
Un accés situat al cor de la rambla
del Poblenou (números 77-91)
condueix a l’edifici de la Ludoteca
Maria Gràcia Pont. Fins ara,
aquest equipament municipal es-
tava isolat al mig d’un interior d’i-
lla, amb l’única companyia de dues
petites àrees enjardinades. La pro-
funda transformació de la zona
causada per la construcció del dis-
tricte 22@ n’ha canviat el paisatge.
Aquest espai interior s’ha conver-
tit en una nova zona d’esbarjo per
a veïns i passejants, i els tímids
parterres tenen ara la companyia
d’una gran àrea sembrada de plan-
tes i palmeres. Aquest nou espai
verd oxigena una àrea que fins a
l’aplicació del 22@ es trobava força
obsoleta.

El Poblenou guanya
una nova zona verda

SantMartí tindrà un nou casal
de joves al carrer Pallars

PATRIMONI

S’ubicarà en una
antiga fàbrica tèxtil
del carrer Pallars

ACTIVITATS

El casal serà lloc de
trobada dels joves
del barri

PARTICIPACIÓ

Han participat en
el projecte col·lectius
i entitats juvenils

Pàg. 3

ENTREVISTA Pàg. 8

Clàudia Prat
Gimnasta de trampolí

“La meva vida gira
al voltant de l’esport,
al qual dedico moltes
hores”

SOLIDARITAT Pàg. 4

Associació per a la
reinserció de dones
Ajuda persones amb
problemes personals greus

POLIESPORTIU Pàg. 7

Pirena 2011
La presentació omple
la Nova Icària

SERVEI PÚBLIC Pàg. 7

Casa d’acollida per a
dones que pateixen
violència masclista

ENTITATS Pàg. 6

Club Bàsquet Alisos
Gestionarà la pista
Joan Pujades

Pàg. 5Interior d’illa al carrer Pallars.
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Joves a la ludoteca Maria Gràcia Pont.



SANT MARTÍ

MÚSICA

Divendres 4 de març
Concert - improvisació
21 h. Centre cívic Can Felipa (c. Pallars, 277).
Concert de Roger Julià, baix; Estel·la Broto, flauta tra-
vessera; Francesc Sitges, teclat; David Faure, percussió,
i David Sitges, bateria i laptop. Entrada 5 euros.

Dissabte 19 de febrer
Transglosadors +
La tremenda clandestina
20 h. Centre cívic La Farinera del Clot (Gran Via de les
Corts Catalanes, 837).
Concert que fusiona el cant improvisat tradicional
amb el hip-hop, acompanyat per l'associació
Cor de Carxofa.

ACTIVITATS

Divendres 18 de febrer
Fragments
22.30 h. Centre cívic del Parc-Sandaru (c. Buenaventura
Muñoz, 21).
Cicle d’arts escèniques en format cabaret on tenen
cabuda tot tipus de disciplines: teatre, música, dansa,
circ, etc. Preu: 2 euros.

Dimarts 1 de març
Petit carnaval
17.30 h. Centre cívic del Parc-Sandaru (c. Buenaventura
Muñoz, 21).
Carnestoltes amb tallers i concerts.
Hi col·laboren: Espai 03, Petit Comité, Mums,Tots
i Diverpunt.

A partir del 3 de març
aDona’t
Centre cívic Besòs (rambla Prim, 87-89).
Cicle de propostes i activitats dedicades a la dona que
compta amb la col·laboració de grups i associacions de
dones del barri del Besòs-Maresme.

Del 3 al 5 de març
Carnestoltes
Centre cívic Besòs (rambla Prim, 87-89).
Rua, ball, confetti i concurs de disfresses.
Més informació al web del centre: www.ccbesos.org

Dilluns 7 de març
Docu +
20 h. Centre cívic del Parc-Sandaru (c. Buenaventura
Muñoz, 21).
Projecció del documentalMorir de dia, on quatre perso-
natges viuen i moren sota el signe de la droga durant
l’època de la Transició democràtica. Film realitzat per
Laia Manresa i Jordi Dies.
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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 deMar, 215.
Centre cívic Parc Sandaru 93 309 06 35
BuenaventuraMuñoz,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 deMoura,230.
Casal de barri de Diagonal Mar 93 498 24 46
Selva deMar, 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 deMar, 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 deMar, 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
BuenaventuraMuñoz,21.
Casal de gent gran del Taulat 93 485 25 40
Llull, 220.
Casal de gent gran Sant Martí 93 308 97 93
Selva deMar, 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
JoanMiró, 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.

TEATRE

Divendres 18 de febrer
Roxanne i Cyrano, records d'una absència
22 h. Centre cívic La Farinera del Clot (Gran Via de les
Corts Catalanes, 837).
Acompanyada d’unamonja cuidadora, Roxanne es passe-
jarà per la seva memòria fent-la reviure com si fos el mo-
ment present. Preu: 6,5 euros (carnet Tr3sC: 5 euros).
Més informació a plumteatre@gmail.com

EXPOSICIONS

Fins al 26 de febrer
Els oblidats
Centre cívic Besòs (rambla Prim, 87-89).
Mostra fotogràfica de la situació que pateixen un bon
nombre de nens nepalís amb alguna discapacitat psí-
quica i/o física. A càrrec de Bet Sabé Ribas.

