar, l’agost passat, al festival que van organit-

zar al Parc de l’Espanya Industrial, els coneixeu bé. Les seves creacions d’efectes sobre

una base que ja existeix d’un cantant o grup famós són molt ben acollides pel públic i

pels veïns dels espais oberts on actuen. Podríem dir que són conservacionistes del medi

ambient sonor i que es preocupen per preservar-lo.
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E N T I T A T S

Dolors Roset

Creu Roja acaba d’estre-

nar un nou equipament

al carrer Jocs Florals. Es trac-

ta d’una oficina de servei als

voluntaris de Sants-Mont-

juïc, Sarrià-Sant Gervasi i

Ciutat Vella. La finalitat és

oferir-los un espai perquè es

puguin reunir i coordinar

projectes, així com per fo-

mentar la vida associativa i

la incorporació de nous vo-

luntaris.

El nou espai és un punt de

referència de les accions so-

lidàries que porta a terme

aquesta institució. D’entre

totes les que realitzen desta-

ca l’atenció a la gent gran.

Per a ells, Creu Roja disposa

d’un equip de voluntaris que

atenen les persones que ne-

cessiten algú altre per realit-

zar les funcions bàsiques. Els

voluntaris també acompan-

yen a aquells que no poden

anar sols i s’ocupen de que

l’assistència dels centres de

serveis socials arribi als que

més ho necessiten.

Altres col·lectius són objecte

d’una atenció especial, com

ara nens, immigrants i per-

sones amb disminució. Per

als nens amb dificultats per

aprendre s’organitzen uns

tallers de reforç escolar. Els

immigrants, al seu torn, re-

ben informació i orientació

social.

Ara fa poc que ha acabat la

campanya de Nadal. Creu

Roja recull joguines que des-

prés els serveis socials repar-

teixen a les famílies. Per a la

gent gran també han desen-

volupat una acció especial i

100 empreses del barri han

col·laborat per poder realit-

zar un lliurament de lots de

Nadal a persones que viuen

soles o que estan en una re-

sidència.

Per aquest any 2005, Creu

Roja vol aconseguir que hi

hagi cadires amfíbies a les

platges de la Barceloneta, la

Nova Icària i la Mar Bella.

També s’iniciarà  un projecte

de sensibilització sobre te-

mes mediambientals.

Més informació

Creu Roja – Sants

C/ Jocs Florals, 111

T. 93 296 42 21 i 93 331 13 81

Les noves instal·lacions de Sants es van inaugurar el mes de novembre passat.

Els 700 voluntaris
que hi ha a Sants
atenen uns 3.000
usuaris

L’estació de Magòria
El 1893 comença a funcionar el Ferrocarril Central

Català, que unia Igualada i Martorell. Anys després, i

davant del creixement demogràfic de la zona, es deci-

deix construir un nou tram entre Martorell i Barcelo-

na, anomenat Camino de Hierro del Nordeste de Es-

paña. La societat fundada el 1908, inaugura la nova

línia el 1912, amb l’estació de Magòria com a termi-

nal. Però aquesta no estava al barri del seu nom, sinó

al de la Bordeta. L’edifici, obra de Josep Doménech

Estapà i d’estil modernista, va acollir el servei de viat-

gers fins l’any 1926, quan es va obrir l’estació soterra-

da de la plaça Espanya. Malgrat això, les vint-i-quatre

vies van seguir donant servei al trànsit de mercade-

ries fins el 1974. En l’actualitat, un camp de futbol

ocupa l’espai deixat per l'entramat dels rails.         

Si té fotografies o documents del seu barri, en

pot fer donació l’Arxiu Municipal del Districte,

93 332 47 71.

Abans La Gran Via i l’estació de tren de Magòria, el

1914.

Ara El mateix indret noranta anys després.

