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La Comissió del Mercat de les Te-
lecomunicacions (CMT) ha arre-
lat al Poblenou. L’ens regulador
del sector de les telecomunica-
cions, un insòlit cas d’organisme
estatal instal·lat fora de Madrid,
ha estrenat seu definitiva al 22@.
Es tracta d’un edifici d’acer i vidre
projectat pels arquitectes Enric
Batlle i Joan Roig, que integra
també la nau de l’antiga fàbrica
tèxtil Can Tiana. El diàleg entre
passat i futur en l’arquitectura de
l’espai simbolitza l’actualitat d’un
barri abocat a la modernitat sen-
se perdre la memòria. A més d’o-
ficines i espais de reunions, l’edi-
fici inclou un centre d’educació
infantil i un auditori amb 300
places.

La Comissió del Mercat de
Telecomunicacions estrena seu

Els Premis SantMartí constaten
la vitalitat de les associacions

LLIURAMENT

Va tenir lloc l’11
de novembre a la
Torre Agbar

CONTINUÏTAT

Aquesta ha estat
l’edició número 48
dels premis

ALCALDE

“El gran actiu de
Barcelona és la seva
gent”, diu Hereu

Pàg. 3

ENTREVISTA Pàg. 8

Antonio Navarro
President del Club de
Petanca La Palmera

“Nuestro equipo está
entre los ocho primeros
de toda Cataluña”
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Fàbrica Oliva Artés
Nova seu del Museu
d’Història
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Cursa popular
del Clot-Camp de
l'Arpa-Verneda
Organitzada pel Foment
Martinenc
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Vacances d’hivern
Activitats i ajuts
a les famílies
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El Nadal omple
el districte de
propostes per a
tota la família

Pàg. 5El president de la Generalitat, el ministre i l’alcalde durant la visita inaugural.
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SANT MARTÍ

ACTIVITATS

Divendres 17 de desembre
A Blue Rhapsody
21 h. Centre cívic Can Felipa (c. Pallars, 277).
Espectacle clown sobre en Rhapsody, un personatge
inspirat en les pin-ups, la Marilyn Monroe, les cantants
de Big Band dels 40 i la Betty Boop.
Idioma: català/anglès. Preu: 5 € amb pica-pica.

Dies 2, 3 i 4 de gener
Arribada del patge reial
Centre cívic Besòs (rambla Prim 87-89).
El patge recollirà les cartes dels nens i nenes al centre i
les farà arribar als Reis d’Orient. Més informació a
www.ccbesos.org

EXPOSICIONS

Del 16 al 31 de desembre
Incorpore’10
Centre cívic La Farinera del Clot (Gran Via de les Corts
Catalanes, 837).
Proposta creativa d’interrelació entre la llum i la
matèria a càrrec de l’Equip Confluències.

Fins al 23 de desembre
Intercanvi d’experiències
Centre cívic Besòs (rambla Prim, 87-89).
Exposició col·lectiva amb diferents propostes d’inter-
canvi d’experiències i recursos. Mostra emmarcada en
el cicle Per Nadal No T’atipis.

Fins al 31 de desembre
Adona’t
Sala d’exposicions del centre cívic del Parc-Sandaru
(c. Buenaventura Muñoz, 21).
Primera mostra de creacions artístiques realitzades per
dones amb paràlisi cerebral i dones cuidadores de per-
sones amb paràlisi cerebral.
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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 de barri La Palmera 93 305 37 05
Duoda, s/n.
Centre de barri La Pau 93 278 05 35
Pere Vergés, 1.
Centre de barri Besòs 93 313 29 42
Cristóbal deMoura,230.
Centre de barri de Diagonal Mar 93 498 24 46
Selva deMar, 22-32.
Centre cívic Parc Sandaru 93 309 06 35
BuenaventuraMuñoz,21.

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
Pl. Joan Casanelles, s/n.
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.
Agència tributària Poblenou 93 308 51 66
Josep Pla, 163.
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

SERVEIS URGENTS

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.

INFANTILS

Divendres 17 de desembre
El pagès en sap més
18 h. Centre cívic Besòs (rambla Prim 87-89).
Narració de contes de pagesos i camperols a càrrec
de Noemí Caballer. A partir de 4 anys.

Dijous 23 de desembre
On s’ha amagat el tió?
18 h. Biblioteca Poblenou-Manuel Arranz (c. Joncar, 35).
Activitat dins del cicle Lletra petita, inclosa al programa
Enreda’t amb l’acció. Cada participant farà un tió per
endur-se’l a casa. De 5 a 10 anys. Preu: 3,5 €.

Dimarts 4 de gener
Pare Noel despistat
18 h. Biblioteca Xavier Berenguel (av. Bogatell, 17).
Taller de titelles inclòs al cicle Enreda’t amb l’acció.
De 5 a 10 anys. Preu: 3,5 €.

TEATRE

Divendres 17 de desembre
Fills de la llum
22 h. Centre cívic La Farinera del Clot (Gran Via de les
Corts Catalanes, 837).
Fanàtik Visual presenta una obra dramàtica combinada
amb audiovisuals on un pare, a través d’un somni, parla
amb la seva dona i amb un fill ja mort. Preu: 6,5 €.

