
Cap a on han d’anar les inversions

de Sants-Montjuïc de cara al futur?

Quins equipaments es necessiten

per cobrir les necessitats actuals i

les dels pròxims anys? El Consell

del Districte està acabant de perfi-

lar un document on es recullen les

inversions en equipaments que cal-

dria fer fins a l’any 2011. Quatre

noves escoles bressol, un nou com-

plex esportiu a La Bordeta, 325 ha-

bitatges de lloguer per a joves, dos

nous casals de gent gran, una nova

seu per a la biblioteca Francesc

Candel… Les inversions que s’han

de fer són nombroses, i actualment

s’estan acabant de definir gràcies a

la col·laboració veïnal. S’espera que

el pla quedi enllestit el mes que ve,

però us n’avancem algunes dades.

Districte i veïns perfilen
el pla d’equipaments

Primers passos per a la 
transformació de La Marina

Més escoles bressol és una de les previsions del nou pla d’equipaments.

EXTENSIÓ

El pla afecta unes 72 
hectàrees de terrenys al
voltant d’Eduard Aunós

USOS

Es barrejarà habitatge,
equipaments,
feina i zones verdes

TERMINIS

Al final d’any s’aprova 
el pla inicial, que es farà 
a uns 15 anys vista
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E N T R E V I S TA Pàg. 8

Valerie Powles
historiadora vocacional

“Sóc més feliç amb 
uns documents que 
amb un telèfon mòbil”

E N T I TAT S Pàg. 4

Coordinadora
d’entitats del
Poble-sec
Orientació legal i laboral  

P O L I E S P O R T I U Pàg. 7

Cross Popular
de Sants
Una de les grans curses 

de Barcelona

S E R V E I  P Ú B L I C Pàg. 6

Fer tràmits des de 
l’ordinador de casa
Tràmits a www.bcn.es

M Ú S I C A Pàg. 6

Temporada de la 
Banda Municipal
Al Casinet d’Hostafrancs
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Divendres 19 i dissabte 20 de novembre

La Cupletista
A les 22 h. Tinta Roja (Creu dels Molers,17)

Drama cantat per la cupletista Càndida Pérez. 

Dins del Festival d’Òpera de Butxaca.

Dijous 25 de novembre

Pooka (Lars Horntveth)
A les 22 h. Teatre Lliure (Pg. de Santa Madrona, 40-46))

A mig camí entre la música electrònica i el jazz.

Dijous 2 de desembre

Josep Vicent i l’Amsterdam 
Percussion Group
A les 22 h. Teatre Lliure (Pg. de Santa  Madrona, 40-46))

La formació de percussionistes més prestigiosa d’Europa.

36è Festival Internacional de Jazz

Diumenge 14 de novembre

Avishai Cohen Quartet +  Randy Weston
African Rhythms Trio
A les 20 h. L’Auditori (Lepant, 150)

Dilluns 15 de novembre

Charles Lloyd, Zakir Hussain i E. Harland
A les 21.30 h. TNC (Plaça de les Arts, 1)

Dijous 18 de novembre

Bebo Valdés/Bebo de Cuba
A les 21.30 h. L’Auditori (Lepant, 150)

Divendres 26 de novembre

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

Dissabte 20 de novembre

El peix d’or
A les 12 h. Centre Cívic El Sortidor (València, 302)

Titelles de la companyia Binixiflat.

Divendres 26 de novembre

Màgic-Còmic-Show
A les 18 h. C. C. La Cadena (Mare de Déu del Port, 397 int.)

Màgia i humor del mag Xema.

Dissabte 11 de desembre

Contes d’animals
A les 12 h. Centre Cívic El Sortidor (València, 302)

Festival Internacional de 
Teatre Visual i de Titelles

Divendres 19 de novembre

I Festival Mario Cabré de toreig de saló
A les 21.30 h. Teatre Lliure (Pl. Margarida Xirgu, 1)

Una corrida de toros sense toros, amb alumnes de l’Es-

cola de Tauromàquia de Catalunya.

Diumenge 21 i dilluns 22 de novembre

Le jardin
A les 19 i 21 h. Sala Espai Lliure-Teatre Lliure

(Pl. Margarida Xirgu, 1)

Un malsom que té lloc a un jardí. De la Cia. Peeping Tom.