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

La Creu Roja ha obert un nou
centre de voluntariat a Sants

Les instal·lacions, al carrer Jocs Florals,
són un espai per facilitar la vida asso-
ciativa dels voluntaris.
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Gerard Maristany

L es decisions del jurat,

inapel·lables, han deixat

en aquesta ocasió una mala

notícia i una de bona. Co-

mençant per la dolenta, el

premi al projecte més innova-

dor es va declarar desert. La

bona, en canvi, és que el ju-

rat, després de valorar les

candidatures presentades per

la comissió de propostes, va

decidir no atorgar un premi,

sinó dos, a l’entitat més dina-

mitzadora. 

Aquests dos premis han anat

a les vitrines dels Diables de

Port i  al  Cros Popular de

Sants. Pel que fa als Diables,

es va valorar especialment el

seu compromís amb la Mari-

na/Zona Franca, “col·labo-

rant i participant en la totali-

tat d’actes i manifestacions

populars que es fan al barri”.

Pel que fa a la cursa popular,

es reconeix la tasca i l’èxit

dels seus 26 anys d’existèn-

cia. L’acta del jurat reconeix

especialment “ la perseve-

rança que en els seus orígens

va tenir Eugeni Giralt”, mà-

xim impulsor històric d’a-

questa iniciativa. 

El tercer dels premis, el de la

trajectòria,  ha estat per a l’A-

grupació Artístico-Teatral La

Antorcha. Aquesta associació

va ser fundada l’any 1949 per

un grup de veïns del Poble-

sec aficionats al teatre líric i

dramàtic. Tal com s’explica en

l’acta dels premis, “al llarg de

la seva existència ha repre-

sentat una cinquantena de tí-

tols de diferents obres, tant

de l’apartat líric com també,

el còmic”.

Els premis Sants-Montjuïc

volen distingir tant les enti-

tats cíviques del districte

com també les persones que,

a títol individual, participen

en la dinamització de la vida

ciutadana d’una manera ac-

tiva i destacada. La tretzena

edició d’aquests guardons es

va atorgar el passat 15 de

desembre durant el tradicio-

nal sopar d’entitats que or-

ganitza per Nadal el Consell

del Districte. Hi van assistir

uns 300 convidats. El sopar

es va tancar amb una actua-

ció de l’Orfeó Atlàntida, que

va interpretar, sota la direc-

ció de Sònia Torner, un pe-

tit repertori de cançons na-

dalenques.

N O T Í C I E Sf
Premi per al Secretariat d’Entitats
El Secretariat d'Entitats de Sants, Hostafrancs i la

Bordeta, ha rebut el segon premi de la cinquena edi-

ció dels guardons Barcelona Associacions. El concret

el projecte premiat és Parlem, destinat a incentivar

l'ús social de la llengua catalana entre la població im-

migrrant i a facilitar la participació de les persones

immigrants en el teixit social dels barris.

El Quijote al barri de Font de la Guatlla
El taller dels escriptors de Font de la Guatlla treba-

llarà enguany sobre Cervantes. Amb motiu de la

commemoració del IV centenari de l'obra Don Quijo-

te de la Mancha, en aquesta edició, els continguts del

taller es basaran en aquesta novel·la. Els participants

elaboraran al llarg del curs un relat curt de narrativa

històrica. Per a més informació: Centre de barri Font

de la Guatlla (c/Rabí Rubèn, 22).

La Coordinadora d’Urbanisme i el TAV
La Coordinadora d’Urbanisme de Sants, Hostafrancs

i La Bordeta s’ha tornat a reunir per analitzar els

efectes que tindrà per als tres barris la futura arriba-

da del Tren d’Alta Velocitat, com ara la cobertura de

les vies o la nova estació de Sants. Aquest organisme

que integra entitats de veins i de comerciants dels

tres barris vol reunir-se amb les administracions im-

plicades en la infrastructura.

Bona acollida de públic al nou MNAC
El nou Museu Nacional d'Art de Catalunya ha esde-

vingut un dels punts d'atracció de la ciutat des que es

va reinaugurar el mes de desembre passat. Un dels

dies de portes obertes que van serguir a la inaugura-

ció el museu va rebre més de 6.000 visitants interes-

sats en recòrrer les dues plantes de més de 45.000

metres quadrats, on s'exposen obres que recullen

1.000 anys d'història de l'art català.