Del 26 de febrer al 12 de març
14a Mostra d’audiovisuals i fotografia
de muntanya
Centre cívic La Farinera del Clot (Gran Via de les Corts
Catalanes, 837).
Exposició fotogràfica, documentals i conferències d’au-
tors i participants de la mostra.

INFANTILS

Dijous 17 de febrer
Les butxaques del mar
17.15 h. Biblioteca Poblenou-Manuel Arranz (c. Joncar, 35).
Activitat inclosa al cicle Lletra petita, del programa
Primeres passes, a càrrec d’Ada Cusidó.
De 6 mesos a 3 anys.

Diumenge 20 de febrer
Matí infantil
11 h. Centre cívic Besòs (rambla Prim, 87-89).
Activitats infantils organitzades per la Colla Gegantera
de la Verneda-Sant Martí i l’espectacle “Ralet ralet peti-
tet”, a càrrec de la companyia Ralet Ralet.

Dissabte 26 de febrer
Pluja de cançons, llamps i trons
12 h. Biblioteca Xavier Berenguel (av. Bogatell, 17).
Activitat inclosa al cicle Lletra petita, del programa
Aperitius musicals, a càrrec de Laia Torres i Carla Mora.
D’1 a 4 anys. Preu: 3,5 euros.

Dijous 3 de març
El pi del gegant
18 h. Biblioteca Poblenou-Manuel Arranz (c. Joncar, 35).
Activitat inclosa al cicle Lletra petita, del programa
Sac de rondalles, a càrrec d’Ignasi Potrony.
A partir de 4 anys.



Daniel Romaní

Un total de 24 arquitectes
han respost a la convo-

catòria de BIMSA i han pre-
sentat la seva idea per al nou
casal de joves del Poblenou, o
sigui, el primer casal de joves
que s’obrirà al districte de
Sant Martí. Actualment està

acabant el procés de selecció
del projecte definitiu, que s’e-
xecutarà durant el proper
mandat municipal, i que s’ini-
ciarà després del maig d’a-
quest any 2011.
De moment, ja s’han decidit
les principals característiques
i la ubicació del nou equipa-

ment. Són nombroses les en-
titats del Poblenou que ocu-
pen antigues fàbriques d’a-
quest barri que van quedar
buides quan va acabar la seva
activitat. El nou casal de joves
no en serà una excepció: l’edi-
fici on s’ubicarà pertany a
l’antiga fàbrica de teixits “Lo-

cales y fuerzas industriales”.
Aquest edifici, que serà reha-
bilitat, es troba al carrer Pa-
llars, 207-217.
El nou casal serà un dels prin-
cipals llocs de trobada i d’acti-
vitats dels joves del Poblenou.
A més, reunirà alguns serveis
adreçats als joves ara disper-
sos pel barri, com són l’Ante-
na jove del Poblenou, que ha
començat la seva activitat al
casal de barri del Poblenou
(rambla del Poblenou, 49).
També hi treballaran coordi-
nadament els educadors de
carrer.
El barri del Poblenou té un
teixit associatiu juvenil im-
portant que genera activitats
i projectes essencialment de
caps de setmana. Hi ha força
esplais i agrupaments escol-
tes, com ara l’esplai Movi Po-
blenou, l’agrupament escolta
Rakxa, l’esplai Flor de Maig,
Quatre gats del Taulat, l’es-
plai Pare Abraham, l’esplai
Sant Pancraç i l’esplai Sagrat
Cor, entre d’altres. També hi

ha nombroses associacions
que alberguen activitats per
a joves –unes quantes funda-
des fa un munt d’anys–, com
són el casino l’Aliança del Po-
blenou, el Centre Moral i
Cultural del Poblenou, l’Ate-
neu Flor de Maig, la Colla
del Drac del Poblenou, la Co-
lla dels Gegants del Poble-

nou, el Centre Imatgeria Fes-
tiva de Sant Martí, Hangar,
La Escocesa i El Niu, entre
d’altres. També cal destacar
les diverses activitats per a
joves que tenen lloc al centre
cívic Can Felipa. Però falta
un equipament per a adoles-
cents i joves que es reclama
des de fa temps. Ara ja està
definit.
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Joves a la ludoteca Maria Gràcia Pont.

El nou casal de joves del

Poblenou s’instal·larà en una

antiga fàbrica situada al carrer

Pallars, 207-217.Un total de 24

arquitectes han presentat la seva

idea per al nou equipament

El casal de joves del Poblenou
s’ubicarà al carrer Pallars

CIUTADANS OPINEN

Sònia Giordanino
Tècnica d'organització

Perfecte, perquè sembla
que casals per a joves no
en tenim i tampoc no
tenim gaires equipa-
ments. Que s'ubiqui en
un edifici antic i que el
restaurin està molt bé,
perquè així es manté una
mica l'origen del barri.

Nuria Vallejo
Metgessa

Bien, porque estará
cerca del centro del
barrio y por otra parte
porque es una manera
de aprovechar los edifi-
cios históricos.

Marta Moya
Membre de 9 Gats
del Taulat

Molt bé. L'edifici és
patrimoni històric, és
molt gran i hi podran
caber molts projectes.
Estaria bé que els joves
puguin participar acti-
vament en la gestió del
casal.

