
Sant Martí és un districte amb
una notable vitalitat i diversitat
comercial. Hi destaca el comerç de
proximitat, que ha estat, un any
més, protagonista d’aquestes fes-
tes de Nadal. El balanç de les ven-
des durant aquestes festes és força
positiu.
La campanya de Nadal d’aquest
any de l’Ajuntament de Barcelona,
realitzada a través del Districte, ha
inclòs aquests eixos comercials: el
carrer Clot, el carrer Cantàbria-
rambla Guipúscoa, la rambla del
Poblenou i la rambla Prim. A més,
s’hi ha incorporat el tram del car-
rer Mallorca entre l’avinguda Me-
ridiana i el carrer Espronceda, que
ha estat afectat per les obres de
l’AVE, que ara ja han acabat.

El comerç de proximitat,
protagonista del Nadal

El casal de gent gran Joan
Casanelles estrena nova seu

UBICACIÓ

A l’illa d'equipaments
del carrer Concili de
Trento

INSTAL·LACIONS

Té una quarta part
més d'espai que a
l'anterior edifici
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El nombre de socis
del casal ja arriba
als 2.000
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L’alcalde, Jordi Hereu, el segon tinent d’alcalde, Ricard Gomà, i el regidor Francesc Narváez, amb usuaris del casal.



SANT MARTÍ

INFANTILS

Dijous 20 de gener
Bosquim boscam, el bosc dels sentits
17.30 h. Biblioteca Poblenou-Manuel Arranz (c. Joncar, 35).
Activitat dins del cicle Lletra petita, inclosa al progra-
ma Primeres passes, a càrrec de La Tabola. Infants de 6
mesos a 3 anys.

Dijous 3 de febrer
Contes de la Nana Bunilda
18 h. Biblioteca Poblenou – Manuel Arranz (c. Joncar, 35).
Teatre amb objectes a partir de tres contes de l’autora,
Mercè Rubí. A partir de 3 anys.

Dissabte 5 de febrer
Cinc i acció
18 h. Biblioteca Xavier Benguerel (av. de Bogatell, 17).
Taller de cinema de stop motion. Hi col·labora: Associació
Imago de Barcelona. A partir de 3 anys. Preu: 3,5 €.

TEATRE

Dijous 27 de gener
Lázaro
22 h. Centre cívic La Farinera del Clot (Gran Via de les
Corts Catalanes, 837).
Mitjançant estafes i mentides, el personatge del Laza-
rillo arriba a la “maduresa”, basada en el sacrifici de la
consciència i de l'autoengany. Preu: 6,5 € (carnet
Tr3sC: 5 €).

Divendres 11 de febrer
Dido i Medea: amor i respecte
20.30 h. Centre cívic del Parc Sandaru (c. Buenaventura
Muñoz, 21).
Teatre amb música i dansa a càrrec de Cia. Sampere
Aude! Dido i Medea expliquen vivències de tota una
eternitat, mostrant les diferents maneres de viure els
mateixos sentiments. Preu: 2 €.
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ATENCIÓ CIUTADANA

Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC) Districte
Pl.de Valentí Almirall, 1.
Telèfon d’informació 010
(0,45 ? IVA inclòs d’establiment de trucada, més
0,06 cèntims IVA inclòs per minut tarifat per segon)
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

C. cultural La Farinera del Clot 93 291 80 80
G.Via de les Corts Catalanes, 837.
Centre cívic Besòs 93 266 39 36
Rambla de Prim,87-89.
C. cívic Poblenou-Can Felipa 93 256 38 40
Pallars, 277.
Centre cívic Sant Martí 93 308 97 93
Selva de Mar, 215.
Centre cívic Parc Sandaru 93 309 06 35
Buenaventura Muñoz,21.
Casal de barri La Palmera 93 305 37 05
Duoda, s/n.
Casal de barri La Pau 93 278 05 35
Pere Vergés, 1.
Casal de barri Besòs 93 313 29 42
Cristóbal de Moura,230.
Casal de barri de Diagonal Mar 93 498 24 46
Selva de Mar, 22-32.
C. de barri Bac de Roda-Poblenou 93 303 24 47
Camí antic de València, 96.
Casal de barri Poblenou
Rambla del Poblenou, 49.

BIBLIOTEQUES

Bibl. pública Xavier Benguerel 93 225 18 64
Av.Bogatell, 17.
Bibl. pública Alòs-Moner 93 266 39 36
Rbla.Prim,87-89.
Bibl. pública Sant Martí 93 308 68 03
de Provençals
Selva de Mar, 215.
Sala de lectura Clot 93 246 39 28
Clot, 21-25.
Bibl. pública Poblenou 93 485 66 22
Joncar, 35.

SERVEIS SOCIALS

Centre Clot-Camp de l’Arpa 93 291 84 48
G.Via de les Corts Catalanes, 837.
Centre serveis socials Besòs 93 266 39 36
Rambla Prim,87-89.
Centre serveis socials Poblenou 93 256 38 56
Pallars, 277.
Centre serveis socials Verneda 93 308 97 93
Selva de Mar, 215.

GENT GRAN

Casal Joan Casanelles 93 485 03 24
Concili de Trento, 15-35
Casal Joan Maragall 93 313 08 96
Bermejo.1-5.
Casal Paraguai-Perú 93 305 12 04
Paraguai, 11-15.
Casal de gent gran Parc 93 300 62 78
Buenaventura Muñoz,21.
Casal de gent gran del Taulat 93 485 25 40
Llull, 220.
Casal de gent gran Sant Martí 93 308 97 93
Selva de Mar, 215.
Casal de g. gran Verneda Alta 93 305 17 54
Binèfar, 16-20.