Dimecres 24 i dijous 25 de novembre

Ou le lapin me tuera
A les 19 i 21 h. Sala Espai Lliure-Teatre Lliure 

(Pl. Margarida Xirgu, 1)

Al·lucinacions del cervell a partir d’una sorprenent tècni-

ca narrativa. Dels fancesos Julie Bères-Cie. Les Cabriolers. 

Divendres 26 i dissabte 27 de novembre

Images en cycle
A les 20 h. Sala Espai Lliure-Teatre Lliure 

(Pl. Margarida Xirgu, 1)

Performance sobre el moviment de la imatge estàtica,

de la fotògrafa Brigitte Pougeoise.

Diumenges 21 i 28 de novembre

Titelles al Poble Espanyol
De 12 a 17.30 h. Tot el recinte del Poble Espanyol (Av.

Marquès de Comillas, 13)

Titelles amb diverses companyies, taller de Geppetto-

–espai on nens i pares podran manipular més de 500 

titelles– i taller de construcció de titelles.

Del 12 de novembre al 26 de desembre

Col·lectiva de pintura, escultura,
vidre i ceràmica
Espai Agustí Massana-Poble Espanyol 

(Av. Marquès de Comillas, 13)

Del 29 d'octubre de 2004 al 27 de febrer de 2005

Rodin i la revolució de l'escultura. 
De Camille Claudel a Giacometti 
Caixafòrum (Av. Marquès de Comillas, 6)

Una exposició sobre la importància que l'artista va te-

nir en l'art escultòric del segle XX.

www.bcn.es/publicacions

bcnrevistes@mail.bcn.es
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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.
Bib. 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
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Gerard Maristany

S
erà un llarg procés de re-

generació. Així ho definia

l’alcalde de Barcelona, Joan

Clos, en la visita que va fer a

La Marina-Zona Franca el

passat 5 d’octubre. Les trans-

formacions previstes a la zona

abasten l’espai d ’uns 70

camps de futbol, amb els ha-

bitatges d’Eduard Aunós com

a centre geogràfic. L’objectiu

és, en paraules de l’alcalde,

“construir un barri nou, on la

gent pugui treballar i viure”.

Per aconseguir això, un 30%

de l’espai l’ocuparà el traçat de

carrers; un altre 30%, les zo-

nes verdes i els equipaments, i

un 40%, les edificacions. En

aquest últim apartat, dos

terços serien habitatges i un

terç, activitats econòmiques.

Enmig de tanta estadística, un

detall rellevant: entre el 35 i el

50% dels habitatges seran

protegits o a preu assequible.

Les xifres encara són molt

obertes, però se sap que algu-

nes empreses afectades hau-

ran d’abandonar els terrenys, i

es reallotjaran una seixantena

d’habitatges. El nucli d’Eduard

Aunós quedarà intacte. Se-

gons va explicar el director de

Plans i Projectes de l’Ajunta-

ment, Oriol Clos, es millorarà

l’ús dels terrenys, ara infrauti-

litzats o buits. “Mantindrem

els carrers existents i n’obri-

rem de nous, per tal de trencar

aquestes grans illes, impròpies

d’un espai on circularan via-

nants”, va dir. També es pre-

tén passar dels usos indus-

trials (que ocupen ara el 53%

de la zona) cap a noves activi-

tats econòmiques i comercials. 

Els veïns presents van mostrar

la seva posició favorable als

plans presentats. “La cosa

marxa bé”, deia Jordi Cortés,

de l’Associació de Veïns

Eduard Aunós, mentre Jesús

Arteaga (de l’Associació de

Veïns La Vinya) esperava po-

der demanar “coses no previs-

tes, però que creiem que s’han

de fer, com ara una residència

de gent gran”. El passat 5 d’oc-

tubre es va entregar a les enti-

tats veïnals la documentació

per tal que hi puguin dir la

seva. A més, des del passat 18

d’octubre, un arquitecte infor-

ma tothom qui vulgui dels de-

talls del pla, a l’Oficina d’Aten-

ció al Ciutadà d’Alts Forns.

Cap al final d’any es consen-

suarà una proposta que se-

guirà un llarg procés d’aprova-

cions i de concrecions.

I posteriorment, les obres.

“Serà un període de transfor-

mació llarg, a cinc, deu o fins a

quinze anys vista”, deia Joan

Clos. Al final, s’espera que el

barri estigui totalment inte-

grat a Barcelona, gràcies tam-

bé a l’arribada del metro (línies

2 i 9), la consolidació del se-

gon recinte de la Fira, la Ciutat

Judicial, els equipaments de

l’Illa Phillips, les millores que

es duen a terme a Montjuïc...