MÚSICA

Divendres 17 de desembre
Ope-rap
20 h. Centre cívic del Parc-Sandaru (c. Buenaventura
Muñoz, 21).
El rap com a mitjà d´expressió és el nexe que uneix una
qüestió perenne amb una forma actual de comunicació.
Autor: Sergio Véliz. Preu: 2 €.

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

Tots els veïns han d’estar
informats dels acords presos i del
funcionament de la comunitat

Perquè una comunitat es
mantingui organitzada,

cal que tots els veïns que hi
viuen estiguin assabentats
dels acords presos. Si no has
pogut participar en les as-
semblees de la teva comuni-
tat, sempre pots visitar un
membre de l’òrgan de go-

vern perquè et mantingui
informat de l’organització
comunitària. Quan arriben
nous veïns a l’escala, és
aconsellable que algú es res-
ponsabilitzi d’informar-los
de la normativa i el funcio-
nament de la comunitat de
veïns i veïnes.



Daniel Romaní

L’acte de lliurament delsPremis Sant Martí, que
va tenir lloc el passat 11 de no-
vembre, dia de Sant Martí, a la
Torre Agbar, va constatar la vi-
talitat de les associacions que
hi ha als diversos barris d’a-
quest districte. Són nombroses
les entitats i associacions de
Sant Martí –algunes força jo-
ves, d’altres fins i tot centenà-

ries– que duen a terme tasques
socials, culturals, esportives…
gràcies a moltes persones en-
tusiastes que hi col·laboren
gairebé sempre de manera vo-
luntària. La sala d’actes de la
Torre Agbar va omplir-se de
gom a gom per conèixer els
premiats.
Els Premis Sant Martí van re-
conèixer, en la categoria indi-
vidual, la trajectòria cultural

de Magda Sió, que ha estat
des de ben jove vinculada a
l’activitat cultural del barri i
especialment al Centre Moral
i Cultural del Poblenou. Mag-
da Sió ha format part de l’Es-
bart Montseny, del cor i de la
secció de teatre d’aquesta
entitat. Els premis van re-
conèixer, en la categoria
col·lectiva, les entitats ADIA,
Mestres per Bòsnia i Sant

Martí amb el Sàhara, inte-
grants del Mercat Solidari El
Clot-Camp de l’Arpa. Gràcies
a la col·laboració d’aquestes
tres entitats s’ha pogut dur
ajut material i humà durant
força anys a Bòsnia, Etiòpia i
el Sàhara.

Les medalles Sant Martí van
ser per a: José Lázaro i la Co-
munitat de Propietaris Grup
Civit (en la categoria social) i
l’equip aleví-B de futbol sala
Acció Sant Martí-Brasil (en la
categoria esportiva). També
van rebre sengles medalles
l’Orfeó Martinenc amb motiu
del seu centenari; la Federació
Columbòfila catalana de co-
loms missatgers, que aquest
any compleix 75 anys; la Casa
de Cuenca, pel seu 50è aniver-
sari; l’Associació Musical Gèr-
minans i Jove Calassanç Tea-
tre, que fan 25 anys, i tres
entitats que aquest any com-
pleixen deu anys: La Pizarra de
Raimunda, l’associació d’exa-
lumnes del col·legi de Sant
Gabriel i l’Associació Cívica
Cultural i Oci Sant Martí. El
lliurament dels Premis Sant
Martí, que enguany han arri-
bat a la 48a edició, va ser presi-
dit per l’alcalde de Barcelona,
Jordi Hereu, i pel regidor del
Districte, Francesc Narváez.
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Els representants de les entitats el Mercat Solidari El Clot-Camp de l’Arpa amb l’alcalde i el regidor del Districte. A la dreta, Magda Sió.

Són nombroses les entitats de Sant Martí que duen

a terme tasques socials, culturals, esportives...

gràcies a un munt de persones entusiastes.

Els Premis Sant Martí constaten aquesta vitalitat

Magda Sió i el Mercat Solidari
guanyen els Premis SantMartí

CIUTADANS OPINEN

Magda Sió
Premi categoria
individual

Em fa molta il·lusió i
m’ha sorprès molt. No
me l’esperava. Fas les
coses perquè t'agrada
fer-les, no perquè te les
reconeguin. He tingut
molt de suport dels
amics, de la família i de
la Coordinadora.

Mercè Elias i
Joan Serra
Mercat Solidari.
Premi col·lectiu

És un reconeixement
als projectes que duem
a terme les tres associa-
cions. Tot el barri s'ha
engrescat a donar
suport als projectes que
portem a terme i això
ens gratifica.

José Lázaro
AV Gran Via-Perú-
Espronceda

El premi me l'han
donat a mi, però penso
que tota l'associació ha
fet molta feina perquè
la cursa s'hagi pogut
dur a terme. És impor-
tant que s'organitzin
activitats culturals d'a-
questa mena.

Nieves Pardo
Casa Cuenca

Es una ilusión muy
grande pensar que hace
50 años hubo personas
que abrieron el centro
y que aún exista.
Es muy gratificante
y esperamos que dure
50 años más.