ALTRES SERVEIS

Arxiu municipal de Districte 93 221 94 44
Av.Bogatell, 17.
C. de Normalització Lingüística 93 352 24 14
Clot, 228, 1r.

SEGURETAT

U.T. Guàrdia Urbana Sant Martí
Espronceda,146.
Comissaria Mossos d’Esquadra
Bolívia, 30-32.
Emergències Guàrdia Urbana 092
Emergències Mossos d’Esquadra 088
Telèfon únic d’emergències 112
Urgències sanitàries 061
Cos Nacional de Policia 091
Bombers 080

SALUT

CAP Vila Olímpica 93 221 37 85
Joan Miró, 17.
CAP Poblenou 93 433 77 00
Lope de Vega, 132.
CAP Besòs 93 278 82 35
Alfons el Magnànim, 57.
CAP El Clot 93 303 73 00
Concili de Trento, 25.
CAP Sant Martí 93 307 04 12
Pl. Infància, s/n (cantonada Fluvià)
CAP La Pau 93 278 86 60
Pere Vergés, 3.
CAP Passeig Maragall 93 446 29 50
Pg.Maragall, 52-54.
CAP Ramon Turró 93 446 57 00
Ramon Turró, 337-339.
CAP Paraguai 93 314 73 19
Paraguai, 17-19.

MÚSICA

Divendres 21 de gener
Nit de ‘Valenciana’
22 h. Centre cívic La Farinera del Clot (Gran Via de les
Corts Catalanes, 837).
Concert a càrrec d’Arthur Caravan, Senior i el Cor Bru-
tal, Samitier i PD Biano. Preu: 6,5 €.

Dijous 27 de gener
Concert de guitarra
20 h. Centre cívic del Parc Sandaru (c. Buenaventura Mu-
ñoz, 21).
Organitza: Societat Flamenca Barcelonesa El dorado.
Preu: 10 € (gratuït per als socis).

ACTIVITATS

Dimecres 19 de gener
Tècniques de transformacions de roba i
complements
19 h. Centre cívic del Parc Sandaru (c. Buenaventura Mu-
ñoz, 21).
Taller creatiu de transformació mitjançant l’ús de perfi-
ladors, reblons, pedaços, pintura, etc.

EXPOSICIONS

Del 17 al 29 de gener
Diari d’un oblit
Centre cívic Besòs (rambla Prim, 87-89).
Exposició fotogràfica a càrrec de l’entitat Yalah per
conèixer els campaments de refugiats sahrauís al desert
d’Algèria.

Fins al 31 de gener
D’ofici: reparador
Centre cívic del Parc Sandaru (c. Buenaventura Muñoz, 21).
Exposició en homenatge als professionals de les repara-
cions, a càrrec del col·lectiu Millor que nou, 100% vell.

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

Participa en la teva comunitat i respecta
els acords que s’hi prenguin

És molt important que
assisteixis a les assem-

blees de la teva comunitat.
És allà on es prenen els
principals acords que afec-
taran l’organització de la co-
munitat. La participació de
cada veí és fonamental per
mantenir un cert ordre co-
munitari i evitar malente-

sos. Si ets un llogater, és
important que estiguis as-
sabentat dels acords presos
en relació amb els temes de
convivència que t’afecten
(neteja, sorolls, ús d’espais
comuns, antena TV, etc.).
Per això, si no hi ha previst
un mecanisme d’informa-
ció, pots demanar-lo.



Daniel Venteo

“El nou casal no té ni
punt de comparació

amb l’anterior local. Era anti-
quat i més petit. Aquí tot és
nou i fa goig.” Amb aquesta
rotunditat s'expressava en Pe-
dro, un usuari octogenari del
casal de gent gran Joan Casa-
nelles, en visitar el passat 3
de desembre les noves ins-
tal·lacions de l'equipament.
Durant tot el dia es va cele-
brar una jornada de portes
obertes amb tota mena d'acti-
vitats lúdiques i festives. Si-
tuat al carrer de Concili de
Trento, 15-35, en el complex
d'equipaments públics de l’i-

lla, el nou casal disposa de
més de 900 metres quadrats
–una quarta part més que a
l'anterior ubicació– que do-
nen servei al seus 2.000 socis.
La Pepita n'és una. El casal, a
més d'un lloc de trobada, és
un espai per a l'optimisme.
"Per a les persones grans és
un ambient que et fa sortir,
t'arregles, surts i vas al casal,
ara a dinar, a fer aquesta o
una altra activitat; el casal és
moltes coses", afirma.
Amb el trasllat del casal des
de la plaça de Valentí Almirall
fins al nou edifici, l'equipa-
ment no només ha guanyat
espai, sinó també accessibili-

tat. S'espera, a més, que ara
pugui donar servei encara a
més usuaris potencials dels
barris de Sant Martí.
En paraules de l'alcalde de la
ciutat, Jordi Hereu, "la gent

gran de Barcelona són perso-
nes a les quals els agrada sortir
de casa i anar als casals de gent
gran a trobar-se amb altres
persones. Està demostrat que
aquests són equipaments per
aprendre i per gaudir-ne en
companyia... per ballar, en de-
finitiva, per omplir d'activitat
aquesta etapa fonamental de la
trajectòria vital que sempre
diem que ha de ser una etapa
activa de les nostres vides".
Entre les activitats del casal,
s’hi destaca la pràctica del
tai-txi, les sardanes i les sevi-

llanes, els balls de saló, els
cursos d'idiomes o els de ma-
nualitats, molt ben valorats

pels usuaris, fins a arribar a
la quinzena de grans blocs
d'activitats que es proposen
en el casal.