Josan Minguera
Membre de
La Jove 10

Ens sembla bé. Recupe-
rarem un edifici que
serà un enllaç amb el
futur. Els joves no som
nosaltres, són els que
vénen darrere. Caldrà
veure, però, la seva
participació.

Dolores Pedroche
Hoteleria

Me parece bien, porque
es algo para la juventud
y es importante que se
conserven los edificios
históricos y que no se
destruyan para hacer
viviendas.

Marc Pedret
Estudiant

Perfecte, no hi ha cap
organització que englobi
tots els joves del
Poblenou. És també
important que els joves
es facin sentir al barri.
Una fàbrica tèxtil és un
dels distintius del barri
pel fet de ser barri obrer.

Què l i s emb l a qu e e l n ou c a s a l d e j o ve s d e l Pob l e nou s ' i n s t a l · l i e n un a f à b r i c a t è x t i l ?

VICENTE ZAMBRANO

UN PROCÉS PART I C I PAT I UA
La definició del nou casal ha comptat amb la participació d’una representació de col·lec-

tius i entitats juvenils del Poblenou, que han constituït la Comissió de joves per al casal

del Poblenou. A més, s’han realitzat enquestes entre els joves del barri. Al procés parti-

cipatiu del Pla jovebcn, els joves de Barcelona ja hi expressaven la demanda de tenir

més espais de trobada.

El nou casal serà un
dels principals llocs
de trobada i
d’activitats dels
joves del barri



SOL IDAR I TAT

Daniel Romaní

L’any 1994, cinc dones
privades de llibertat

del centre penitenciari de
Wad-Ras, una voluntària i
una monitora de confecció
–que avui és presidenta de
la Fundació ARED, María
Teresa Rodríguez– van cre-
ar un petit taller de confec-
ció per aconseguir una al-
ternativa professional que
els permetés una reinserció
digna a la societat. Aquest
és l’origen d’ARED (Asso-
ciació per a la Reinserció de
Dones), que des d’aleshores
ha ajudat més d’un miler
de persones, majoritària-
ment dones, procedents de
centres penitenciaris i ser-
veis socials, a reinserir-se a
la societat.
La Fundació ARED, que té
la seu al carrer Zamora,
103-105, ofereix un acom-
panyament total de la per-
sona atesa, cursos de for-
mació professional en els
àmbits de la confecció in-
dustrial, l’hostaleria, l’arte-
sania i auxiliars a domicili, i
la possibilitat de realitzar

pràctiques en una empresa.
Els professionals i volunta-
ris d’ARED treballen, doncs,
per aconseguir que les per-
sones en risc d’exclusió so-
cial siguin autònomes. Tots
els seus projectes estan

orientats cap a la inserció.
“Estem al costat dels més
vulnerables, convençuts que
no hi ha cap ésser humà
irrecuperable, per greu que
sigui la seva situació, si se li
ofereix l’ajuda apropiada”,
afirma María Teresa Rodrí-

guez, presidenta de la Fun-
dació ARED. “Per a nosal-
tres no hi ha casos perduts”,
subratlla. María Teresa Ro-
dríguez també posa de ma-
nifest la flexibilitat de la
Fundació que presideix: “No
són les persones les que han
d’encaixar en el nostre pro-
jecte, sinó els nostres pro-
jectes els que han de ser ca-
paços de donar resposta a
les necessitats canviants de
les persones que atenem”.
Finalment, destaca: “Som
crítics a l’hora de denunciar
els obstacles en l’accés als
drets de les persones”.

Més informació:
Fundació ARED
C. Zamora, 103-105
Tel. 93 351 38 65
www.fundacioared.org

Una professora i una alumna d’un curs de la Fundació ARED.

ARED treballa
perquè les persones
en risc d’exclusió
social puguin ser
autònomes

ARED ajuda les
dones en risc
d’exclusió social a
reinserir-se.Ofereix
un acompanyament
total, cursos de
formació professio-
nal i facilita la
inserció laboral

Dones amb problemes personals
greus reben l’ajuda d’ARED

Inauguració de la nova placa en record dels herois de
Gràcia de 1856, al cementiri de Poblenou, el 30 d’octubre
de 2010. (Foto: Josep Maria Contel.)

Els Herois de Gràcia (II)
En plena revolta popular, el 18 de juliol de 1856, un
grup d’oficials va quedar cercat a la Casa de la Marquesa
per una multitud exaltada que va calar foc a la casa amb
els militars, que van resultar morts, dins. El 22 de juliol,
el general Zapatero, encarregat de la repressió al pla de
Barcelona, va ser reforçat amb tropes arribades des de
Mallorca i amb una àmplia dotació d’artilleria. Va des-
plegar totes aquestes tropes i va combatre la insurrecció
a sang i foc. El resultat final fou d’uns seixanta-tres mi-
litars i uns quatre-cents civils morts.
En la desfeta, un grup de graciencs que van fugir de la vila
van ser perseguits i, mentre encara lluitaven, foren captu-
rats a Sallent. Traslladats a Barcelona, van ser conduïts
fins a Gràcia on foren afusellats, sense cap judici, el 28 de
juliol. Dies després va ser detingut un geperut molt apre-
ciat a Gràcia i el 4 d’agost fou executat. Un anymés tard es
va detenir un altre geperut, que sí que havia estat vinculat
als fets i només fou condemnat a deu anys de presó.
Poques setmanes després de la Revolució de setembre de
1868, encapçalada pel general Prim, els veïns de Gràcia
van fer una col·lecta popular per col·locar al cementiri del
Poblenou una placa de marbre en record d’aquells homes.
El pas dels anys i la intempèrie van anar erosionant
aquesta placa fins que el 2009 es va desplomar i escam-
par esmicolada pel terra del cementiri. Donada la im-
portància del que representava, Cementiris de Barcelo-
na va reposar la placa a petició del Taller d’Història de
Gràcia, el qual comptà amb la col·laboració del Grup
1850 i del Districte de Gràcia.
Si té fotografies o documents del seu barri, en pot fer
donació a l’ArxiuMunicipal del Districte, 93 443 22 65