Jordi Gras
Orfeó Martinenc

Un reconeixement a la
feina feta durant molts
anys a molta gent d'a-
quest barri que, de
manera voluntària, han
fomentat l'associacionis-
me i el voluntariat.

Albert Elduque
Jove Calassanç Teatre

Per una banda és un
reconeixement a 25
anys de feina i per l'al-
tra és un impuls als
treballs en el barri i per
al barri.

Què s i g n i f i c a p e r a vo s t è a qu e s t p r em i ?

FOTOS: VICENTE ZAMBRANO

UNS PREM I S NASCUTS FA 48 ANYSA
“Quan no hi havia llibertat, hi havia gent amb empen-

ta, que van crear aquests premis”, va afirmar l’alcalde

de Barcelona, Jordi Hereu, a l’acte de lliurament dels

Premis Sant Martí, recordant que van néixer a l’època

franquista.“El gran actiu de Barcelona és la seva gent.

Les ciutats són un escenari en transformació, però la

base és la seva gent”, va afirmar Hereu.
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ACT IV I TAT S

Redacció

Des del dia 2 de desem-
bre, l’encesa de l’enllu-

menat nadalenc dels carrers
de tota la ciutat indica que
les festes són a prop. L’estre-
lla de Nadal esdevé l’ele-
ment emblemàtic de la il·lu-
minació. I alguns mercats
barcelonins, com el de Po-
blenou-Unió, estrenen una
altra novetat lluminosa,
unes delicades randes que
decoren els vidres. A Sant
Martí, el Nadal arriba amb
una programació específica,
com la fira de Brocanters i
Comerç del carrer Marià
Aguiló, en què participen
els equipaments i les enti-
tats de tots els barris. Les
biblioteques, els casals in-
fantils i els centres cívics
ofereixen activitats per als

més petits, sols o acompa-
nyats dels pares, per omplir
de propostes lúdiques i cul-
turals els dies sense escola.
El Nadal no seria el mateix
sense la seva banda sonora.
Les nadales sonen arreu i,

des de fa tres anys, els cors
rocieros hi fan la seva apor-
tació amb una trobada al
districte, organitzada pel
Centro Andaluz de la Co-
marca d’Estepa. Se celebrarà
el dia 11 i tornarà a tenir un
caràcter solidari, amb la re-

collida d’aliments i joguines.
Un any més, el centre cívic
Besòs organitza un cicle per
convidar a la reflexió sobre
consum responsable, que
tindrà lloc del 9 al 23 de de-
sembre.
Però sens dubte que una de
les cites més esperades de
les festes, com a mínim pels
nens, és l’arribada dels Reis
d’Orient, que al districte se
celebra amb tres cavalcades.
La dels barris del Besòs, el
Maresme, la Verneda i la
Pau començarà a les cinc de
la tarda del dia 5 de gener, i
les sis carrosses principals
lluiran una decoració nova.
Una mica més tard s’iniciarà
la del Poblenou i, seguida-
ment, la del Clot i Camp de
l’Arpa. El seu pas pels car-
rers de Sant Martí servirà
per acomiadar el temps de
Nadal fins l’any vinent.

Més informació:
www.bcn.cat/nadal

La cavalcada de Reis de l’any passat

Un any més, els
Reis d’Orient
seran rebuts a
Sant Martí amb
tres cavalcades

És temps deNadal i les festes arriben carre-
gades de tallers infantils, trobadesmusicals
i l’esperada vinguda dels Reis d’Orient

El Nadal omple el districte de
propostes per a tota la família

Inauguració del monument al doctor Trueta, el 9 d’abril
de 1978. (Foto: Arxiu Fotogràfic de Barcelona.)

El monument
al doctor Trueta
El diumenge 9 d’abril de 1978 es va inaugurar, a la ram-
bla del Poblenou a tocar del carrer de Pere IV, un monu-
ment dedicat al metge traumatòleg i fill del barri Josep
Trueta i Raspall, obra de l’escultor Josep Ricart. Una
peça escultòrica impulsada per la Coordinadora d’Enti-
tats del Poblenou i sufragada per subscripció popular.
El doctor Trueta va néixer en la darrera casa del carrer de
Ramon Turró, el 27 d’octubre de 1897, pocs mesos després
que el poble de Sant Martí de Provençals fos annexat a
Barcelona. En acabar la Guerra Civil, el 1939, es va exiliar a
Anglaterra, on va destacar pel seu mètode per al tracta-
ment de les ferides i fractures de la guerra, mètode que ja
havia aplicat amb èxit durant aquella guerra. Després de ju-
bilar-se, el 1966, va tornar a Catalunya, on va morir a Bar-
celona al començament de 1977. A l’acte d’inauguració del
monument i d’homenatge a aquest prestigiós metge, hi
van assistir moltes persones i entitats del barri, de la ciutat
i fins i tot de Catalunya, i va comptar amb la presència de
les seves tres filles, Amèlia, Montserrat i Julià, a més d’al-
tres familiars, com el seu gendre i diputat Ramon Trias
Fargas. També hi eren presents el conseller de Cultura de la
Generalitat, Pere Pi-Sunyer, que duia la representació del
president de la Generalitat, Josep Tarradelles; el cardenal
Narcís Jubany, arquebisbe de Barcelona; la Lliga de Muti-
lats de Guerra d’Espanya; representants dels hospitals de
Sant Pau, del Mar i Clínic; l’Associació d’Aviadors de la Re-
pública; diferents col·legis professionals; Òmnium Cultu-
ral; Amnistia Internacional, i representants de diferents
partits polítics de l’època.
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

Hi trobem artesania creativa i original.