3Novembre 2004

L’alcalde Joan Clòs va explicar el projecte del nou barri als representants veïnals.

L’Ajuntament està culminant la

redacció inicial d’un pla per trans-

formar La Marina-Zona Franca. 72

hectàrees de terrenys deixaran de

ser majoritàriament industrials

per acollir habitatges, feina, zones

verdes i equipaments

La Marina comença un procés 
de transformació a 15 anys vista

Le s  g ra n s  x i f r e sA
• 72 hectàrees de terrenys al voltant d’Eduard Aunós i el passeig de la

Zona Franca
• 60% d’equipaments + zones verdes, 40% d’edificis
• 9.000-11.000 nous habitatges (35-50%, protegits o a preu assequible)
• 25-36% de sòl edificable dedicat a activitats econòmiques

Més informació: 

Oficina d’Atenció al Ciutadà, carrer Alts Forns, 82-86, i www.bcn.es

C IU TA DA N S OPINE N

Jordi Cortés
President de l’AV
Eduard Aunós

Estic content, la cosa
marxa bé. Feia anys
que estàvem pendents
d’un pla com aquest.
Ara no pararem fins
que estigui tot urbanit-
zat.

Jesús Arteaga
President de l’AV La
Vinya

La remodelació està bé
per a tots els veïns d’a-
questa banda. Espero
que puguem demanar
coses no previstes, però
que creiem que s’han de
fer, com residències per
a gent gran.

Francisco Boix
President de l’AV
Plus Ultra

Que el nou barri no
sigui un món a part i
que el passeig de la
Zona Franca no dividei-
xi la zona nova de l’anti-
ga. I que els avantatges
repercuteixin en els nos-
tres, que ho necessiten.

Ramon Anglés
Centre de
Documentació
Històrica de Montjuïc

Espero que la nova gent
que vingui aporti
modernitat, però que
s’integri en la resta del
barri, que tots ens sen-
tim de la mateixa comu-
nitat.

Àngels Garcia
Gegants de La Marina
i Diables del Port

M’agradaria que les
obres fossin ràpides, per-
què els joves del barri
poguessin trobar un lloc
on viure. I que els preus
dels habitatges fossin
assequibles, perquè no
haguessin de marxar.

Antonio Guillén
President de la Unió
d’Entitats

El que volem és que el
nou barri beneficiï la
gent que ara hi viu. Un
factor molt positiu de
la planificació és que
des del primer moment
hem estat implicats en
el disseny del projecte.

C o m  v a l o r e s  l a  c o n s t r u c c i ó  d ’ u n  n o u  b a r r i  a  L a  M a r i n a ?
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E N T I T A T S

Núria Mahamud

L
a Coordinadora d’En-

titats del Poble-sec va

néixer fa quinze anys per

recuperar les festes tradi-

cionals i impulsar la cons-

trucció de nous equipa-

ments al barri, on no hi

havia ni biblioteques, ni

centres cívics, ni residèn-

cies per a la gent gran. Ac-

tualment hi ha adherides

73 entitats, entre les quals

escoles de dansa, clubs es-

portius, associacions de

pares i comerciants i les

colles de castellers, diables

i gegants. L’esforç conjunt

de tots plegats ha permès

aconseguir la gestió de la

pista  pol iespor t iva del

Parc  de les  Tres Xeme-

neies i la cogestió, junt

amb l ’Ajuntament ,  del

Centre Cívic El Sortidor. A

la seu de la Coordinadora,

situada al Casal Roser, a

més de fer-s'hi diversos

cursos i activitats hi ha un

servei d’advocats que ofe-

reix assessorament i de-

fensa jurídica en assump-

tes de feina ,  l loguers,

família i relacions amb les

administracions públiques

(Hisenda,  Ajuntament,

Seguretat Social...).

Un dels projectes en què

s’ha bolcat la Coordinado-

ra és la plataforma Poble-

sec per a tothom, que té

per objectiu donar acollida

i promoure noves formes

d’associacionisme entre la

població nouvinguda del

barri –aproximadament

un 23%– i en la qual parti-

cipen entitats com Caritas,

Bona Voluntat en Acció i

els Serveis Socials munici-

pals, entre d'altres. La Co-

ordinadora ofereix classes

de reforç escolar per als

nens, assistència social,

servei d’advocats i orienta-

ció professional o per a l’o-

bertura d’un establiment.  