SANT MARTÍ 3Gener 2011

Concert coral el dia de la inauguració de la nova seu del casal Joan Casanelles.

La nova seu compta amb més

espai i el mateix esperit de sem-

pre: esdevenir un punt de

trobada de qualitat per a la gent

gran dels barris de Sant Martí

Nova seu del casal de gent gran
Joan Casanelles a Concili de Trento

CIUTADANS OPINEN

Anna Garcia
Jubilada

Nosaltres hi hem notat
una millora espectacu-
lar. Hem estat espe-
rant-lo des que van dir
que el farien. I des de la
xarxa Dones 50 i més
volíem donar les grà-
cies, perquè hi estem
molt bé.

Elisenda Barrera
Professora de dibuix
i pintura

Està molt bé, és més
gran i molt lluminós.
Hi havia una certa
temença pel canvi, però
veig que les coses estan
anant molt bé. Aviat,
però, se'ns farà petit,
perquè hi ve molta gent.

Lluís Aguilar
President del casal
Joan Casanelles

Molt bo. On estàvem
era molt antiquat i no
teníem aire condicio-
nat. Ara aquí tenim de
tot i la gent que no
volia venir ara n’està
encantada.

Montse Torrente
Responsable de tallers

A mi m'agradava més
l'altre, perquè feia molts
anys que existia i per a
mi és una cosa senti-
mental. Ens va costar
molt venir cap aquí.
Però aquest equipament
que tenim ara està més
ben condicionat.

Isabel Díaz
Jubilada

Me gusta mucho, es
muy amplio y luminoso,
tenemos mucha más
comodidad que en el
otro. Aún nos falta
alguna cosa de material,
pero está muy bien.

Ferran López
Jubilat

Comparat amb l'altre,
a part de ser més gran,
ens podem reunir totes
les persones tant amb
discapacitat com no
discapacitades.
L'equipament està
completament adaptat
i això està molt bé.

Què op i n a d e l n ou c a s a l d e g en t g r a n J o an Ca s a n e l l e s ?

VICENTE ZAMBRANO

LA XAR XA DE C ASAL S DE GENT GR ANA
En l'actualitat, el districte de Sant Martí disposa de vuit casals de gent gran repartits

entre els seus diferents barris. A més del Joan Casanelles, existeixen els de la Verneda

Alta, Sant Martí, Joan Maragall,Quatre Cantons, El Parc-Sandaru,Paraguai-Perú i Taulat-

Can Saladrigas.La creació d'espais de trobada de qualitat per a la gent gran ha estat una

de les prioritats de les polítiques socials de l'Ajuntament en els últims anys. La bona

valoració dels usuaris ha esperonat la conversió d'aquests equipaments en veritables

centres vitals per a la gent gran, amb la programació d'un ampli ventall d'activitats,

incloent-hi sortides i excursions.

Els usuaris valoren
molt positivament
que el nou casal
tingui més espai
que l'anterior



PL E DEL D I S T R ICT E

Belén Ginart

Aquest 2011, la despesa
del Districte en els sous

dels seus treballadors es re-
duirà un 2,21%. És el trasllat
a Sant Martí de la política de
contenció de despesa impo-
sada pel Govern Central a fi
de fer front a la crisi econò-
mica. Els pressupostos pre-
veuen també una inversió
menor que doni prioritat a
les intervencions urgents i
ajorni les que no ho són. Així
ho va explicar el regidor del
Districte, Francesc Narváez,
en el Ple celebrat el passat 1
de desembre. Les noves
prioritats, però, no afecten
els serveis socials i l’atenció a
les persones, que no veuran
reduïts els seus recursos,
com tampoc les entitats. Al

seu torn, el president, Jordi
W. Carnes, va desgranar el
pressupost municipal de
Barcelona per al 2011, que
aplica els mateixos criteris
de contenció i prioritat dels

col·lectius amb més necessi-
tats. El Consell Plenari va in-
formar favorablement del
pressupost municipal amb
els vots a favor del PSC i
ICV-EUiA, l’abstenció d’ERC
i els vots en contra del PP i
CiU. El conseller Manuel Ga-

llardo (PP) va argumentar el
vot negatiu basant-se en la
reducció de les inversions; el
conseller Josep M. Bardés
(CiU) va manifestar incerte-
sa sobre la capacitat de Bar-
celona per fer front a la crisi,
un argument rebatut pel
president, qui va recordar
que Barcelona és la menys
endeutada de les ciutats es-
panyoles més grans de
500.000 habitants. El conse-
ller Sergi Alcon (ERC) també
va incidir en la importància
que la inversió té per al seu
grup municipal. Al seu torn,
el conseller Francesc Carmo-
na (ICV-EUiA) va elogiar que
es posi l’accent en les políti-
ques socials. Es va aprovar
per unanimitat el Pla Espe-
cial Urbanístic per a l’edifica-
ció d’una nova escola i un
nou centre de barri al distric-
te, un dels cinc punts trac-
tats al Ple amb caràcter
d’urgència.

Jordi William Carnes va recordar que Barcelona és la ciutat menys endeutada.

Les entitats
rebran enguany
la mateixa
subvenció què
l’any passat

El Districte farà front a la crisi econòmica
amb una reducció de la despesa i el
replantejament dels criteris d’inversió

La contenció pressupostària no
afectarà les polítiques socials

Els Herois de Gràcia davant un petit altar poc abans de ser
afusellats. (Foto: Álbum histórico y grafico de Gracia.)