Albert Torres Artesanies és una botiga sor-
prenent que ens ofereix artesania artísti-

ca, d’autor, amb segell personal, en què el
denominador comú és la creativitat i l’origina-
litat. A partir d’aquí, trobem una gran varietat
d’objectes, molts d’ells exclusius, nascuts del
talent de creadors artesans, principalment de
casa nostra, però també d’altres indrets. Cerà-
miques, porcellanes, vidre bufat, vidre pintat,
talles de fusta, quadres, làmpades i un llarg
etcètera posen de manifest el potencial de la
creació artística. El mateix Albert Torres, que

porta l’establiment amb la seva dona, és artis-
ta plàstic i treballa múltiples disciplines. Des-
prés d’un llarg bagatge professional, va néixer
la idea de fer mobles i objectes peculiars que
combinen diferents tècniques i materials a
partir del reciclatge i de l’ús d’elements natu-
rals. A la botiga, també hi trobem les seves
creacions.

Albert Torres Artesanies
C. Rogent, 21
Telèfon: 93 265 50 19

E L TAULE L L

La botiga de l’artesania d’autor

Joan Anton Font

DISSENY GRÀFIC

JULIO PARRALO
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NOT ÍC I E Sf
Nous camins escolars al Poblenou
Els camins escolars són itineraris que permeten el
desplaçament a peu dels nens i les nenes que van i vé-
nen de l’escola de manera més segura i autònoma.
La xarxa de camins escolars del Poblenou aplega ja un
total de catorze escoles: Vila Olímpica, Antoni Brusi,
Bogatell, l’Institut Icària, l’Escola Bressol La Mar
Xica, Acàcies, L’Arenal de Llevant, Fluvià, La Llacuna,
La Mar Bella, Pere IV, Grèvol, Voramar i l’Escola Bres-
sol El Xalet de la Paperera.

Manuel García Vila i Pepi Rafel reben
les Medalles d’Honor
Manuel García Vila, president de l’Agrupació Excur-
sionista Icària, i Pepi Rafel, directora de Ràdio Televi-
sió Clot-Sant Martí, van rebre la Medalla d’Honor de
Barcelona, en un acte celebrat el 24 de novembre al
Saló de Cent de l’Ajuntament. Les Medalles d’Honor
de Barcelona s’atorguen a ciutadans, ciutadanes i en-
titats per les seves virtuts i valors cívics.

Una placa en homenatge aManel Pérez
Una placa situada al carrer Rogent, a l’alçada del carrer
Mallorca, recorda Manel Pérez (1928-2009) pel seu pa-
per fonamental en la lluita veïnal per la millora dels
barris del Camp de l’Arpa del Clot i del Clot. Va ser des-
coberta el passat 6 de novembre en un acte que va
comptar amb la presència de Francesc Narváez, regi-
dor del Districte de Sant Martí; Pilar Oliva, consellera
del Districte; representants de l’Associació de Veïns
Clot-Camp de l’Arpa i familiars i amics de Manel Pérez.

Llibre sobre la història de SantMartí
Sant Martí de Provençals, de la vila al barri és el títol
del llibre escrit pel periodista Néstor Bogajo i pel
president de l’Associació de Veïns de Sant Martí
de Provençals i del Centre d’Estudis de Sant Martí de
Provençals, Manuel Martínez. Aquest llibre, recull la
història recent del barri.

El Centre Moral i Cultural rep la Medalla d’Or de la ciutat
Joan Anton Font

El Centre Moral i Cultural
del Poblenou va rebre el

passat 9 de novembre la Me-
dalla d’Or de la ciutat al mèrit
cívic per la seva trajectòria de
cent anys en la dinamització
de l’activitat cultural i social del
barri i de la ciutat. L’acte va te-
nir lloc al Saló de Cent de l’A-
juntament, que es va omplir a
vessar. El president de l’entitat,
Xavier Oliver, va rebre la màxi-
ma insígnia que concedeix la

ciutat de Barcelona demans de
l’alcalde, Jordi Hereu.
Oliver va pronunciar unes pa-
raules en què va destacar que
“la història centenària del Cen-
tre Moral i Cultural del Poble-
nou ha estat possible gràcies a
l’esforç individual de moltes
persones, les quals han aportat
valors de l’humanisme cristià,
la família, el servei a la societat
i la defensa de la cultura i la ca-
talanitat”. També va afegir que
“la medalla ens encoratja a

continuar endavant”. L’acte va
comptar amb la presència del
regidor del Districte, Francesc
Narváez, que va adreçar unes
paraules de reconeixement a
l’entitat i va tenir un record per
a les persones que ja no hi són
i que amb el seu esforç van fer
possible que el centre sobrevis-
qués tot i haver passat per mo-
ments històrics difícils. L’acte
es va cloure amb l’actuació de
les corals del centre, la dels in-
fants i la dels adults.