Entre els objectius per al

futur, hi ha la cobertura de

la pista poliesportiva, la

millora dels accessos a la

muntanya de Montjuïc i el

seu entorn i la reobertura

de l’històric Molino. La

plataforma Salvem El Mo-

lino ja ha recollit 5.000

signatures i “estem en con-

verses amb el propietari i

l’Administració per reacti-

var el tema”, explica Jordi

Romeu, president de la

Coordinadora.

El Poble-sec per a tothom,
un projecte de la Coordinadora d’Entitats

Al Casal Roser es fan classes de pintura dimarts i dimecres.

Ofereix servei
d’advocats,
orientació profes-
sional i classes
de reforç.

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

La desapareguda plaça
Víctor Balaguer
A la cruïlla de la carretera de Sants amb la Rambla del Bra-

sil, durant molts anys hi va haver una plaça que va desa-

parèixer al final dels seixanta per donar pas a la ronda del

Mig. La plaça, anomenada inicialment de la Constitució,

va acollir l’Ajuntament de Sants quan aquest era un muni-

cipi independent. Després, fins a la seva desaparició, va

passar a anomenar-se de Víctor Balaguer. Malgrat tenir

nom propi, l’indret era conegut popularment com la plaça

del Ninyu per la font dels escultors Vallmitjana que hi ha-

via en el centre i que, coronada per l’escultura d’un nen,

embellia i dignificava aquell espai. Amb el pas dels anys, la

ronda es va cobrir i es va convertir en la rambla actual i la

font, després d’una estada a la plaça d’Osca, finalment va

instal·lar-se als jardins de Can Mantega. 

Si té fotografies o documents sobre el seu Districte, 

en pot fer donació a l’Arxiu Municipal, 93 332 47 71

Abans Plaça Víctor Balaguer, amb la font del Ninyu, l’any 1954.

Ara La ronda del Mig convertida en la rambla del Brasil, avui.
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Gerard Maristany

“N
o és una carta als

Reis. Volem que tot el

que es diu en aquest docu-

ment s’acabi fent”, expliquen

des de la Regidoria de Sants-

Montjuïc en relació amb el Pla

d’Equipaments 2004-2011. El

seu contingut s’ha elaborat

partint de la disponibilitat de

terrenys, l’evolució de la po-

blació, la proporció d’escoles o

de centres de salut exigibles

en funció dels habitants…

El resultat és un document

que ja ha passat per diversos

organismes participatius i

polítics del Districte. A hores

d’ara s’estan enllestint les

reunions amb els diferents

consells sectorials, que estan

acabant d’afinar les propos-

tes. Algunes d’aquestes ac-

tuacions són a punt de co-

mençar a fer-se. Mentres-

tant, les més llunyanes

tindran un caràcter de pro-

posta, perquè la vigència del

pla va més enllà del mandat

de l’actual govern municipal.

N O T Í C I E Sf
Medalles d’Honor de la Ciutat
L’esbart Ciutat Comtal i l’Associació de Pares treballa-

dors de la SEAT amb fills disminuïts són les propostes

del Consell de Districte per rebre la Medalla d’Honor

de la Ciutat. L’esbart Ciutat Comtal, que ja va rebre el

premi del Districte l’any 1999, porta 45 anys fent di-

fusió de la dansa tradicional. Per la seva banda, el

col·lectiu de pares vetlla per la qualitat de vida i la in-

tegració social dels infants amb disminució.

Dia Universal de la Infància al Poble-sec
Sota el títol “Un dia en la vida d’un nen”, Creu Roja

Joventut celebrarà el Dia Universal de la Infància (20

de novembre) amb tot un seguit de tallers, concur-

sos, exposicions i jocs al Centre Cívic El Sortidor del

Poble-sec, amb l’objectiu de divulgar les seves accions

en l’àmbit de la cooperació i els drets humans. El Dis-

tricte se suma a aquesta jornada amb l’espectacle in-

fantil “Peixet d’or”, del grup Binixiflat.

El Banc d’Aliments, a la Zona Franca
Des del passat 16 d’octubre funciona el nou magat-

zem del Banc d’Aliments de Barcelona, al carrer dels

Motors a la Zona Franca, coincidint amb el Dia Mun-

dial de l’Alimentació. El local disposa d’una superfí-

cie de 2.000 m2 i ha estat reformat per un arquitecte

de l’ONG Arquitectes sense Fronteres.

El Banc dels Aliments gestiona excedents d’empreses

alimentàries, de donacions i d’excedents alimentaris

de la Unió Europea, que distribueix a centres socials. 