El Districte atorga els premis
Sants-Montjuïc per 13a vegada

Els premiats i representants municipals, durant la cerimònia del

lliurament dels guardons, el passat 15 de desembre.

Els premis
distingeixen
entitats i persones
que dinamitzen la
vida del districte

El concurs literari està obert a joves i adults.

Vuitena edició del Certamen Literari Francesc Candel
E l 2005 és l’Any del Lli-

bre.  Quin mil lor mo-

ment si no aquest, per parti-

cipar en un concurs literari?

Les persones a qui els agrada

escriure i volen divulgar la

seva obra poden presentar-

se a la vuitena edició del Cer-

tamen Literari Francesc Can-

del ,  que aquest any té la

col·laboració del Consorci de

Biblioteques de Barcelona. 

El concurs és obert a tothom.

Els treballs han de ser origi-

nals i poden estar escrits en

català o en castellà. Les mo-

dalitats del certamen són Re-

lat curt (amb dues categories,

juvenil, entre 14 i 18 anys, i

adult, a partir de 19 anys),

Narració històrica i Poesia.

Els textos es poden lliurar a

qualsevol de les tres bibliote-

ques del districte -Biblioteca

Francesc Candel, Biblioteca

del Vapor Vell i Biblioteca del

Poble-sec Francesc Boix- o al

Centre Cívic Casa del Rellot-

ge, del 14 de febrer al 16 de

març, de dilluns a divendres i

de 10 a 14 hores. 

Els premis es lliuraran el 3 de

maig, a les 19 hores, a la sala

d’actes de l’equipament muni-

cipal La Bàscula. El llibre amb

els textos premiats estarà a

disposició del públic a partir

de juliol a les biblioteques i

l’Arxiu del Districte i a la Casa

del Rellotge. Més informació:

Biblioteca Pública Francesc

Candel, tel. 93 432 01 99.

L’Agrupació
Artístico-Teatral La
Antorcha, els
Diables de Port i el
Cros Popular de
Sants són els guar-
donats dels premis
Sants-Montjuïc 2004

Els premis Sants-Montjuïc s’atorguen sobre base de les

propostes que tothom pot adreçar al districte. Els ter-

minis se solen obrir cap al mes d’octubre i finalitzen a

mitjan novembre. S’atorguen tres premis: a la dinamit-

zació, a la trajectòria i al projecte innovador, i es poden

donar a persones individuals o bé entitats. El jurat que

concedeix els guardons està format per representants

del Districte i veïns.

S ’ A D M E T E N  P R O P O S T E SA
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E Q U I P A M E N T S

Gerard Maristany

L ’any 2003, la sala d’es-

tudi nocturn de la bi-

blioteca Vapor Vell va rebre

5.830 visites. El 2004, el

nombre va doblar-se: un re-

compte provisional ens par-

la de més d’11.000 visites.

La causa d’aquest augment

espectacular és que la sala ja

no és, com als seus inicis,

un espai on només es podia

anar a estudiar. Des de mit-

jan 2003 s’hi organitzen ac-

tivitats que han servit per-

què la sala comenci a tenir

un públic fidel. “El que més

ha triomfat són els grups de

conversa”, diuen els respon-

sables tècnics de la bibliote-

ca. Es tracta de reunir par-

lants de català o castellà

amb persones que tinguin

altres llengües maternes.

Les sessions es fan la meitat

en una llengua i la meitat

en l’altra, per tal que tot-

hom pugui aprendre.  Cal

inscriure-s’hi prèviament.

La sala d’estudi del Vapor

Vell obre des de fa 4 anys, i

el seu horari arriba fins a la

una de la matinada. A ple

rendiment, hi caben unes

80 persones ,  un nombre

que sempre resultarà petit.