Els Herois de Gràcia (I)
El passat 30 de novembre, es va inaugurar al cementiri
de Poblenou la nova placa en record dels Herois de Grà-
cia, per uns fets que es remunten a l’any 1856, quan dis-
set graciencs foren afusellats sense judici.
Al llarg del segle XIX, els aixecaments militars, cops
d’estat i revoltes van ser uns fets bastant freqüents. Bar-
celona i els antics pobles del pla, avui convertits en bar-
ris de la Barcelona, no van estar exempts de bullangues
i barricades constants promogudes per les classes popu-
lars, les quals vivien envoltades de misèria, amb uns
sous molt baixos i una esperança de vida no gaire alta a
causa de les males condicions nutritives, sanitàries i
d’habitatge, entre altres.
Una d’aquestes revoltes es produí el juliol de 1856, des-
prés del cop d’estat del general O’Donnell contra Espar-
tero, a resultes del qual aquest últim va ser destituït de
les seves funcions. A Barcelona, aquests fets van origi-
nar diverses bullangues que desembocaren el 18 de ju-
liol en una revolta popular, en la qual milicians i obrers
s’apoderaren de la ciutat durant quatre dies i aixecaren
nombroses barricades en els barris populars del Raval i
de Sant Pere. En canvi, en els pobles de Gràcia i de
Sants, on el republicanisme i el sindicalisme estaven
molt més estesos, també s’hi va produir la revolta, enca-
ra que el seu rerefons era un altre.
A Gràcia, un d’aquests avalots va agafar per sorpresa el
coronel Ravell i sis dels seus oficials, encarregats de la
repressió de la vila, dins de la Casa de la Marquesa –avui
passeig de Gràcia amb Sèneca.

Si té fotografies o documents del seu barri, en pot fer
donació a l’Arxiu Municipal del Districte, 93 221 94 44

J. M. ContelÀLBUM HISTÒRIC

L’especialitat són les col·leccions de futbol.

Tot cromo és una botiga que fa les delícies
dels maniàtics dels cromos. Està especia-

litzada en col·leccionisme i venda de cromos,
infantils, juvenils, però sobretot de futbol na-
cional i internacional. El Josep Soto els diu-
menges planta la parada al mercat de Sant
Antoni, però fa set anys va decidir obrir
aquest establiment que li serveix alhora de
botiga i magatzem. El Josep diu que els
col·leccionistes de cromos viuen la seva afició
amb autèntica passió i que el perfil és gent
adulta que passa de la trentena. Els nens

viuen els cromos d’una altra manera; els agra-
da obrir els sobres, enganxar els cromos i són
els pares qui els donen els diners per comprar-
los. El col·leccionisme de veritat neix quan un
mateix s’ho pot pagar. A Tot cromo venen cro-
mos per separat i col·leccions completes, tant
d’actuals com d’anys enrere. També venen a
través d’Internet.

Tot cromo
C. Degà Bahí, 47-49 / Tel.: 93 347 46 87
www.totcromo.es

E L TAULE L L

El racó dels ‘cromomaniàtics’

Joan Anton Font

VICENTE ZAMBRANO

JULIO PARRALO
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NOT ÍC I E Sf
Concurs de la Unió de Canaricultors
El complex esportiu municipal Mar Bella va acollir
una trobada que se celebra des de fa 76 anys: el Con-
curs-Exposició de la Unió de Canaricultors de Barce-
lona. El concurs d’ornitologia està reconegut per la
Confederació Ornitològica Mundial i va aplegar uns
mil canaris de criadors aficionats durant el cap de
setmana del 18 i el 19 de desembre. El jurat va conce-
dir més de dos-cents premis en funció del color dels
ocells, la forma, el plomatge i, és clar, el cant.

Guia d’entitats per a la discapacitat
La nova Guia d’entitats que treballen per a persones
amb discapacitat i malalties cròniques al districte
de Sant Martí ofereix informació pràctica sobre la
vintena d’entitats especialitzades en aquest àmbit
que hi ha a Sant Martí, els seus serveis i objectius.
Es pot aconseguir de manera gratuïta als centres
cívics del districte.

Tarda de poesia
Mig centenar de poemes escrits per ciutadans i ciuta-
danes van ser presents a la 5a Mostra de Poesia Com-
parada de Sant Martí, celebrada la tarda del 30 de no-
vembre a la Seu del Districte. A l’acte es va lliurar un
llibre amb les prop de cinquanta obres guanyadores
d’aquesta edició, cadascuna d’elles comparada, en
contingut, amb la d’un poeta consagrat. Aquest cer-
tamen poètic es convoca cada dos anys.

S’inaugura l’escola bressol El Gronxador
El 15 de desembre es va inaugurar oficialment la
nova escola bressol municipal El Gronxador, en fun-
cionament des de principi de curs. El nou centre està
situat a la rambla Prim, 215, al barri de la Verneda i
la Pau, i disposa de 81 places. El Gronxador és la ter-
cera de les escoles bressol que s’han fet al districte
des del 2007. El curs vinent obriran les portes deu
noves escoles bressol més.

Obre el nou casal de barri Vila Olímpica-Can Gili Nou
AlexandraRubio

El passat 19 de desembre
es va inaugurar el casal

de barri Vila Olímpica-Can
Gili Nou (carrer Taulat, 3-5)
amb l’objectiu de fomentar el
teixit associatiu del districte i
impulsar la convivència i par-
ticipació ciutadana. El recinte
industrial, que data de l’any
1877, va ser una fàbrica fari-
nera formada per diverses
edificacions al voltant d’un
pati central. La seva rehabili-

tació ha permès convertir
l’antiga indústria en un casal
de 1.030 m² de superfície,
distribuïts en dues plantes.
La construcció de Can Gili res-
pon a una de les línies munici-
pals de creació d'equipaments
socials i culturals de proximitat
i, en aquest cas, és una deman-
da veïnal que va ser gestionada
per l’AV Vila Olímpica.
La seva programació serà tri-
mestral i oferirà formació de
benestar i salut, cultural, artís-

tica i lúdica. Pel que fa als
usuaris, podran gaudir d’una
sèrie de tallers i cursos, espais
polivalents, aules d’informàti-
ca i d'espais de trobada, així
com fer ús, a petició i sota cri-
teri municipal, de la sala d'ac-
tes per a xerrades, conferèn-
cies, debats o produccions
culturals de petit format.
Amb aquest nou equipament,
ja són vuit els casals de barri
existents al districte de Sant
Martí.