Dia de la Violència de Gènere
Coincidint amb el Dia Internacional de la Violència

de Gènere –el 22 de novembre– se celebrarà una xer-

rada informativa sota el títol La violència contra les

dones als mitjans de comunicació audiovisual, a càr-

rec de Meritxell Esquirol. L’acte tindrà lloc a la seu

del Districte, a les 18.30 h, i està organitzat pel Con-

sell de la Dona.

Sants-Montjuïc fa la previsió 
d’equipaments fins al 2011

Nova edició dels Premis Sants-Montjuïc
E

l Districte convoca una

nova edició dels Premis

Sants-Montjuïc, que distingei-

xen persones i col·lectius que

hagin destacat en programes o

accions fetes en el present any,

o bé tinguin una llarga tra-

jectòria social i cívica.

Els guardons estan dividits en

tres categories: entitat més di-

namitzadora, trajectòria des-

tacada (d’entitat o personal) i

projecte innovador. El període

de presentació de propostes

finalitza el 18 de novembre i,

com és tradicional, els premis

es lliuraran en el Sopar de Na-

dal que el Districte ofereix a

entitats i associacions. 

Els premis consistiran en un

objecte commemoratiu i se-

ran concedits per majoria ab-

soluta. El jurat podrà decla-

rar-los deserts o establir

alguns accèssits especials.

L’any passat es va reconèixer la

tasca de Jesús Arteaga, activis-

ta del barri de La Marina-Zona

Franca a través de l’AV La Vi-

nya; de l’ONG Bona Voluntat

en Acció, que treballa per l’era-

dicació de la pobresa i la margi-

nalitat a l’anomenat Quart

Món, i del projecte Compartim

escola, una iniciativa que fa

compartir experiències de la

gent gran del Districte amb els

nens de l’escola Pràctiques I, de

Sants, amb la finalitat de

transmetre les vivències, les

tradicions i la història del barri

dels més grans.
La seu del Districte viurà un any més el lliurament dels premis.

Alguns dels equipaments previstos es construirant aviat.

A l g u n s  d e l s  e q u i p a m e n t s  p r o p o s a t s  ( 2 0 0 4 - 2 0 1 1 )A
Cultura
• Trasllat de la biblioteca Francesc Candel

a l’Illa Phillips
• Sala multiusos a l’Illa Phillips
• Ampliació de la biblioteca Francesc Boix
• Adequació de la zona no accessible al

refugi antiaeri del Poble-sec

Educació
• Escoles bressol als CEIP Pràctiques i CEIP

Carles I
• Nova escola bressol Collserola i creació

d’una altra a l’antic Mercat del Port
• Trasllat de l’escola bressol Guinbó
• Trasllat del Servei Complementari

d’Educació
• Millores als CEIP Francesc Macià, Miquel

Bleach, Perú, Jacint Verdaguer, Bàrkeno i
Ramon Casas

• Trasllat de l’IES Rubió i Tudurí
• Creació a La Marina d’un centre de la

Fundació Pere Tarrés (formació de moni-
tors de lleure) i Universitat Ramon Llull
(Educació Social i Antropologia)

Esports
• Complex Esportiu Municipal La Bordeta
• Tancament del camp de futbol Eduard

Aunós i trasllat de la seva activitat als
camps de l’Ibèria i La Bàscula

• Ampliació del Complex Esportiu La
Bàscula

• Transformació de la piscina de Montjuïc
en centre de salut / instal·lació esportiva

Gent Gran
• Nous casals a Sants i La Marina
• Centre de dia i residència Font Florida
• 75 apartaments a Bronze-Platí

Infants i joves
• Trasllat de la ludoteca Casa dels Colors
• 325 habitatges de lloguer per a joves

Altres
• Trasllat de l’Oficina d’Atenció al Ciutadà

d’Alts Forns a l’Illa Phillips
• Concentració de l’arxiu administratiu i

l’històric de Sants-Montjuïc als baixos
de la seu del Districte

• Inversions previstes al Pla d’Equipa-
ments per a Persones amb Disminució
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M Ú S I C A

Dolors Roset

C
om cada any, d’octubre a

juny, ens oferirà un re-

pertori d’obres de diferents

estils per a tots els públics.

Els concerts dels diumenges

5, 12 i 19 de desembre se ce-

lebraran al Casinet d’Hosta-

francs, a les  11.30 del matí, i

a partir del mes de gener, la

Banda actuarà al Casino de

l’Aliança del Poblenou.