“En època d ’exàmens

–diuen a la biblioteca– la

demanda és infinita. Si dis-

poséssim de 2.000 metres

quadrats segur que igual-

ment no quedarien cadires

buides”. Per això, a la con-

vocatòria d’exàmens de l’es-

tiu, una altra biblioteca del

districte també fa hores ex-

tres: és la Francesc Boix, al

Poble-sec, que l’any passat

va obrir del 10 de maig al 9

de juliol. 

El Vapor Vell és una de les

quatre  bibl ioteques que

obre tot l’any de dilluns a di-

vendres. Com les altres tres,

s ’ hi  ofereixen,  a  més de

grups de conversa, activitats

com videofòrums o tallers

de risoteràpia. Tot plegat,

aquest recull d’iniciatives ha

fet possible que la biblioteca

es converteixi en un autèn-

tic equipament d’oci noc-

turn.

L’organització

d’activitats en horari

nocturn, com grups de

conversa per aprendre

idiomes, ha disparat el

nombre d’usuaris

S’estima que la sala va rebre 11.000 visites durant tot l’any 2004.

L ’any 2004 es va celebrar el 70è aniversari

de l’òptica Josa. El matrimoni format per

en Lluís Josa Galimany i l’Enriqueta Porcar Re-

bull va inaugurar aquest establiment el 24 de

març de 1934. El negoci va progressar gràcies

als coneixements tècnics d’en Lluís i l’habilitat

comercial de l’Enriqueta. Tot i que la Guerra Ci-

vil va aturar l’activitat, es va reprendre posterior-

ment i l’establiment va anar oferint una gamma

variada de productes, molts elaborats artesanal-

ment a la rebotiga per pal·liar les mancances in-

dustrials del període de postguerra. L’any 1948

es va obrir una botiga al carrer Mallorca i, més

recentment, es van obrir sucursals a Martorell

(1978), Olesa de Montserrat (1981) i Sant Just

(1983). De sempre, la família Josa ha treballat

per oferir als seus clients un ampli ventall de

productes i la garantia d’uns serveis professio-

nals de qualitat.

Òptica Josa

C/ Sants, 11-13

E L  T A U L E L L

70 anys de dedicació i innovació en el camp de l’òptica

L’òptica Josa és un negoci familiar fundat l’any 1934.

La sala d’estudi nocturn del Vapor
Vell dobla el nombre de visites

MÉS INFORMACIÓ

Biblioteca Vapor Vell
93 409 72 31
www.bcn.es/bibioteques

Joan Anton Font

És una de les quatre
biblioteques que
obre tot l’any fins
a la una de la
matinada.

S E R V E I  P Ú B L I C

Redacció
Barcelona disposa d’un

servei públic específica-

ment destinat a donar

suport als consumidors.

l’OMIC, l’Oficina Muni-

cipal d’Informació al

Consumidor, és un ser-

vei de la Direcció de Co-

merç i Consum de l’A-

juntament que té com a

objectiu ajudar consu-

midors i usuaris perquè

facin valer els seus

drets, tant amb infor-

mació prèvia com amb la

recepció de reclama-

cions en temes de con-

sum. Es tracta d’un ser-

vei municipal d’atenció

directa i gratuït. La seu

física de l’OMIC es troba

a la ronda de Sant Pau,

núm. 43 i l’horari d’a-

tenció és de dilluns a di-

vendres, des de les 9 del

matí fins a les 14 hores.

Els usuaris i consumi-

dors també tenen la

possibilitat de formular

consultes o fer arribar

reclamacions a través

del web municipal, con-

cretament a través de

l’adreça

www.omic.bcn.es

Els serveis d’atenció i

assessorament al consu-

midor de l’Ajuntament

de Barcelona es van po-

sar en marxa l’any 1983.

Actualment, l’Oficina

Municipal d’Informació

al Consumidor ofereix:

• Atenció personalitza-

da de consultes.

• Anàlisi i tramitació de

denúncies, queixes i re-

clamacions.

• Mediació entre les

parts per a la resolució

de determinades qües-

tions.

• Campanyes d’informa-

ció i orientació als con-

sumidors.

• Edició de materials in-

formatius com ara els

"avisos als consumi-

dors".

• Documentació tècnica

i arxiu sobre normati-

ves i legislació.