Jordi Hereu lliura la Medalla a Xavier Oliver.

BelénGinart

Des de fa un parell de me-
sos, el paissatge urbà del

Poblenou compta amb un nou
emblema arquitectònic. El dis-
tricte 22@ ha estat l’indret es-
collit per instal·lar-hi la seu de
la Comissió del Mercat de les
Telecomunicacions (CMT),
l’ens regulador d’un dels sec-
tors més dinàmics de la socie-
tat contemporània. El seu es-
tabliment a Barcelona té un alt
valor simbòlic: és el primer or-
ganisme estatal radicat fora de
Madrid. Ja fa dos anys que és
a Barcelona, però fins ara no
comptava amb un edifici pro-
pi. El passat mes d’octubre va
estrenar la seva ubicació defi-
nitiva en un edifici de nova
construcció dissenyat pels ar-
quitectes Enric Batlle i Joan
Roig que integra, a més, l’anti-
ga fàbrica tèxtil Can Tiana, de-
clarada patrimoni industrial.

Un exercici de diàleg entre
tradició i futur per a un barri
que es vol convertir en l’epi-
centre de la innovació tec-
nològica, però conservant la
seva memòria.
L’estètica de la seu de la CMT
és, en si mateixa, un símbol de
la integració entre passat i fu-

tur. L’edifici nou, amb una alça-
da de deu plantes, una factura
contemporània d’acer i vidre i
un disseny que permet un efi-
cient comportament bioclimà-
tic, té una superfície total de
12.000 m² destinats a oficines
i espais comuns per als treba-
lladors. Els materials de cons-
trucció contrasten amb la fac-

tura artesanal de la rajola de
fang de la nau de Can Tiana.
L’antiga fàbrica acull un centre
d’educació infantil per als fills
dels 1.700 treballadors de la
CMT i un auditori per a 300
persones. Les obres han tingut
un cost de 37milions d’euros.
La CMT, que ha arribat al Po-
blenou en el desè aniversari
del 22@, va ser creada el 1996
arran de la liberalització del
sector de les telecomunica-
cions a l’Estat espanyol. La
seva tasca és vetllar perquè els
diferents operadors del sector
compleixin la normativa esta-
tal i europea. També s’ocupa
de fomentar la competència
en els mercats dels serveis au-
diovisuals. És com un àrbitre
que vigila el bon funciona-
ment d’un sector emergent i
d’importància estratègica en la
societat actual. I és un insòlit
cas de descentralització. Ha
arribat a Barcelona amb la fer-
ma voluntat de quedar-s’hi i
ha arrelat a Poblenou amb un
edifici singular i respectuós
amb el passat.

La Comissió del Mercat de les
Telecomunicacions s’instal·la en un edifici
nou que integra Can Tiana

Les noves oficines de la Comissió del Mercat de les Telecomunicacions.

La CMT integra futur
i tradició al districte 22@

Les obres de la
seu han tingut un
cost global de 37
milions d’euros

VICENTE ZAMBRANO

JULIO PARRALO

JULIO PARRALO
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Belén Ginart

El Museu d’Història de Barcelona
(Muhba) tindrà seu a Sant Martí.

L’antiga fàbrica Oliva Artés, un dels
edificis més emblemàtics del passat
industrial del Poblenou, serà l'espai
des d’on el museu explicarà l’evolució

de la Barcelona contemporània. L’àm-
bit que es tractarà al nou equipament
comprèn des del segle XVIII fins al
XXI, amb l’accent posat en els grans
canvis que la ciutat ha experimentat
en aquest temps. Però l’ambició del
projecte va més enllà d’un espai expo-

sitiu: la intenció és convertir-lo en
motor de l’estudi de la transformació
de les ciutats a Europa. Aquesta nova
seu del museu s’afegirà a la tradicional
de la plaça del Rei, on s’estudia la ciu-
tat antiga i medieval, i el futur espai
del Born, centrat en l’edat moderna.
L’arquitecte Jordi Badia, de l’estudi
BAAS, és l’autor del projecte que ha
de transformar l’antiga nau en el nou
equipament museístic. La proposta
de Badia és molt respectuosa amb la
memòria de l’edifici. L’interior, de
planta basilical i edificat en maó ma-
nual, es conservarà igual, i s’hi cons-
truirà una nova nau que, com la res-
ta d’elements afegits, serà de ferro
galvanitzat, en record del seu passat
industrial. L’objectiu del contrast de
materials és identificar amb un sim-
ple cop d’ull els elements nous i els
antics. El projecte incorpora un por-
xo a la planta baixa per vincular-lo
amb l’entorn, el Parc Central de Po-
blenou, i un ascensor exterior que
evocarà les antigues xemeneies fa-
brils. Segons les previsions, les obres
del nou museu s’iniciaran el febrer
de 2011, estaran acabades a final de
2012 i tindran un cost global de nou
milions d’euros.

La fàbrica Oliva Artés,nova
seu delMuseu d’Història

EQU IPAMENT S

Imatge virtual de la nova seu del Museu d’Història a la fàbrica Oliva Artés.