La Banda Municipal inaugura

la temporada el dia 28 de no-

vembre a la tarda amb un

concert extraordinari a l’Audi-

tori, on interpretarà un ex-

tens repertori de fragments

de sarsueles, que no fa gaire

ha enregistrat  en CD. Altres

actuacions especials seran la

dedicada a la música del cine-

ma, que es farà al Palau de la

Música Catalana el 23 de ge-

ner, i el concert de Carnestol-

tes. Entre les interpretacions

que podrem sentir destaca la

Cinquena Simfonia de Beet-

hoven, una obra molt impor-

tant del repertori clàssic i un

repte per a la Banda perquè

significa consolidar el seu ni-

vell musical. Altres peces clàs-

siques d’autors russos i fran-

cesos, estrenes de Salvador

Brotons i Jean Carlo Aleppo,

com també diverses obres de

compositors catalans i algu-

nes primeres audicions, con-

formen el gros del repertori

d’aquesta temporada.

Al capdavant de la Banda hi

ha Josep Mut, el qual aquest

any comptarà amb la col·la-

boració de vuit directors con-

vidats. També hi participaran

solistes de violoncel, clarinet

i saxo, que estaran acompa-

nyats pels músics habituals. 

Els orígens de la Banda es re-

munten a l 'Edat Mitjana,

quan Barcelona disposava

d'un grup de músics que for-

maven part del seguici de

l'autoritat municipal, però és

l'any 1886 quan es consti-

tueix com a Banda Munici-

pal. Des d'aleshores la forma-

ció és part inseparable del

panorama festiu de la ciutat i

és present a festes dels bar-

ris, a la Festa de la Mercè, al

Festival d'Estiu i a actes ofi-

cials, a més de comptar amb

la temporada pròpia.

Concerts:

Casinet d’Hostafrans

C/ Rector Triadó, 53

Més informació:

www.bcn.es/cultura (agen-

da, música)

Tel.: 93 316 10 00

Durant la tempora-
da d’octubre a juny,
la Banda Municipal
interpreta més de
200 peces de dife-
rents estils

Comença la tempora-

da 2004–05 de la

Banda Municipal de

Barcelona. El Casinet

d’Hostafrancs tornarà

a ser escenari habi-

tual d’aquesta forma-

ció musical amb més

d’un segle d’història

La Banda Municipal al Casinet, aquest mes d’octubre.

Temporada de la Banda Municipal
al Casinet d’Hostafrancs

S E R V E I  P Ú B L I C

Redacció
Donar-se d’alta o fer cons-

tar un canvi de domicili en

el padró municipal, trami-

tar l’inici d’una activitat

econòmica a Barcelona,

sol·licitar la targeta rosa

per a persones més grans

de 60 anys, fer la preins-

cripció i matriculació es-

colar, domiciliar els rebuts

de tributs municipals amb

el nostre banc, consultar

l’estat d’un expedient de

llicència d’obres, demanar

la recollida gratuïta de

mobles o trastos vells...

Més de 60 tràmits munici-

pals es poden fer directa-

ment des de l’ordinador

de casa a través del web de

l’Ajuntament de Barcelo-

na, que ofereix, a més a

més, informació detallada

de més de 600 gestions

possibles, tant municipals

com no municipals. Si ho

desitja, el veí de Barcelona

pot accedir a la seva prò-

pia carpeta del ciutadà,

una via de comunicació

personalitzada entre ell i

l’adminsitració municipal

que li permetrà accedir

sempre que ho necessiti,

de manera ràpida, a les se-

ves dades fiscals i d’empa-

dronament. Tots aquests

són els serveis que ofereix

l’Oficina d’Atenció al Ciu-

tadà per Internet, una de

les parts més utilitzades

del portal municipal

www.bcn.es. 

Les dades personals ne-

cessàries per a la realitza-

ció d’aquests tràmits es-

tan protegides pels drets

previstos per la Llei Orgà-

nica de Protecció de Dades

vigent des de 1999. L’A-

juntament de Barcelona

va ser un dels primers

d’Espanya a oferir la pos-

siblitat de fer gestions des

de l’ordinador, aprofitant

així els avantatges que re-

presenta Internet a l’hora

d’una comunicació més

àgil entre els ciutadans i

l’administració.

El web dels tràmits és

www.bcn.es/tramits

Més de 60 tràmits amb l’Ajuntament es poden fer on-line.