Un dels espais del nou casal.

Daniel Romaní

Les associacions de comer-
ciants i l’Ajuntament han

contribuït a dinamitzar el co-
merç amb elements com l’en-
llumenat i la música al carrer
durant les passades festes de
Nadal. I la major part de co-
merços s’han vestit de Nadal i
han decorat els aparadors amb
elegància, de manera que con-
vidaven a entrar-hi. En aques-
tes dates es posa de manifest
que aquest és un districte amb
una notable vitalitat i diversi-
tat comercial. Compta amb un
comerç sobretot de proximi-
tat, que té uns quants avantat-
ges, com són l’estalvi de temps
i el tracte proper amb els pro-
fessionals que ens atenen.
Així, doncs, no cal anar gaire
lluny per fer la compra: en la
major part de barris de Sant
Martí hi ha comerços de roba,

sabates, electrònica, mobiliari,
alimentació, ferreteries, llibre-
ries i un llarg etcètera.
Pel que fa a la campanya de
Nadal d’enguany de l’Ajunta-
ment de Barcelona, realitzada
a través del Districte de Sant
Martí, s’han inclòs a l’eix co-
mercial els carrers següents:

Clot, Cantàbria-rambla Gui-
púscoa, la rambla del Poble-
nou i la rambla Prim. A més,
s’hi ha incorporat el tram del
carrer Mallorca entre l’avingu-
da Meridiana i el carrer Es-
pronceda, que ha estat afectat
per les obres del pas del TAV,
obres que ja han acabat i que

s’han aprofitat per ampliar les
voreres i renovar el mobiliari
urbà i l’arbrat.
Segons Carles Martínez, presi-
dent de Sant Martí Eix Co-
mercial, “el comerç de proximi-
tat és un valor afegit als barris.
Els dóna vida, més seguretat i,
a més, és més sostenible”.
Martínez subratlla que la zona
de l’eix comercial de Sant Mar-
tí és autosuficient. “Hi ha molt
bona oferta alimentària –dos
mercats, el de Sant Martí i el
de Provençals, i moltes boti-
gues d’alimentació–, i establi-
ments de restauració i de ser-
veis. L’assignatura pendent
són els establiments de lleure”,
afirma Carles Martínez, se-
gons el qual “en moments de
dificultats econòmiques, tot i
que el consum baixa per a tot-
hom, el comerç de proximitat
s’hi adapta millor”. Sant Martí
Eix Comercial ha organitzat
aquestes festes un tren que ha
recorregut diversos carrers de
l’eix comercial, activitat que ja
es va fer fa dos anys i va tenir
una gran acceptació.

Sant Martí és un districte amb una notable
vitalitat i diversitat comercial. Hi destaca el
comerç de proximitat, que ha estat, un any
més, protagonista de les festes de Nadal

Il·luminació nadalenca al carrer Mallorca.

El comerç fa un balanç positiu
de la campanya de Nadal

El comerç de barri
permet estalviar
temps i ofereix un
tracte proper

JULIO PARRALO

VALENTÍ VIÑAS

JULIO PARRALO



Belén Ginart

Quan va quedar vídua, la Lucila
Salgado va caure en una depres-

sió. Necessitava sortir de casa, relacio-
nar-se, mantenir el cap ocupat. I així
va entrar en contacte amb La Tela de
Penélope, una de les moltes entitats
que treballen per la dona al districte.
“Em va donar la vida”, recorda. L’enti-

tat es va crear fa un quart de segle per
ajudar les dones a sortir de l’aïllament.
Cada dimarts es reuneixen al centre
cívic Sant Martí. Convoquen experts
perquè els informin sobre temes tan
diversos com el canvi climàtic o el
funcionament del cervell, comenten
algun llibre o simplement fan tertúlia.
La Lucila fa dotze anys que hi va, i

durant quatre en va ser la presidenta.
Al mateix centre cívic, s’hi troben les
sòcies de La Pizarra de Raimunda, cre-
ada fa deu anys per Carmen Gómez, la
qual va triar el nom en homenatge a la
seva professora de l’escola d’adults,
germen de l’associació. La seva voca-
ció és clarament cultural. “Volem aju-
dar les dones a aprendre, a desmitifi-
car coses, a incorporar-se a la societat
i al seu entorn”, explica. La sòcia més
jove té 35 anys i la més gran, 83. A
més, atenen dones amb problemàti-
ques diverses, però amb una necessi-
tat comuna de sentir-se escoltades,
que arriben derivades des dels serveis
socials, el CAP i altres entitats.
Més veterana és la Secció Dona del
Foment Martinenc, fundada fa 45
anys i presidida per Carme Márquez
des de fa dos anys. “Fem tallers de tot
tipus, com ara pintura a l’oli o ioga,
policromia o tai-txi. També fem con-
ferències setmanals, tallers de dietèti-
ca, comentem llibres, fem tertúlia…”.