J. M. ContelÀLBUM HISTÒRIC

Hi venen vi a granel.

Tot i el nom jovenívol de La Pubilla del
Taulat, aquest bar-bodega de jove en té

ben poc, ja que és del 1886, com fa saber el rè-
tol de l’entrada. L’esperit, però, sí que es man-
té jove. Abans bar i bodega ocupaven un únic
espai, fins que l’any 1968 es va construir la
paret que els separa. Des d’aquest any porta el
negoci la mateixa família. Primer se’n feia càr-
rec l’Ángel López, i ara els fills, el Jesús, que
porta la bodega, i el Miquel Àngel, que porta
el bar. A la bodega, hi veiem els barrils amb
què serveixen el vi a granel. El Jesús ens diu

que tot i ser un costum arrelat sobretot en la
gent gran, cada cop hi ha més joves que en
compren. També tenen vi en ampolla, princi-
palment de denominacions d’origen catalanes
i espanyoles. El bar és un lloc molt conegut
per les tapes i que aplega molta gent que hi va
a fer el vermut. Destaquen les braves, les an-
xoves, els calamars... tot fet al moment.

La Pubilla del Taulat
C. Amistat, 12
Telèfon: 93 225 34 20

E L TAULE L L

Una pubillamolt entrada en anys

Joan Anton Font

CAROLINA GARCÍA

JULIO PARRALO
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NOT ÍC I E Sf
Descobreix la teva història
Amb aquest lema s’han posat enmarxa uns itineraris
històrics per Barcelona que tenen com a objectiu divul-
gar la història i el ric patrimoni dels barris de la ciutat.
La iniciativa dels Grups de Recerca Local arrenca amb
cinc rutes que segueixen el rastre de la Setmana Tràgi-
ca a diferents districtes. Entre ells, el de SantMartí, on
es fa l’itinerari “La Setmana Tràgica al Clot-Camp
de l’Arpa”. Més informació: IRMU. T. 977 40 17 57
www.sre.urv.cat/irmu/itineraris/index.php

Itineraris pel 22@Barcelona
El districte 22@Barcelona fa deu anys, bonmoment
per descobrir in situ la transformació urbanística,
econòmica i social que ha experiment aquesta antiga
zona industrial del Poblenou. L’Ajuntament ha editat
unmapa-guia amb tres itineraris (patrimoni històric
i artístic del Poblenou, innovació tecnològica i empre-
sarial, i espais públics i culturals) que es pot descarre-
gar a www.22barcelona.com.

Artistes del Camp de l’Arpa i del Clot
L’Associació d’Artistes del Clot-Camp de l’Arpa s’ha
presentat públicament amb una exposició al centre
cultural La Farinera del Clot (Gran Via de les Corts
Catalanes, 837), que es pot visitar fins al 19 de
febrer. Un conjunt d’obres plàstiques, visuals, musi-
cals i també escrites mostren l’art que es crea en
aquest barri.

El CB Alisos puja a primera catalana
El Club de Bàsquet Alisos va pujar a Primera Catalana
la temporada passada, i amb aquest motiu va rebre
un dels premis Campions que atorga El Mundo De-
portivo. Aquests guardons distingeixen els equips ca-
talans que han pujat de categoria. El Club de Bàsquet
Alisos es va crear el 1962 i té la seu al carrer Agricul-
tura (www.cbalisos.com).

El nou carrer de Sant Ramon de Penyafort ja és una realitat
DanielVenteo

El passat 23 de gener, els
alcaldes de Barcelona,

Jordi Hereu, i de Sant Adrià
del Besòs, Jesús M. Canga
van donar la benvinguda a la
transformació de la ronda de
Sant Ramon de Penyafort.
Aquest tram del carrer, de
prop d’un quilòmetre d’ex-
tensió, entre la Gran Via de
les Corts Catalanes i el carrer
de Ramon Llull, és la primera
actuació del projecte que con-

nectarà sense obstacles el
barri de la Sagrera –on es
construirà l’estació de l’AVE–
i la zona del Fòrum, millo-
rant la connectivitat entre
Sant Andreu i Sant Martí.
L’obra es fa en diferents fa-
ses, tant per la seva comple-
xitat com per reduir les mo-
lèsties als veïns i veïnes.
La remodelació vol millorar la
qualitat de l’espai urbà. El nou
carrer es caracteritza per ser
més amable amb els vianants

ja que s’ha renovat la pavimen-
tació, s’han guanyant nous
espais per a la trobada, i s’ha
millorat l’accessibilitat. Tam-
bé s’ha renovat l’arbrat, l’en-
llumenat, el mobiliari urbà i
s’ha incorporat un carril bici.
Les obres han significat una
inversió de prop de 8 milions
d’euros per al barri. Coinci-
dint amb les obres, també
s’ha millorat l’aparcament si-
tuat en el tram entre Cristò-
fol de Moura i Gran Via.