L'OMIC 

Oficina Municipal

d’Informació

al Consumidor

Ronda Sant Pau, 43

08015 Barcelona 

Fax. 93 402 78 27 

omic@mail.bcn.es

Atenció i informació a
consumidors i usuaris
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P O L I E S P O R T I U

Pere Paredes

U n dels objectius de les activi-

tats extraescolars de l’escola

Joan Pelegrí d’Hostafrancs és “for-

mar bones persones”. Així és com

defineix la seva feina Marc For-

nells, el coordinador d’activitats

extraescolars del Centre Montser-

rat Xavier de l’escola Joan Pelegrí,

de la Fundació Cultural d’Hosta-

francs. El centre és, a més d’un lloc

de docència, un dels motors de la

vida social i cultural del barri

Per Marc Fornells, tots els volun-

taris i monitors que participen a

les activitats extraescolars del

col·legi són, com ell mateix, exa-

lumnes, i desitja que d’aquí a uns

anys tots els nois i noies “siguin

bones persones i actuïn correcta-

ment a la vida, dins del col·legi i

fora”. Aquesta escola, que entre

parvulari i primària acull uns 600

nens i nenes, intenta trencar tò-

pics i vells costums i, per exemple,

potencia el futbol entre les nenes.

“Abans elles jugaven a bàsquet i els

nois a futbol. Aquí intentem que

tots juguin i participin en algun

esport”, apunta Fornells.

És el cas de Marta Mora, d’onze

anys, veïna del districte de Sants-

Montjuïc que es defineix com una

defensa molt dura: “no deixo pas-

sar cap contrari”. Els altres compo-

nents de l’equip, Gerard Sánchez,

Isaac López, Àlex Molero, Gerard

Malivern, Víctor Ferrer, Carles

Adalid i Joan Bonet, corroboren el

que la seva companya diu i, com

ella, tots somnien a jugar en un

gran equip de la lliga (Barça o Real

Madrid) i ser grans estrelles del

futbol. De moment, brillen a l’es-

cola Joan Pelegrí, d’Hostafrancs.

L’escola acull uns 600 alumnes entre parvulari i educació primària.

Cada cop hi ha més noies, com la Marta Mora, interessades en el bàsquet.

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 - 107.3 FM

Constitució, 17. Tel. 93 298 19 19

Ràdio Ona Sants - 98.2 FM

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

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

Dedicar una estrella virtual

Més de 20.000 dedicatòries han deixat els

barcelonins a travès del web de

l'Ajuntament amb la iniciativa "Dedica una

estrella", un dels llocs d'Internet més visi-

tats durant les passades festes de Nadal.

Escollir una estrella del firmamement vir-

tual i dedicar-la a algú amb un missatge ha

resultat un èxit entre els internautes. 

www.bcn.es/firmament

w

L’equip de voluntaris i
monitors de les activi-
tats extraescolars inten-
ten trencar un tòpic: els
nens juguen a futbol i
les nenes a bàsquet

L’escola Joan Pelegrí vol “formar
bones persones” amb l’esport 

El centre escolar, amb uns
600 alumnes, és un dels
motors culturals del barri

per MANEL
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Vostè ha impulsat el cine al barri

de moltes maneres…

Vaig participar en la recuperació de l’A-

teneu Enciclopèdic Sempre Avant, amb

el qual vam organitzar les “5 hores de

cinema” quan Cotxeres encara no era

centre cívic. Després, es va convertir en

el Festival de Cinema de Sants, en el

qual col·laboraven professionals impor-

tants sense cobrar. També vaig interve-

nir en la Marató de Cine Fantàstic i de

Terror, en l’homenatge de Sants a Fruc-

tuós Gelabert...

Quin és el seu primer record del

cinema?

Des de petit el cinema m’ha agradat.

Als anys 50, el cinema era l’únic mitjà

popular de què disposava la gent. Hi

havia qui anava al cine dues vegades a

la setmana, dilluns i dijous. Sants era

una de les zones amb més cinemes. 