Més informació:
www.santmartiambveudedona.cat
Punt d’Informació i Atenció a les
Dones (PIAD). C. Pallars, 277
Tel. 93 307 72 60

ENT I TAT S

Lucila Salgado, Carmen Gómez i Carme Márquez.
LUIS CLÚA
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GRUPS MUNICIPALS

S’acaba un any
ple d’èxits al Dis-
tricte. Som testi-
monis d’un
munt d’inaugu-

racions d’equipaments a tot
Sant Martí: casal de gent gran
Quatre Cantons i Joan Casa-
nelles, casal de barri de la Vila
Olímpica, casal de barri del
Poblenou, escoles bressol del
Clot de la Mel i el Gronxador,
remodelació del poliesportiu
de la Mar Bella, centre de ser-
veis socials del Parc, nou cen-
tre d’assistència primària de
Sant Martí, més camins esco-
lars, etc. El 2011 serà la culmi-
nació del nostre Pla d’Actuació
Municipal, un pla molt ambi-
ciós que aquest equip de go-
vern es va fixar com a priorita-
ri per crear més cohesió social
als nostres barris. En el 2011
continuem el nostre compro-
mís amb la ciutadania, posant
en funcionament les deu esco-
les bressol restants, finalitza-
rem la urbanització d’Alfons el
Magnànim mitjançant el Pla
de Barris, uns nous centres de
serveis socials al carrer Coru-
nya i Can Felipa, etc. Sant
Martí continuarà millorant.

Al 2011,
més Sant Martí

PSC. Francesc Narváez

Aquest any que
tot just estrenem,
els socialistes farà
més de 32 anys
que són al poder

en la nostra ciutat. Anys que
han donat moments brillants
com els dels Jocs Olímpics,
però que també han fet que els
ciutadans de Barcelona patim
la lenta agonia d’un projecte
que ja ha donat els fruits que
havia de donar. De fet, la bri-
llantor del 92 ja queda molt
lluny i després del fiasco del
Fòrum 2004 fa anys que vivim
sense que el Govern de la ciu-
tat tingui un projecte clar, en-
sorrats en un dia a dia que cada
jornada es fa més feixuc. Una
situació on, tot i que els barce-
lonins ens estimem la nostra
ciutat, el cert també és que la
trobem bruta i insegura, i que
ja no és aquella ciutat plena
d’oportunitats. És clar que cal
un canvi; un nou Govern amb
gent i idees noves. Bon any i
tingueu clar que junts podem
fer que el 2011 també sigui
l’any del canvi per a Barcelona.
Ja sabeu que em podeu trobar
a: efreixedes@bcn.cat

El 2011, el canvi
a Barcelona

CiU. Eduard Freixedes

Aquest any 2011
comença enca-
rant la recta final
del mandat socia-
lista a l’Ajunta-

ment. El canvi a Barcelona
vindrà marcat per la força del
Partit Popular treballant des
dels districtes. Els ciutadans de
Sant Martí pateixen les traves
que posa el Govern Municipal
per sortir de la crisi i fomentar
la creació d’ocupació. Els em-
prenedors, els comerciants i els
autònoms necessiten menys
traves burocràtiques i menys
pressió fiscal per poder dina-
mitzar l’economia, augmentar
la competitivitat i crear llocs de
treball. L’atur a Barcelona supe-
ra les 100.000 persones i dupli-
ca la taxa de 2007, dades que
mostren que el canvi liderat pel
PP ja és un fet. Sant Martí ne-
cesita mejores políticas para lu-
char contra la delincuencia con
más Guardia Urbana y Mossos,
además de más recursos para la
atención a las personas, con
más equipamientos y servicios
sociales, y con una inmigración
ordenada que cumpla la ley y
respete la ciudad y el país que
les acoge.

L’any del canvi

PPC. Emma Balseiro

La nova contrac-
ta de neteja i re-
collida de residus
ha estat un dels
salts més impor-

tants que ICV-EUiA hem im-
pulsat des de l’Àrea de Medi
Ambient. Després d’un any de
desplegament, el balanç és
molt positiu. Al conjunt de la
ciutat, ja hi recollim el 43% de
la brossa orgànica –132.000
tones en total–, amb una qua-
litat mitjana del 79,6%. La dis-
tribució territorial és força ho-
mogènia, i Sant Martí, amb un
19,46%, se situa entre els dis-
trictes amb menys residus im-
propis a la fracció orgànica.
L’anàlisi de la brossa recollida
ens ofereix un observatori
d’hàbits per barris que ens
permet adaptar les accions i
incidir allà on més cal. Més
enllà dels residus, la contracta
ha significat també una aposta
per l’estalvi d’aigua potable,
gràcies al reg amb recursos
freàtics, i per l’eficiència, amb
una flota de vehicles més gran,
però menys contaminant i
menys sorollosa. A més, hem
generat ocupació, amb 283
nous llocs de treball directes.

Bon balanç de
la recollida orgànica

ICV-EUiA. Ricard Gomà

El vot favorable
d’ERC als pressu-
postos de la ciu-
tat no és un vot
gratuït, és un vot

responsable i coherent perquè a
Barcelona li cal un pressupost
que permeti afrontar la greu si-
tuació de crisi econòmica, per-
què cal donar resposta a les ne-
cessitats de la ciutadania i cal
mantenir l’equilibri financer de
l’Ajuntament, perquè, com tot-
hom sap, els recursos són limi-
tats. Esquerra ha donat suport
als pressupostos d’enguany,
perquè el Govern de la ciutat
(PSC-PSOE, ICV-EUiA) ha com-
plert amb les condicions d’Es-
querra: congelació dels impos-
tos municipals, increment de la
inversió, reforç de les polítiques
de promoció econòmica per tal
d’incentivar l’activitat econòmi-
ca, increment de la despesa des-
tinada a polítiques socials i de
suport a les famílies, com ara la
destinació d’un milió d’euros en
beques menjador i un milió
dos-cents mil euros destinats a
la infància i l’adolescència.
Des de l’oposició, Esquerra
construïm ciutat.