Els alcaldes de Barcelona i de Sant Adrià, el dia de la inauguració.

Belén Ginart

L’ampliació de la superfí-
cie destinada a zona

verda i de la xarxa d’equipa-
ments del districte de Sant
Martí són dos elements in-
destriables del desplegament
del 22@. Al mateix temps
que l’antic teixit industrial i
fabril del Poblenou s’encara
cap al futur i es reconverteix
en territori capdavanter en
matèria de noves tecnolo-
gies, es creen noves zones de
lleure a l’aire lliure i s’eixam-
plen els serveis adreçats a la
ciutadania. Neixen noves
empreses, es construeixen
més habitatges, però el dis-
tricte s’oxigena amb més es-
pais públics a l’aire lliure.
Així ho preveu el Pla especial
de reforma interior (PERI),
amb les directrius del qual
s’ha materialitzat una nova
urbanització de l’illa compre-
sa entre els carrers Pallars,

Llacuna, Pujades i rambla del
Poblenou. Aquesta àrea, anti-
gament ocupada per cons-
truccions obsoletes, amb bai-
xa ocupació, s’ha revitalitzat
amb noves edificacions, com
la promoció de 39 habitatges
públics i 59 places d’aparca-
ment que es troba actual-
ment en fase de construcció.
A l’interior d’aquesta illa hi

havia fins ara dues petites
zones enjardinades que do-
naven pas a la Ludoteca
Maria Gràcia Pont. La nova
urbanització ha permès am-
pliar la zona verda i obrir per
a l’ús de veïns i passejants
prop de 3.800 m², amb par-
terres sembrats de plantes i

amb palmeres i bancs per al
descans.
La nova urbanització ha anat a
càrrec de la junta de propieta-
ris, tal com també preveu el
PERI. En virtut de la revalora-
ció dels terrenys que comporta
el 22@, els propietaris de l’es-
pai tenen l’obligació de com-
pensar el conjunt de la ciuta-
dania amb la cessió de sòl per
a equipaments i la urbanitza-
ció d’espais públics, els quals
un cop finalitzats passen a ser
de gestió municipal.
Aquest interior d’illa recupe-
rat per a ús ciutadà serà un
espai obert durant les hores
diürnes. Per raons de segure-
tat, a fi d’evitar actes incívics,
romandrà tancat de nit mit-
jançant una tanca metàl·lica
que voreja tota l’illa. La urba-
nització d’aquesta placeta
interior estarà totalment fi-
nalitzada quan s’acabi la
construcció de l’edifici d’habi-
tatges públics; l’àrea confron-
tant amb aquesta promoció
de pisos s’ha deixat sense
acabar a fi d’evitar que les
obres la puguin fer malbé.

La transformació urbanística del Poblenou
fomenta la creació de noves zones de lleure
a l’aire lliure

Detall de l’interior d’illa del carrer Pallars.

Més espai verd per a ús
ciutadà als terrenys del 22@

Un nou interior
d’illa amb plantes
i palmeres esponja
el districte

VICENTE ZAMBRANO

VALENTÍ VIÑAS
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Pere S.Paredes

El 29 de desembre de l’any passat,
el Districte de Sant Martí i el

Club Bàsquet Alisos van signar el
conveni de cessió d’ús de la pista
Joan Pujades, que a partir d’ara ges-
tionarà aquest club. A l’acte de signa-
tura del conveni i lliurament de claus

entre el regidor del Districte, Fran-
cesc Narváez, i el president del CB
Alisos, Josep Maria Machado, es va
destacar la importància que tindrà la
reobertura de la pista com a element
integrador de la gent del barri i com a
espai per a la pràctica esportiva. Jo-
sep Maria Machado creu que el mo-

ment de la cessió ha estat l’encertat i
s’ha produït just en un moment de
gran expansió del club amb l’assoli-
ment de fites esportives tan impor-
tants com l’ascens a primera divisió
del club de Sant Martí.
En el conveni, a més a més de plante-
jar-se la gestió de la instal·lació i les
futures programacions esportives,
s’aposta per la implantació d’un pro-
grama d’entrenaments dels equips de
les diverses categories del CB Alisos,
com també de la celebració en aques-
tes pistes de competicions oficials i
dels torneigs que el club organitzi.
No fa gaire s’han dut a terme millores
d’adequació i remodelació de la ins-
tal·lació esportiva, amb treballs d’in-
tervenció i millora dels vestidors i de
les oficines i reconversió de l’antiga
pista de futbol-sala en una pista de
bàsquet multidisciplinària amb ins-
tal·lació de dues cistelles reglamentà-
ries mòbils i quatre cistelles de mi-
nibàsquet.