Vostè que ha estudiat el cinema a

la zona, quins considera que van

ser els més importants?

Un dels que més, el cine Gayarre, de la

carretera de Sants, que combinava

pel·lícula i espectacle; també el cine

Arenas, quan estava a Creu Coberta.

Tot i l’ambient que podia tenir, aquell

va ser el primer cine de Barcelona on es

van projectar pel·lícules amb so estere-

ofònic i cinemascope. I, evidentment,

el Palau Balañá, que va marcar molt.

Parli’m de grans títols que s’hagin

rodat a Sants-Montjuïc...

Molts. Rovira Beleta va ser dels qui

més n’han rodat aquí: Los Tarantos, a

Montjuïc; Los atracadores, on apareix el

bar i el cine Liceu, la carretera de

Sants... A Angoixa, de Bigas Luna, apa-

reix Mercabarna; El último cuplé, de

Juan de Orduña, ens mostra El Moli-

no; també hi ha un documental em-

blemàtic, titulat Alegro Paralelo, amb

guió d’Enric Ripoll-Freixes... 

Les pel·lícules són documents

històrics...

Sí, les localitzacions són molt impor-

tants, tot i que també molt desconegu-

des. Per molt dolenta que sigui una

pel·lícula, ens mostra la realitat exte-

rior de com podia ser Barcelona o Tole-

do fa temps.

Recentment, el cinema Verdi ha

anunciat que deixarà de fer ses-

sions golfes perquè no s’omplen.

Mentrestant, tenim les pel·lícules

a casa gràcies al DVD i la tecnolo-

gia digital...

El cine s’ha de veure al cine. Visionar

una pel·lícula a casa és una altra cosa.

Que no es creu això del “home ci-

nema”?

El DVD em sembla una bona eina per

analitzar pel·lícules, repassar el llen-

guatge cinematogràfic..., però si una

pel·lícula ha estat rodada per al cine,

serà millor veure-la al cine. 

Què seria la seva vida sense el

setè art?

Quan el cinema no existia, les coses

funcionaven igual. Tot i així, el cine

és una eina per dir coses i arribar a

les masses, perquè no tothom és un

entès o està entrenat per al teatre o

la literatura... Les arts s’han allun-

yat, però el cine ha apropat l’art als

ciutadans. 

Vostè diu que és de “Sants-

sants-sants”. Com és que ho rei-

tera tant?

Per a mi Sants és diferent de Barcelo-

na, en les coses bones i les dolentes. 

Sants independent?

Totalment! La descentralització de

Barcelona no existeix, en realitat. No-

més cal veure la Festa Major, la

Mercè, que és totalment prefabricada.

Mentrestant, s’escatimen diners a les

festes dels barris. La Barcelona autèn-

tica hauria de partir des dels barris,

enfortint-los, però s’està fent al revés.

E N T R E V I S T A P e r e  G a r c i a ,  c i n è f i l  i  p r o j e c t o r  d e  p e l · l í c u l e s  d e  c i n e  m ò b i l

Pere Garcia és un estudiós i divulgador del pioner del cinema Fructuós Gelabert.

“El cine s’ha de veure
al cine. Visionar
pel·lícules a casa és
una altra cosa”
Pere Garcia (carrer Galileu, 1943) és tot un
activista cultural. Ha impulsat moltes iniciati-
ves de cine al districte i ha estudiat la història
del setè art al seu poble. Quin poble? “Sants,
sempre Sants”, diu amb ganes.

“Les arts s’han
allunyat, però el cinema

ha apropat l’art
als ciutadans”

Gerard
Maristany

EN MEMÒRIA DE
FRUCTUÓS GELABERT

Al final del segle passat, Garcia va ser un

dels impulsors de l’homenatge de Sants al

pioner del cinema Fructuós Gelabert. El

nostre entrevistat el reivindica com a autor

de la primera pel·lícula amb argument de

tot l’Estat: Baralla en un cafè (1897), rodada

vora el Vapor Vell. “Aquest fet és descone-

gut per a la gent jove”, es queixa.
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