El pressupost

ERC. Ester Capella

Unmónde recursos per
a les dones del districte

Un segle de passió
per la neu
Història de l’esquí a Catalunya du-
rant els últims cent anys: des de la
fascinació dels pioners que puja-
ven a Núria a peu al principi del
segle XX fins a les escapades en
600 al Pirineu dels seixanta. I
amb una mirada cap al futur: el
projecte Barcelona 2022 per orga-
nitzar els Jocs Olímpics d’hivern.

100 anys d’esquí a Catalunya
Passions de neu
Autor: Antoni Real
Edita: Ajuntament de Barcelona,
TV3 i Cossetània
PVP: 43 €

LLIBRES
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TELEVISIÓ

BTV
“Connexió Barcelona”.
De dilluns a divendres, de 18 a 19.45 h
“Info Barris”. Cada dia a les 12 h
Canal 26 TDT
www.btv.cat
www.btvnoticies.cat

Sant Martí Televisió
www.tvclot.com

PUBLICACIONS

La Veu de Sant Martí de Provençals
AVV Sant Martí de Provençals
Andrade, 176, baixos. Tel. 93 314 17 04
santmarti.prove@yahoo.es

El Butlletí
AVV Clot-Camp de l’Arpa
Joan Sibelius, 3. Tel. 93 232 46 10

Poblenou
AVV del Poblenou
Pallars, 277. Tel. 93 266 44 41

A tot esport
Associació Sant Martí Esport
Campo Arriaza, 99. Tel. 93 266 44 41

Línia Sant Martí
www.liniasantmarti.comunicacio21.cat

INTERNET

Portal mòbil

La informació de Barcelona i els serveis
municipals, la podeu trobar al mòbil. Si
voleu saber com fer gestions i demanar
informació a través del mòbil, visiteu
aquest portal. També hi trobareu aplica-
cions per al vostre smart-phone.
www.bcn.cat/mobil

Activa't per l'ocupació

En aquest web trobareu recursos d'orien-
tació i recerca de feina destinats princi-
palment a les persones que no en tenen.
Des de millorar el perfil professional fins
a informació sobre diferents sectors
econòmics; tot ho trobareu en el web del
programa conjunt de Barcelona Activa i
el Servei d'Ocupació de Catalunya.
www.barcelonactiva.cat/barcelo-
nactiva/cat/oportunitatsprofessio-
nals/activat/

wPOL I E SPORT IU

Pere S.Paredes

La Federació Columbòfila Catalana
o, com millor la coneix la gent, la

Federació Catalana de Coloms Mis-
satgers, celebra el seu 75è aniversari
amb un rellevant programa d’actes
on es destaca l’edició d’un llibre i la
participació, a finals d’aquest gener,
en una olimpíada columbòfila en la
ciutat polonesa de Poznan.
Els actes de commemoració d’a-
quest especial aniversari han donat
l’oportunitat de conèixer una mica
més les interioritats i característi-
ques d’aquest esport, amb xerrades
col·loquis, subhastes i exposicions
de coloms missatgers.
Josep Maria Corona, president d’a-
questa federació esportiva catalana,
explica que “aquest és un esport a l’a-
bast de tothom, grans, petits, rics i
no tan rics. Tu poses el límit al colo-
mar i als coloms que vols tenir”.
Entre les accions que es faran fins a
finals de gener, on es conclouran els

actes del 75è aniversari amb una par-
ticipació en una olimpíada columbò-
fila a Polònia, Corona ens destaca la
tirada d’un llibre: “només 1.000

exemplars de la nostra història. La
història de la Federació Catalana de
Coloms Missatgers”. “Ha estat una
feina increïble,”, destaca el president

d’aquesta federació, “que ha suposat
més d’un any de recerca i compilació
de moltes dades i moltes entrevistes.
Però creiem que ha valgut la pena”.
Entre els fets explicats en aquest lli-
bre, hi trobem que al final del segle
XVII la primera agència periodística
catalana, La Fabra utilitzava els co-
loms missatgers, i que el primer
club columbòfil que va néixer a Ca-
talunya, i també a Espanya, ho va
fer el 16 de febrer de 1890.

Més informació:
www.colomsmissatgers.cat

La història de la
columbòfila catalana,
que actualment compta
amb setze clubs, té el
seu inici a l’any 1935

Un llibre commemoratiu
recull els 75 anys
d’història d’aquesta
entitat esportiva

El vicepresident primer de la federació, Lluís Fernández de Retana.

La Federació Catalana de Coloms
Missatgers fa 75 anys

LUIS CLÚA
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DanielVenteo
El nou Servei d’Orientació Jurídica
i Mediació és una iniciativa con-
junta de l’Ajuntament de Barcelo-
na, la Generalitat de Catalunya i el
Col·legi d’Advocats de Barcelona,
que ofereix una primera atenció
qualificada i gratuïta per informar
els ciutadans sobre tots els seus
drets legals davant de qualsevol
conflicte entre particulars, amb
excepció de les qüestions laborals,
que ja disposen de serveis d’aten-
ció especialitzada. Aquesta atenció
es farà determinant el nivell
d’urgència del tema plantejat i de-
rivant-lo al servei més adequat, ja
sigui municipal o no.
És una iniciativa per apropar la
justícia i la resolució alternativa
de conflictes al conjunt dels bar-
celonins. Es tracta de proporcio-

nar un primer consell orientador i
informar sobre els llocs on es pot
acudir com a ciutadà en cada cas
concret, i fins i tot la possibilitat
d’acudir als tribunals o de recór-
rer a les vies extrajudicials de re-
solució de conflictes com la me-
diació, la conciliació i l’arbitratge.
També ofereix informació dels re-
quisits per accedir a l’assistència
jurídica gratuïta, si és el cas.