E L S GRUPS MUN IC I PA L S OP INENO

GRUPS MUNICIPALS

El Districte de
Sant Martí
compta amb un
veritable motor
que el fa cada dia

més gran: les entitats i la seva
gent. El teixit associatiu, la
tasca diària i la implicació en
la consecució d’un Districte
millor és garantia de superació
contínua. Són més de 350 les
entitats que treballen al Dis-
tricte i que cada dia donen ser-
vei a tots el ciutadans, creen
això que es coneix com a valor
afegit i que per a nosaltres és
qualitat de vida. Ho demostra
l’èxit de les festes majors de
Sant Martí de Provençals i
dels barris del Clot i Camp de
l’Arpa del Clot. El passat onze
de novembre vam reconèixer
aquest gran esforç en els 48ns
Premis Sant Martí, un acte
emotiu on hem volgut donar
les gràcies a tots els qui treba-
lleu cada dia de bracet amb
nosaltres i contribuïu a millo-
rar la nostra vida. Cal valorar
també la difícil feina del jurat,
que ha hagut d’escollir entre
les diferents propostes que
s’han presentat.
Visca la gent de Sant Martí!

La força de SantMartí

PSC. Francesc Narváez

Ens hem de gas-
tar més de 8.000
euros per donar
els Premis Sant
Martí? Per a CiU

és evident que no. El prestigi
dels Premis SantMartí, el do-
nen els premiats, no pas la li-
túrgia en el seu lliurament. Una
cerimònia on el governmunici-
pal s’acaba gastant molts diners
intentant fer brillar els premis,
però aconseguint només la bri-
llantor d’un collaret de pedreria
falsa. El cert és que al final els
premiats no poden ni portar-hi
la seva família o els seus asso-
ciats per acompanyar-los en el
reconeixement, perquè el local
és massa petit. Els premis els
podríem donar en algun dels
teatres de les entitats del dis-
tricte, canviant edificis d’arqui-
tectes de fama internacional,
per recintes i locals ambmolta
vida de barri a les seves espat-
lles. Segur que si ho féssim així
ens estalviaríem diners i la bri-
llantor la donarien les autènti-
ques joies del nostre districte:
les persones i les entitats dels
seus barris. Bon Nadal, i ja sa-
beu que em podeu trobar a
efreixedes@bcn.cat

Més de 8.000 euros per
donar uns premis?

CiU. Eduard Freixedes

SantMartí va pa-
tir fa pocmés
d’unmes l’assassi-
nat d’un joier a la
rambla Guipúscoa

i aquest ja no és un fet aïllat. Cal
endurir les penes davant el crei-
xement de robatoris a comerços
augmentant la seguretat als
sectors quemés pateixen la de-
linqüència i no promovent una
reforma del codi penal tímida,
parcial i insuficient com a la
que van donar suport Hereu i
Trias. Des del PP proposem que
als robatoris en locals oberts al
públic se’ls imposin penes de 4
a 7 anys de presó, i no de 2 a 5
anys com finalment han pactat
PSOE i CiU. També demanem
augmentar el nombre d’agents
per arribar als 4.000mossos i
un Pla de Seguretat per a Barce-
lona, conjuntament amb la Ge-
neralitat, per lluitar contra la de-
linqüència. SantMartí no es
una excepción a otras peticiones
barcelonesas como luchar con-
tra la crisis aumentando la aten-
ción a las personas, conmás
equipamientos y servicios socia-
les, y con una inmigración orde-
nada que cumpla la ley y respete
a la ciudad y el país que la acoge.

Volemmés seguretat
als barris

PPC. Emma Balseiro

En aquest man-
dat pràcticament
culminarem un
pla d’implantació
de biblioteques

que arribarà properament als
quaranta equipaments repartits
per tota la ciutat. A SantMartí,
s’hi va posar enmarxa l’any
passat la BibliotecaManuel
Herranz, al Poblenou concreta-
ment. Es tracta d’una aposta
per acostar la cultura a la ciuta-
dania i fer-la permeable a les
seves demandes. Una aposta
exitosa: avui un 45,8% dels bar-
celonins i barcelonines tenen
carnet de la xarxa de bibliote-
ques, on es fan anualment prop
de 4,4 milions de préstecs. Les
biblioteques de Barcelona són
centres culturals de proximitat
que expressen valors: l’accés
universal al coneixement; el
compromís amb la inclusió de
col·lectius vulnerables a través
d’iniciatives com la lectura a do-
micili per a persones grans;
l’impuls d’aules d’alfabetització
digital; la programació d’activi-
tats, o el lligam de les bibliote-
ques amb el territori, treballant
en xarxa amb escoles, equipa-
ments socials i teixit associatiu.

Cultura de proximitat

ICV-EUiA. Ricard Gomà

L’aparcament
provisional que hi
ha en els terrenys
situats entre la
Meridiana i Trin-

xant es troba en un estat de de-
gradació inacceptable i no sem-
bla que el govern del Districte
hi vulgui fer res. En aquest es-
pai, està planificat i previst un
aparcament subterrani i un es-
pai verd en superfície, projecte
que va per llarg perquè el go-
vern del Districte no ha previst
el pressupost necessari.
Esquerra, donant resposta a les
demandes de l’associació de
veïns i veïnes del Clot-Camp de
l’Arpa i de la majoria dels veïns
de la zona, va reclamar al go-
vern del Districte que prengués
les mesures necessàries per tal
d’accelerar i adequar la zona
verda existent en els terrenys
situats entre l’avingudaMeri-
diana i el carrer Trinxant. Es
tractava i es tracta de guanyar
un nou espai verd per al barri,
però també d’arranjar un espai
altament degradat. Doncs no
serà possible: el govern del Dis-
tricte no ho vol fer, ni creu que
sigui necessari. Una mostra
més d’incompetència.