Més informació:
Club de Bàsquet Alisos
C. Agricultura, 204
Telèfon: 93 278 04 33
www.cbalisos.com

ClubBàsquet Alisos,gestor
de la pista JoanPujades

EQU IPAMENT S

Francesc Narváez i Josep M. Machado durant la firma del conveni.
ARXIU
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S’acaba el man-
dat i els ciuta-
dans poden valo-
rar la feina
realitzada per

aquest equip de govern. Un
gran nombre d’equipaments i
serveis s’han creat i millorat
per als nostres veïns i veïnes al
districte, el balanç és clar i de-
mostrable: centre d’assistència
primària, casals de barri, casal
de gent gran, escoles bressol,
escoles i instituts, bibliote-
ques, residències per a perso-
nes amb disminució, millores
en equipaments esportius,
centres de serveis socials, ca-
sals infantils, aparcaments, ur-
banitzacions de carrers i millo-
res en l’espai públic. La feina és
inqüestionable, Barcelona i el
districte no poden permetre
que s’aturi aquest progrés clar i
que ens avala. Barcelona és la
ciutat espanyola que més di-
ners inverteix per habitant. La
proximitat es demostra en fets
i aquesta és la nostra carta de
presentació per al present i l’a-
val per al nostre futur. Fugim
de missatges catastrofistes i
lluitem per la Barcelona del fu-
tur, capital del Mediterrani.

El valor de la feina
ben feta

PSC. Francesc Narváez

Acabaran abans
la Sagrada Famí-
lia que les obres
d’Almogàvers?
Aquesta és una

pregunta que cada vegada es fa
més gent al Poblenou. Ja fa uns
quants anys que el carrer Al-
mogàvers està del revés per
unes obres del 22@, sovint fan-
tasmagòriques, perquè, no hi
ha ningú treballant darrere les
tanques. Unes obres que són
l’extrem de la desídia amb què
aquest govern fa les coses. Tots
hem patit alguna obra que s’e-
ternitza inexplicablement.
Obres que, per altra banda, no
és fan bé i que s’han de tornar a
fer. En aquest sentit entendreu
que, per manca d’espai, no faci
una relació dels carrers i les pla-
ces amb rajoles que ballen uns
mesos després de la seva inau-
guració. Tot plegat demana un
canvi en la manera de fer les co-
ses. Les obres les hem de pro-
gramar per minimitzar els pro-
blemes a veïns i veïnes i hem de
garantir-ne la qualitat. Sembla
obvi, però després de 32 anys al
poder els socialistes ho han
oblidat. Em podeu trobar a:
efreixedes@bcn.cat

La Sagrada Família
abans queAlmogàvers?

CiU. Eduard Freixedes

La perseverança
del PP per recupe-
rar la convivència
ciutadana i el ci-
visme a la zona de

platges de SantMartí ha fet que
Hereu i Trias rectifiquin i vul-
guin prohibir ara el nudisme al
carrer quan els darrers 5 anys
hem demanat aquesta prohibi-
ció sense rebre cap suport. Però,
si realment Hereu i Trias volen
prohibir immediatament el nu-
disme tenen l’oportunitat de su-
mar-se a la nostra proposta pre-
sentada al 2007 que podria
entrar en vigor immediatament,
ja que ha passat tots els tràmits.
Des del PP defensem endurir les
sancions a qui vagi nu o seminu
fóra de les zones habilitades
sense necessitat del requeri-
ment previ de la Guàrdia Urba-
na que no té cap efecte. Sant
Martí ha de centrar sus esfuer-
zos en prioridades comomejo-
rar la convivencia además de
crear ocupación, la atención a
las personas, firmeza contra la
delincuencia y una inmigración
integrada que cumpla la ley. En
definitiva, recuperar la mejor
Barcelona, la ciudad de la que
nos sentimos orgullosos.

Prohibim el nudisme
a SantMartí

PPC. EmmaBalseiro

Barcelona dispo-
sa d’una àmplia
xarxa de 75 ca-
sals públics de
gent gran, que

arriben al conjunt de barris.
En aquest mandat, hem inver-
tit més de 20 milions d’euros a
remodelar-ne integralment una
desena, com el casal de Sant
Martí, i construir nous edificis
per a 14 equipaments més,
com el del Parc Sandaru i el
Joan Casanelles. Al costat de
l’esforç inversor en els espais,
que ha suposat també ampliar
la xarxa en tres equipaments
nous –un d’ells, el casal Quatre
Cantons del Poblenou–, hem
impulsat un canvi de model
per modernitzar els usos i el
funcionament dels casals, in-
corporant-hi la participació de
les persones usuàries en la ges-
tió, i aportant-hi prop de 50 di-
namitzadors socials. Avui els
casals, amb unes 98.000 perso-
nes usuàries al conjunt de la
ciutat, ofereixen serveis d’o-
rientació, activitats d’oci, tallers
nombrosos, i aules d’informàti-
ca per fer front al repte de su-
perar la fractura digital que pa-
teixen les persones grans.