Més informació:
Servei d’Orientació Jurídica
i Mediació
Oficina d’Atenció Ciutadana
Plaça de Sant Miquel, 3
08002 Barcelona

Telèfon: 010
Preu de la trucada:
0,46 euros establiment de trucada (IVA
inclòs). 0,06 euros minut (IVA inclòs)
tarifat per segons.

S ERVE I PÚBL IC

CAROLINA GARCIA

Enmarxa el nou Servei d’Orientació Jurídica



Per què van entrar en el món de la
dansa?
Débora Martínez. De petita a l’escola
vaig fer diferents activitats extraesco-
lars, com patinatge artístic, natació,
gimnàstica rítmica..., i als vuit anys em
vaig iniciar en el ball modern i les sevi-
llanes a La Formiga Martinenca.
Xavier Benaque. Una mica tard i per
casualitat, als nou anys. La meva ger-
mana feia dansa moderna a La Formiga
Martinenca; llavors, d’anar-la a veure,
m’hi vaig engrescar.
Comva ser aquesta etapa?
DM. Progressiva. Cada cop feia més
classes i més activitats. Als onze anys
vaig dir a la meva mare que volia anar a
l’Institut del Teatre –era l’edat per en-
trar-hi– i al final em van acceptar.
XB. En el meu cas va ser tot més ràpid,
era més gran i tenia menys temps per
preparar-me. I en el moment de pren-
dre la decisió de presentar-me a l’Insti-
tut del Teatre, la Débora va ser el refe-
rent que em va fer decidir.

I a l’Institut?
DM. Van ser sis anys molt produc-
tius, perquè vaig treballar molt. A
més a més, havies de compaginar la
dansa amb els estudis obligatoris de
secundària. Llavors l’Institut es va
convertir en la segona casa, perquè
ens hi passàvem tot el dia.
XB. El començament va ser dur. No
havia tingut gaire temps per preparar-
m’hi i vaig entrar amb un cinc de nota
i una entrevista amb els meus pares.
Per sort, durant aquell mes de juliol,
la Débora, que ja feia dos anys que es
preparava a l’Institut, va venir a casa
meva a ensenyar-me diferents coses
que em servissin per guanyar nivell.
Malgrat un primer any difícil, en el
qual hi va haver gent que va apostar
per a mi, la resta de la carrera va ser
normal. Una cosa a destacar és que
les nostres carreres a l’Institut han
marcat una fita important tant per a
l’Institut com per a nosaltres.
Quan comencen a fer coses més
professionals?
XB. Sabia que al barri hi havia l’escola
de dansa d’Isa Moren i, en plena eta-
pa de l’Institut, m’hi vaig posar en
contacte i vaig començar a fer classes

amb ella, en les quals també em va
ensenyar com millorar. He après
molts valors amb ella i m’ha aconse-
llat a l’hora de prendre les decisions
més importants, de manera que s’ha
convertit en un dels referents més
importants de la meva carrera artísti-
ca. És una persona que, tot i que no
ha estat en els meus inicis, per a mi és
com si m’hagués acompanyat durant
tota la carrera i en tot això em va sa-
ber transmetre l’amor per la dansa.

DM. En aquest cas la vaig conèixer a
través del Xavier. També vaig co-
mençar a fer ballet amb ella, cosa que
em va permetre prendre part en les
actuacions del Petit Ballet de Barcelo-
na. Com a persona, també he tingut
la mateixa sensació d’apropament i de
suport personal. I amb la Isa va ser la
primera vegada que vaig ballar com a
parella amb el Xavier.

I després de l’Institut?
DM. Em vaig presentar al concurs
Ciutat de Castelló en representació de
l’Institut i vaig guanyar diverses be-
ques –estades en companyies– i pre-
mis. Una d’aquestes era una estada en
el Taller Estudio del Ballet Nacional
de España, on vaig estar un any amb
aquesta beca i dos anys més amb un
contracte de formació. El mes de se-
tembre em vaig presentar a les audi-
cions per a noves incorporacions de la
companyia i em van agafar. A més,
durant aquest dos darrers anys havia
fet diverses intervencions en la com-
panyia titular en el seu cos de ball.
Ara també he començat a estudiar un
grau superior de dansa amb especiali-
tat de pedagogia.
XB. El darrer any a l’Institut, el vaig
combinar amb una producció del Ballet
Español de Múrcia. Després també vaig
anar a Castelló i, com ella, vaig guanyar
diversos premis i beques. En acabar les
beques, em vaig presentar a una audició
del Taller Estudio del Ballet Nacional de
España i em van agafar. Ara estic en el
segon any de contracte. Com ella, tam-
bé curso estudis del grau superior, però
de coreografia.

ENTR EV I S TA Débora Martínez i Xavier Benaque , ba l lar ins de dansa espanyola

Xavier Benaque i Débora Martínez.

La Débora Martínez, amb 21 anys, i el Xavier

Benaque,amb 19 anys, van començar la seva

carrera de dansa a la Formiga Martinenca.

Ara són al Ballet Nacional de España,després

de pasar per l’Institut del Teatre de Barcelona i

l’Escola de dansa d’Isa Moren

“Vam començar a ballar
com a parella a l’escola

d’Isa Moren”

“Les nostres carreres
són una fita important
per a l’Institut del Teatre
i per a nosaltres”

JOSEP MARIA CONTEL
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Josep Maria
Contel


