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S’inaugura el nou casal de
gent gran Quatre Cantons
INVERSIÓ

VERSATILITAT

INTERGENERACIONAL

La posada en marxa
de l’equipament ha
costat 850.147 euros

Els seus espais
afavoreixen un
ús polivalent

Està instal·lat a la planta
baixa d’un bloc de pisos
de lloguer per a joves

Marc Rodríguez
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Director del Centre de
Convencions Internacional
de Barcelona

“El CCIB és el nexe
d’unió entre el districte
de Sant Martí i el món”
PLE DEL DISTRICTE
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El Ple aprova
per unanimitat
la proposta de
Medalles d'Honor
A C T I V I TAT S
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Caminades per a
la gent gran
Salut i bona companyia
SERVEI PÚBLIC
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Revetlla
de Sant Joan
Com prevenir
els accidents
POLIESPORTIU
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El parc del Clot serà
completament renovat

La Festa de les rodes
ocupa el Fòrum
Barcelona s’omple
de bicicletes i patins

La renovació no modificarà el disseny original del parc.

El recinte del parc del Clot serà
totalment renovat, sense modificar el disseny original, per millorar la seva qualitat urbana.
Fins al proper mes de febrer del
2011 es duran a terme obres en
tres fases durant les quals es millorarà la il·luminació, la pavimentació, la vegetació i el mobiliari urbà, entre d'altres. També
seran restaurats els elements arquitectònics i patrimonials d'interès i el carrer Escultors Claperós, en l'àmbit del parc, serà
remodelat per consolidar la seva
projecció ciutadana. Tot i les
obres, el desenvolupament de la
Festa Major del Clot-Camp de
l'Arpa, al mes de novembre, no
es veurà afectada.
Pàg. 5
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INFOÚTIL

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
G.Via de les Corts Catalanes, 837.
Centre cívic Besòs
Rambla de Prim, 87-89.
C. cívic Poblenou-Can Felipa
Pallars, 277.
Centre cívic Sant Martí
Selva de Mar, 215.
Centre de barri La Palmera
Duoda, s/n.
Centre de barri La Pau
Pere Vergés, 1.
Centre de barri Besòs
Cristóbal de Moura, 230.
Centre de barri de Diagonal Mar
Selva de Mar, 22-32.
Centre cívic Parc Sandaru
Buenaventura Muñoz, 21.

Divendres 2 de juliol

Interpretant Romel

93 305 37 05
93 278 05 35
93 313 29 42

Dijous 17 de juny

93 498 24 46

Turquia, entre Àsia i Europa

93 309 06 35

A les 19 h. Centre cívic del Besòs (rambla Prim, 87-89)
Xerrada emmarcada en la Mostra de Turisme Juvenil, a
càrrec de Jordi Solà.

A les 22 h. Centre cultural La Farinera del Clot
(Gran Via de les Corts Catalanes, 837)
Obra de Jaume Aymamí & Projecte T212 adaptada. El
nazi Adolf Eichmann ha estat segrestat a Buenos Aires
pels serveis secrets israelians. Preu: 6 euros.

MÚSIC A
Divendres 18 de juny

93 225 18 64
93 266 39 36

Dies 1, 2 i 3 de juliol

Tollendo

93 308 68 03

Besmina. Festival d’art jove
Tres dies de música, teatre i altres disciplines artístiques als barris del Besòs i la Mina. Mostra al carrer a
càrrec del centre cívic Besòs.

A les 22 h. Centre cultural La Farinera del Clot
(Gran Via de les Corts Catalanes, 837).
Un grup format per quatre músics que descriu la seva
música com rock&roll senzill i enèrgic. Preu: 3 euros.

A partir del 5 de juliol

INFANT IL S

93 246 39 28
93 485 66 22

93 291 84 48
93 266 39 36
93 256 38 56
93 308 97 93

Reutilitza el juliol
Centre cívic Besòs (rambla Prim, 87-89)
Cicle d’estiu que ofereix una sèrie d’activitats al voltant
del medi ambient i la sostenibilitat.

EXPOSICION S
93 485 03 24
93 313 08 96
93 305 12 04
93 300 62 78
93 485 25 40
93 308 97 93

Divendres 18 de juny

Damunt d’una taula
A les 17.30 h. Biblioteca Xavier Berenguel
(av. de Bogatell, 17)
Activitat dins del cicle Lletra petita, inclosa al programa Primeres passes.

A partir del 5 de juliol

Abans tot això eren camps!

Dissabte 19 de juny

Al centre cívic Besòs (rambla Prim, 87-89)
Recull d’imatges del barri abans de la seva urbanització, acompanyades d’experiències escrites per persones
que han viscut tots aquests canvis.

Not now Bernardo
A les 18 h. Biblioteca Xavier Berenguel (av. de Bogatell, 17)
Activitat dins del cicle Lletra petita, inclosa al programa Mots en joc.