BCN tràmits, fer gestions
des de l’ordinador de casa

Joan Anton Font

E
ls comerços donen vida a la ciutat.

Sants-Creu Coberta Centre Comercial,

amb 650 establiments associats, és un

dels eixos comercials més importants de

Barcelona. Va néixer fa quatre anys de la

unió de l’Associació Sants Establiments

Units i l’Associació Comercial Creu Cober-

ta, amb l’objectiu de cooperar i unir forces

aprofitant les característiques similars

d’ambdós carrers. Hi trobem botigues de

roba, sabateries, parament de la llar, ser-

veis i establiments de tota mena. L’eix co-

mercial ens convida a passejar, mirar apa-

radors i comprar amb la garantia i el bon

servei que ofereixen els establiments tradi-

cionals. És la columna vertebral al voltant

de la qual es desenvolupa la vida del barri

de Sants. De cara al futur es vol promoure

el comerç al carrer, fomentar l’interès tu-

rístic de la zona i crear una zona comercial

que inclogui altres carrers del barri.

E L  T A U L E L L

Sants-Creu Coberta Centre Comercial, la columna vertebral del barri

L’eix comercial del carrer de Sants aplega uns 650 establiments.
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P O L I E S P O R T I U

Pere Paredes

E
l Cros Popular de Sants, Me-

morial Eugeni Giralt, acaba de

celebrar la seva XXVI edició i és el

moment de situar-la, segons els or-

ganitzadors, com una de les grans

cites de l’esport al carrer a la ciutat

de Barcelona.

El Districte de Sants-Montjuic, les

cotxeres de Sants, les botigues de

l’estació de Sants i fins a 200 enti-

tats més, que participen en l’orga-

nització, volen consolidar aquesta

prova de 10 km com la quarta cursa

popular de Barcelona, darrere de les

curses de la Mercè, la d’El Corte In-

glés i la dels Bombers.

Enguany, els corredors han parti-

cipat en tres categories: dels 0 als

6 anys, dels 7 als 14 i dels 15 en

endavant. El recorregut és de 10

km, molt pla i  transcorre pels

principals carrers del districte.

Entre els participants més petits,

Fernando Conde, de nou anys i

del barri de la Sagrada Família, va

haver de matinar per venir amb el

seu pare: “Jo jugo a bàsquet i faig

atletisme al col·le. Tots dos es-

ports m’agraden molt, i encara

que m’he d’aixecar d’hora per có-

rrer, no em fa res”.

Mariona Roger, de dos anys, podria

ser l’atleta més jove que ha corregut

aquesta XXVI edició del Cros Popu-

lar de Sants. Mariona, que venia

des de Badalona acompanyant el

seu pare Jordi, va ser un dels cen-

tres d’atenció. 

Àngel Montané, del barri de Sant

Andreu, participa per primer cop al

Cros Popular de Sants, però ja és un

atleta fet a participar en altres cur-

ses: “no crec que sigui una cursa

gaire dura per a mi, perquè estic

acostumat a córrer cada dia de 15 a

16 quilòmetres”. 

El guanyador del Cros de Sants

2004 va ser Joan Herrera. El corre-

dor està convençut que “el millor de

la prova és la gent i l’ambient. No

és una competició oficial i això es

nota entre els corredors i el públic

que ha vingut a viure la gran festa”.

El Cros Popular de Sants, una de les
grans curses de Barcelona

Després de 26 edicions,
els organitzadors volen
situar aquesta prova al
costat d’altres grans
cites com la cursa de la
Mercè, la d’El Corte
Inglés i la dels Bombers

La prova té 10 quilòmetres i és la quarta cursa popular de les que es fan a la ciutat.

M U LT I M È D I A

TELEVISIÓ

BTV Informatiu Sants-Montjuïc

Cada dimecres a les 13.35 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 - 98.2 FM

Premià, 15, 2n. Tel. 93 431 84 08

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

Barcelona Informació on-line

La revista Barcelona Informació i els seus

deu suplements de districte es poden des-

carregar a Internet en format PDF a través

de la pàgina de l’Ajuntament. Consultar les

revistes a través de la xarxa és un bon sis-

tema, per exemple, per llegir el suplement

d’un altre districte distint del nostre.  

www.bcn.es/publicacions

w

Oi que no pot ser?

C O S E S  D E  B A R R I p e r M A N E L
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Quants anys fà que viu al Poble

Sec?

Des de l’any 1977.

Per què?