Nous casals per a gent
gran activa

ICV-EUiA. Ricard Gomà

A Esquerra ens
preocupen les
persones. Durant
aquest mandat
Esquerra ha

forçat el govern municipal del
PSC i ICV a aplicar les nostres
propostes a través dels Pressu-
postos; el resultat han estat
242 milions d’euros –decidits
per ERC– que han servit per
pal·liar els efectes de la crisi,
per potenciar la capitalitat de
Barcelona i per fer una Barce-
lona millor. Des de l’oposició
hem fet passes per defensar el
manteniment de l’Estat del
Benestar i cap a la consolida-
ció de Barcelona com a capital
de Catalunya a escala interna-
cional. Algunes d’aquestes me-
sures són: ampliació de les
partides per a beques de men-
jador escolar, increment de les
bonificacions de l’IBI a les fa-
mílies monoparentals i famí-
lies nombroses, congelació
d’impostos i taxes durant els
anys 2010 i 2011, gratuïtat
dels equipaments esportius
municipals per a les persones
aturades, duplicació de les aju-
des per a la rehabilitació, etc.

Suport a les persones

ERC. Ester Capella

Esport des
del segle XIX
Un viatge fotogràfic a la vocació
esportiva de Barcelona i dels
barcelonins des del final del se-
gle XIX, on no falta el record
dels Jocs Olímpics de 1992.
Amb textos de Carles Santaca-
na, professor d’Història Con-
temporània de la Universitat de
Barcelona.

Barcelona Esport
Edita: Ajuntament de Barcelona
PVP: 20 euros
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TELEVISIÓ

BTV
“Connexió Barcelona”.
De dilluns a divendres, de 18 a 19.45 h
“Info Barris”. Dijous, 13.05 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

Barcelona Cultura

En el nou web de Barcelona Cultura tro-
bareu informació sobre tots els actes cul-
turals de la ciutat, amb notícies, vídeos
l’agenda i molt més.
www.barcelonacultura.bcn.cat/

Web de vacances d’hivern

En aquest espai trobareu tota la infor-
mació sobre les activitats que ofereix
l’Ajuntament durant les vacances d’hi-
vern dels nens i les nenes.
www.bcn.cat/vacanceshivern

wPOL I E SPORT IU

AlexandraRubio

Abans de començar la ruta blanca
dels Pirineus, per un dia, la Pi-

rena Advance va canviar la neu per
la sorra de la platja de la Nova Icària.
Nombroses famílies van assistir el
passat diumenge 16 de gener a la
gran festa de presentació de la 21a
edició de la Pirena Advance. Des de
les deu del matí i fins a les dues de la
tarda, un públic de totes les edats va
poder gaudir d’una sèrie de tallers
infantils, educació canina en positiu,
veterinaris interactius, documentals
sobre Pirena i exhibicions de tri-
neus, molt ben acollides aquestes úl-
times entre els assistents. Alguns
van aprofitar per passejar els seus
gossos i informar-se sobre l’atenció i
el manteniment d’aquests animals
als més de vint estands de diferents
associacions canines que es van
muntar a la platja. Segons l’Anna,
una de les responsables de l’estand
de la marca Pirena: “La jornada d’a-

vui és una crida perquè la gent se-
gueixi aquest esport. Molta gent ha
vingut amb els gossos expressament
i et demanen el programa de Pirena,
perquè volen veure algunes etapes
concretes de la ruta com l’arribada
dels gossos, etc.”.

El matí també va servir per donar
suport a la festa de l’adopció que
promou la Fundació Affinity. Diver-

ses protectores van comptar amb un
espai a la platja per donar a conèixer
la seva tasca. La desfilada dels seus
gossos va aconseguir que una vui-
tantena d’aquests animals sortissin
de la platja amb nous amos.
La Pirena Advance 2011 recorre en
14 etapes més de 300 quilòmetres
des del punt més a l’oest de Can-
danchú fins a la part est de La Mo-
lina, i passa pel Pirineu aragonès,
català, francès i andorrà. La ruta es
fa en dues setmanes, enguany del 6
al 19 de febrer.

Més informació:
www.pirena.com

L’exhibició de gossos i
trineus ha estat el principal
focus d’atenció en una
jornada en què l’esport
del múixing s’ha apropat
al públic barceloní

15 protectores catalanes
han fomentat l’adopció
responsable dels animals
que tenen acollits

Una de les activitats de Pirena a la platja de la Mar Bella.

La Pirena Advance concentramés
de 20.000 persones a la platja

D.R.
L’Ajuntament ha obert una casa
d’acollida d’urgències per a les do-
nes que pateixen violència masclis-
ta i per als seus fills i filles. El cen-
tre té deu habitacions i pot acollir
fins a 27 persones. És per a una es-
tada curta –no més de dues setma-
nes. Té per objectiu proporcionar
un espai de seguretat i suport a la
dona, per tal que pugui reflexionar
sobre la seva situació i sobre les di-
ferents alternatives possibles, aju-
dar-la perquè pugui explicar-la als
seus fills i filles, si en té, i assegurar
la cobertura de les seves necessi-
tats bàsiques d’allotjament, manu-
tenció i salut. Amés, té la funció de

proporcionar-li atenció educativa i
psicològica mentre dura l’acolli-
ment d’urgència, de manera com-
plementària amb l’atenció social i
jurídica que proporciona l’Equip
d’Atenció a les Dones (EAD).
L’acolliment d’urgència és un servei
per a la dona maltractada que ha
decidit abandonar d’immediat la
seva llar i hi ha risc que la persona
agressora la pugui localitzar i ame-
naçar o agredir a ella, als seus fills o
a les persones del seu entorn dis-
posades a acollir-la.