Guanyem espais verds

ERC. Ester Capella

Sense presses
Fins i tot en una ciutat tan den-
sa com Barcelona és possible
trobar oasis de calma. Barcelona
sense presses proposa 23 itinera-
ris per descobrir-los i per desco-
brir també una manera diferent,
més tranquil·la, de relacionar-se
amb el temps i l’espai urbans. El
llibre s’ha publicat en català i en
castellà.

Barcelona sense presses
Barcelona sin prisas
Autora: Isabel de Villalonga
Edita: Ajuntament de Barcelona
PVP: 19 euros

LLIBRES

MUHBA
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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

INTERNET

Amb nom i cognoms

L’Ajuntament s'obre als ciutadans i ciuta-
danes a través de la veu dels seus treba-
lladors. Al nou bloc L'Ajuntament amb
nom propi, els professionals de l'admi-
nistració de la ciutat prenen la paraula
per explicar la seva feina.
w1.bcn.cat/blog/

Cap als Jocs del 2022

El web oficial de la candidatura
Barcelona-Pirineu 2022 informa sobre
les dates que marcaran el calendari de la
precandidatura perquè Barcelona esde-
vingui aspirant a seu olímpica. També
s’hi pot consultar el programa esportiu
dels Jocs Olímpics d'Hivern i les princi-
pals modalitats dels campionats.
w1.bcn.cat/candidatura2022/

wPOL I E SPORT IU

DanielVenteo

El matí del passat diumenge 14 de
novembre els carrers dels barris

del Clot-Camp de l'Arpa i de la Ver-
neda es van convertir, novament, en
un circuit urbà per als amants de l'at-
letisme. Any rere any la cursa popu-
lar del Clot-Camp de l'Arpa-La Ver-
neda es consolida com una de les
cites obligades del calendari espor-
tiu. Enguany, la xifra d'inscrits ha
arribat fins als 1.170, dels quals 935
han arribat a meta.
El primer classificat de la cursa va
ser David Clavel Matamala, que va
completar els 10 km certificats del
recorregut en 32 minuts i 45 se-
gons, a només 3 segons de batre el
rècord històric de la competició. En
categoria femenina, la guanyadora
va ser Mercè Pérez Dubón, amb un
temps de 40 minuts i 23 segons.
Tancant la cursa, l’última persona
que va acabara-la va ser una corre-
dora de la gent gran, Juana Cardelo
López, que amb els seus 72 anys ja
s'ha convertit en una habitual de les
curses populars. Els primers classifi-

cats, tant per a la categoria masculi-
na com per a la femenina, reben
com a primer premi un abonament
anual per al centre esportiu munici-
pal Vintró i per al Verneda.

La creació de la cursa va ser una ini-
ciativa per estendre la pràctica de
l'atletisme als barris de Sant Martí
per part de la Secció Excursionista

del Foment Martinenc, entitat cen-
tenària. L'any 1979, amb la restaura-
ció de l'Ajuntament democràtic, l'èxit
de la nova cursa de la Mercè havia si-
gut tan gran que des de l'entitat mar-
tinenca es va apostar per la idea de
crear una cursa popular al districte.
Així va néixer la trobada, que any
rere any s'ha consolidat, per a molts,
com a una de les cites obligades del
calendari esportiu.

Més informació:
Foment Martinenc
Provença, 591-593
T. 93 455 70 95

La cursa popular del Clot-
Camp de l'Arpa-Verneda
arriba en bona forma a la
seva 31a edició

El primer classificat es
va quedar a 3 segons de
batre el rècord històric
de la cursa

Un moment de la cursa del 14 de novembre.

Bona participació a la cursa popular
del Clot-Camp de l'Arpa-Verneda

LLUIS CLUA

Belén Ginart
Aquest curs, els escolars catalans
tindran una setmana de vacances
d’hivern el mes de març. El nou
calendari lectiu, que s’apropa al
model seguit a molts països euro-

peus, planteja noves necessitats a
les famílies. A fi de contribuir a
conciliar els horaris laborals dels
adults amb les vacances dels pe-
tits, l’Ajuntament de Barcelona ha
previst un programa d’activitats

lúdiques, culturals i de lleure, com
també un sistema de beques i
ajuts per facilitar-hi l’accés a les
famílies amb menys recursos. El
ventall d’activitats, que s’articula
a través de diverses entitats i as-
sociacions de la ciutat, preveu
propostes setmanals (casals, es-
ports, tallers especialitzats) i pun-
tuals als museus, biblioteques i
altres equipaments municipals.
Les beques per a les activitats de
les vacances d’hivern cobriran
entre el 30% i el 90% del cost to-
tal per infant, en funció de la
renda familiar. Les famílies inte-
ressades s’hauran d’adreçar direc-
tament a les entitats organitza-
dores a partir del 17 de gener per
formalitzar la preinscripció i re-
collir un imprès d’ajut, el qual
s’haurà de tornar emplenat al
punt unitari de tramitació de be-
ques del districte.