Per casualitat. Em van parlar d’un

pis i el vaig anar veure. El pis tenia

una magnífica vista sobre Montjuïc

i això em va agradar molt, tant per

no dubtar i quedar-me’l.

Per quina raó es coneguda com

l’anglesa del refugi?

Per lluitar i reivindicar la conserva-

ció del refugi 307.

Com és?

Era el final de la guerra de Bòsnia,

l’horror i la impotència de no poder

fer res em consumia. Un dia, just

davant de casa, van enderrocar una

fàbrica i va aparèixer el refugi. Jo

no en sabia res, mai no havia escol-

tat cap comentari sobre això, i com

que aquesta troballa em va interes-

sar molt vaig començar a investigar.

Què ha trobat?

Saber una mica més d’una història,

que amb el decurs del temps ha es-

devingut apassionant. Finalment,

per sort, s’ha aconseguit salvar el

refugi.

El Molino ha estat una altra de

les seves lluites?

Sí. Un dia vaig veure com una gent

llençava uns documents a les es-

combraries; malgrat que el teatre

com a cabaret no m’ha interessat

gaire, aquest fet em va molestar.

Vaig mirar en l’interior del conteni-

dor de l’obra i, a dins, hi havia un

parell de cartells. Tot seguit vaig

parlar amb els obrers, que eren rus-

sos, i amablement em van ensenyar

les coses que anaven a llençar. Per

sort les vaig poder rescatar.

I què ha fet amb tot això?

He fet algunes exposicions per mos-

trar aquest material. Una part la

vaig donar a l’Institut del Teatre i

una altra encara la guardo a casa

meva. Malgrat això, penso que el

millor lloc per guardar els docu-

ments són els arxius.

Hi ha alguna cosa que li preo-

cupi ara?

Aquí, al final del carrer Nou de la

Rambla, a tocar la muntanya, hi ha

un berenador de la font d’en Conna

que sembla que té els dies comp-

tats. A banda d’això, reivindico la

recuperació  del  Mol ino amb el

col·lectiu Fem girar el Molino.

Quin significat té aquest es-

pai?

Per les fotografies que he pogut

veure, aquest era un lloc de trobada,

un espai a l’aire lliure, vestigi d’una

altra forma de vida.

Vostè és una persona molt rei-

vindicativa, no? (Per què val la

pena recuperar els refugis i el

Molino?)

Són coses diferents, però impor-

tants, el refugi pel que significa una

guerra per a la gent civil, i el Moli-

no, perquè si no es conserva com a

construcció emblemàtica correm el

risc que al final tot sembli igual. 

Als contenidors es troben co-

ses?

Sí, al costat del Turó Parc vaig tro-

bar una maleta amb documentació i

premis de regates, entre els quals hi

havia el primer premi d’una regata

de 1914, celebrada al port de Barce-

lona. D’un contenidor d ’aquests

grans de runa, vaig treure un llibre

de l’exposició de 1929 que amagava

un certificat de defunció d’un mem-

bre de la CNT, etc.

Remenant contenidors no pot

donar una imatge equivocada?

Moltes vegades has d’anar bruta,

perquè et poses com una guilla ,

però per a mi és més important sal-

var la història. Un dia al mig del ca-

rrer hi havia un cistell de vímet ple

de partitures; la gent passava i no

en feia cas. Tot just va ser agafar-lo

que tothom se’m va acostar. 

També cerca coses al mercat de

Sant Antoni?

Sí, a través dels documents es pot

saber la història.

Tan important és la història?

Penso que sí, no estem parlant de la

història oficial sinó d’una història

més quotidiana.

Llavors?

Per l’esperança del que es pot apren-

dre dels errors del passat.

...I els ideals d’avui?

Són una barreja mal entesa de di-

ners i poder, una façana que per a

molta gent és primordial. En canvi,

jo sóc més feliç amb uns documents

que amb un telèfon mòbil.

E N T R E V I S T A Va l e r i e  P o w l e s ,  m e s t r a  d e  p r o f e s s i ó ,  h i s t o r i a d o r a  p e r  v o c a c i ó

“Sóc més feliç amb uns
documents que amb
un telèfon mòbil”
El Molino i el refugi 307 han estat reivindicacions

de la Valerie Powles, però no han estat les úniques:

sempre que troba un bocí d’història abandonat a

la ciutat fa mans i mànigues per recuperar-lo

“Si no es conserven cons-
truccions emblemàtiques
com El Molino correm el
risc que tot sembli igual”

Josep Maria
Contel
Periodista