Més informació:
Telèfon d’urgències:
900 900 120
A partir de març:
Equip d'Atenció a les Dones
C. Garcilaso, 23-27
Tel. 93 243 37 10
www.bcn.cat/dones

Casa d’acollida d’urgències
per a les donesmaltractades

S ERVE I PÚBL IC

PEPA ÁLVAREZ
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Què és la gimnàstica de trampolí?
És un esport acrobàtic que consisteix
a fer dos exercicis de deu piruetes i
salts mortals diferents en uns trenta
segons, amb la fi de aconseguir la ma-
jor puntuació possible, tenint en
compte la dificultats dels salts i la
seva execució envers el codi imposat.
Per què li va interessar aquesta
modalitat?
Perquè és una combinació de força,
coordinació i elegància.
Quan el va començar a practicar?
Als onze anys, però de manera profes-
sional fa nou anys quem’hi dedico.
Què vol dir professional?
Que la meva vida gira al voltant de
l’esport, al qual dedico moltes hores i
poso alhora molta il·lusió per poder
aconseguir els diferents objectius que
em proposo.
En què ha canviat la seva vida l’es-
port?
Segurament, als ulls de persones no im-
plicades en aquest món, pot semblar
que he perdut una part de la meva ado-

lescència, però jo sé que he guanyat en
experiències que m’han ajudat a madu-
rar com a persona i que realment em
fan feliç. Gràcies a l’esport, he viatjat
molt i he conegut molta gent i el més
important és que he trobat una família
en el món del trampolí.
Què és elmés difícil del trampolí?
Aquest és un esport molt tècnic on el
més petit error pot traduir-se en una
caiguda, per això he d’entrenar-me in-
tensament i fer-ho meticulosament.
Has d’anar guanyant coordinació per
aconseguir controlar el teu cos quan
estàs a l’aire i aconseguir fer els girs i els
mortals que tu vulguis...
Digui’m...
A més a més, és un esport que des-
perta emoció entre els espectadors,
perquè és molt visual i s’hi combina
la perillositat amb el control. Hi ha
molta gent que ha fet trampolí que ha
acabat com a acròbata.
Vol dir al circ?
Sí, els circs intenten captar gent que
hagi practicat el trampolí, ja que la
nostra tècnica i la nostra espectacula-
ritat a l’aire és el que necessiten per
als seus espectacles. Al Circ du Soleil,
la majoria d’acròbates procedeixen del
salt de trampolí.

En quins campionats importants
ha participat?
En diferents campionats d’Europa, co-
pes del món i campionats del món.
I els JocsOlímpics?
Aquesta és una competició molt elitista
en la qual solament participen els setze
millors gimnastes del món i en la qual

encara no he pogut prendre part, ja que
en el darrer campionat classificatori
vaig assolir la plaça disset i vaig quedar-
ne a les portes. Però estem entrenant-
nos molt intensament i amb il·lusió per
intentar anar a Londres el 2012.
Què sent quan participa en un
campionat delmón?
Que és l’hora de la veritat, que he
m’entrenat molt durament per a
aquella fita i que és el moment de fer-
ho el millor que sàpiga.
La sevamillor classificació?
El tercer lloc en una copa del món.

Emocionant?
Molta satisfacció. Em vaig sentir com
recompensada pels durs entrenaments
i les hores passades fent esport.
Recomanaria a la gent jove que el
practiqués?
Sí, perquè és un esport molt divertit i
emocionant. Pots superar-te cada dia,
i és molt recomanable per a tothom.
Com a esportista se sent recone-
guda al país?
Em sento reconeguda per la gent del
meu esport, però m’agradaria que fos
més present als mitjans de comunica-
ció, perquè tothom pogués gaudir
dels nostres èxits i aprengués a apre-
ciar aquest esport, ara desconegut per
tanta gent.
I a l’Associació Sant Martí Esport,
com va arribar-hi?
Era un club que m’oferia fer l’esport que
m’agradava i que es preocupen molt
perquè aquesta disciplina vagi enda-
vant. S’ha de dir que els cinc millors
gimnastes nacionals de trampolí per-
tanyen a aquest club i estan en el CAR
de Sant Cugat.
A banda de l’esport, fa alguna cosa
més?
Curso quart de Publicitat i Relacions
Públiques a la Universitat Autònoma.

ENTR EV I S TA Clàudia Prat , g imnasta de trampol í

Clàudia Prat, al poliesportiu de la Verneda.

Des de ben petita, la Clàudia Prat veia clar que

volia ser gimnasta.Els salts i les tombarelles

li agradavenmolt i als onze anys va descobrir

el trampolí a SantMartí,unamodalitat en la

qual ha arribat a ser lamillor d’Espanya i a ser

reconegudamundialment

“El més important és que
he trobat una família en
elmón del trampolí”

“Lameva vida gira
al voltant de l’esport, al
qual dedicomoltes hores”

JOSEP MARIA CONTEL

SANT MARTÍ8 Febrer 2011

Josep Maria
Contel