Ajuts a les famílies per
a les vacances d’hivern

S ERVE I PÚBL IC

ANTONIO LAJUSTICIA
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ENTR EV I S TA

Quan es va crear el club?
En el año 1980, cuando, con unos
amigos, comenzamos a jugar en plan
amistoso.
I després?
Como nos gustaba, fuimos a la Federa-
ció Catalana de Petanca a federarnos.
On van començar a jugar?
Jugábamos en cualquier solar del ba-
rrio. Después, las primeras pistas las
conseguimos en el solar que hoy ocu-
pa la plaza de La Palmera.
Va ser difícil?
Una vez federados, comenzamos en la
categoría más baja, la sexta, y cada año
fuimos subiendo hasta llegar a la pri-
mera categoría y logramos quedar
campeones de liga el año 1987 o 1988.
Tan ràpid?
Sí, pues comenzaron a venir jugado-
res de otros barrios de Barcelona a
apuntarse al club y así, con los recién
llegados y los que ya estaban, logra-
mos quedar campeones de liga. Des-
pués, en tripletas –equipos de tres ju-

gadores– también conseguimos que-
dar campeones de Cataluña y de Es-
paña. De estos jugadores, algunos
fueron seleccionados para ir al cam-
peonato del mundo.
Però de quina edat estemparlant?
De jóvenes a partir de los veinte y pocos
años. La gente tiene la visión de que la
petanca solo la juegan los jubilados y
esto no es así. Nuestro equipo es un
equipo joven y de élite que compite de
unmodo profesional pero sin cobrar.
I ara on estan?
Actualmente jugamos la Liga Catala-
na. En Cataluña hay 385 equipos y
entre estos nuestro equipo está entre
los ocho primeros de toda Cataluña y
el primero de la ciudad de Barcelona,
además de ser el único equipo de la
ciudad que juega en esta categoría.
Quines categories hi ha?
Desde sexta, que es la más baja, hasta
la primera y luego la Liga Catalana.
I els equips de la Lliga Catalana?
Hay ocho equipos, el Club Petanca San-
ta Coloma, el Club Petanca Badalona,
el Club Petanca El Prat, el Club Petanca
Sant Joan, de Ripollet, el Club Petanca
la Explanada, deMataró, el Club Petan-
ca Can Basa, de Granollers, el Club Pe-

tanca Casablanca, de Sant Boi de Llo-
bregat, y nosotros.
És difícil mantenir la categoria?
A nosotros nos cuesta sudor y lágri-
mas.
Per què?
Todos los equipos de fuera de Barcelona
tienen unas instalaciones muy buenas,
en sus recintos tienen aseos, un peque-
ño bar –que es el que da vida a los so-

cios– y con sus ganancias pueden ofre-
cer a sus jugadores una mejoras que
nosotros no podemos, ya que de mo-
mento no disponemos de ninguna ma-
nera de generar dinero. Los otros clubes
pueden ofrecer a sus jugadores dietas
que, en parte o en su totalidad, cubren
los viajes, las comidas y las estancias.
Nosotros también nos desplazamos por

toda España, Cataluña y algunos países
del extranjero, pero cada cada jugador
tiene que correr con esos gastos…
Sí…
Nosotros intentamos fichar a los mejo-
res jugadores, a los que hay que pagar
su licencia deportiva, así como también
su equipamiento deportivo, y todo esto
tiene un coste. Este año, por falta de in-
gresos, el club ha estado incluso a pun-
to de desaparecer, ya que otros clubes
intentan llevarse a nuestros jugadores
ofreciéndoles mejores condiciones y
nosotros solo tenemos el recurso de la
amabilidad para que se queden.
I llavors?
Nuestra supervivencia está en la case-
ta que nos ha puesto el Ayuntamien-
to y que tan pronto como disponga-
mos de electricidad nos permitirá
generar algún ingreso a partir de los
torneos que tenemos pensado organi-
zar los sábados por la tarde.
Tenen pensada alguna cosa per a
l’esport escolar?
Estamos tratando de ello con el colegio
público de La Palmera, a través de la
asociación de vecinos, para que un gru-
po de niños fuera del horario escolar
pueda seguir unos cursillos de petanca.

Antonio Navarro , pres ident del C lub de Petanca La Palmera

Antonio Navarro a les pistes del Club de Petanca La Palmera.

Per a moltes persones, la pràctica del joc de la

petanca només se circumscriu a la gent gran.

La realitat és que hi ha molts clubs que hi

juguen d’una manera professional, com el

Club de Petanca La Palmera. Antonio Navarro

n’és el president

“Otros clubes intentan
fichar a nuestros jugadores
y nosotros solo tenemos el
recurso de la amabilidad
para que se queden”

“Nuestro equipo está
entre los ocho primeros
de toda Cataluña”

Josep Maria
Contel

JOSEP MARIA CONTEL