93 305 17 54

L A C OM U N I TAT É S C O S A DE T O T S
93 221 94 44
93 308 51 66
93 352 24 14

Ús compartit dels espais comuns
la comunitat hi ha uns
espais comuns que són
utilitzats pels veïns i veïnes: la porteria, l’escala, el
sotaescala, el terrat, els celoberts...
És convenient acordar unes
normes d’ús d’aquests espais comuns i respectar-les
per evitar que la utilització
d’uns molesti o impedeixi
els altres poder-ne fer ús.

A

092
088

112
061
091
080

SALUT
CAP Vila Olímpica
Joan Miró, 17.
CAP Poblenou
Lope de Vega, 132.
CAP Besòs
Alfons el Magnànim, 57.
CAP El Clot
Concili de Trento, 25.
CAP Sant Martí
Pl. Infància, s/n (cantonada Fluvià)
CAP La Pau
Pere Vergés, 3.
CAP Passeig Maragall
Pg. Maragall, 52-54.
CAP Ramon Turró
Ramon Turró, 337-339.
CAP Paraguai
Paraguai, 17-19.

A les 20 h. Centre cultural La Farinera del Clot
(Gran Via de les Corts Catalanes, 837)
Humor, clowns i música en aquest interdisciplinari
Flirt a càrrec de la Cia. Guillem Albà. Preu: 6 euros.

A les 19.30 h. Espai Antoni Miró Peris
(pl. Carme Monturiol, 10)
Narració de contes escrits pels assistents.

SERVEIS URGENTS
Telèfon únic d’emergències
Urgències sanitàries
Cos Nacional de Policia
Bombers

Flirt

A les 20.30 h. Centre cívic Can Felipa (c. Pallars, 277)
Cicle de cinema queer que presenta tres pel·lícules i
tres trobades amb entitats o col·lectius.

Narrin Narran

93 308 97 93

SEGURETAT
U.T. Guàrdia Urbana Sant Martí
Espronceda, 146.
Comissaria Mossos d’Esquadra
Bolívia, 30-32.
Emergències Guàrdia Urbana
Emergències Mossos d’Esquadra

Dies 16 i 17 de juny

Sangre, cuchillos y purpurina

Dijous 17 de juny

ALTRES SERVEIS
Arxiu municipal de Districte
Av. Bogatell, 17.
Agència tributària Poblenou
Josep Pla, 163.
C. de Normalització Lingüística
Clot, 228, 1r.

Fins al 17 de juny

93 256 38 40

GENT GRAN
Casal Joan Casanelles
Pl. Joan Casanelles, s/n.
Casal Joan Maragall
Bermejo. 1-5.
Casal Paraguai-Perú
Paraguai, 11-15.
Casal de gent gran Parc
Buenaventura Muñoz, 21.
Casal de gent gran del Taulat
Llull, 220.
Casal de gent gran Sant Martí
Selva de Mar, 215.
Casal de g. gran Verneda Alta
Binèfar, 16-20.

T E ATR E

93 266 39 36

SERVEIS SOCIALS
Centre Clot-Camp de l’Arpa
G.Via de les Corts Catalanes, 837.
Centre serveis socials Besòs
Rambla Prim, 87-89.
Centre serveis socials Poblenou
Pallars, 277.
Centre serveis socials Verneda
Selva de Mar, 215.

ACT IVI TATS

93 291 80 80

BIBLIOTEQUES
Bibl. pública Xavier Benguerel
Av. Bogatell, 17.
Bibl. pública Alòs-Moner
Rbla. Prim, 87-89.
Bibl. pública Sant Martí
de Provençals
Selva de Mar, 215.
Sala de lectura Clot
Clot, 21-25.
Bibl. pública Poblenou
Joncar, 35.

L ’A G E N D A

93 221 37 85
93 433 77 00

Aquests espais són part de
casa nostra i entre tots hem
de tenir-ne cura i contribuir
a mantenir-los nets i endreçats.
Si alguna persona de la comunitat observa algun desperfecte en els espais comuns, té l’obligació de
comunicar-ho immediatament al president de la comunitat.

93 278 82 35
93 303 73 00
93 307 04 12

SANT MARTÍ
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93 278 86 60
93 446 29 50
93 446 57 00
93 314 73 19
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El nou casal municipal de Gent
Gran Quatre Cantons obre portes
Situat al centre històric del
barri de Poblenou, s’emmarca
en el Pla de Millora per a la Gent
Gran. Ha requerit una inversió
de 850.147 euros i s’ofereix com
a espai a cultural, de relació i
trobada per als usuaris

Usuàries del nou casal, el dia de la inauguració.

Belén Ginart
l cor històric de Poblenou
batega des de fa unes
quantes setmanes amb un
nou impuls, perquè ha obert
les portes el nou casal municipal per a la gent gran Quatre Cantons, un nou espai de
relació i trobada, pensat per
compartir experiències i participar en activitats diverses,
com ara tallers i visites culturals. La posada en marxa del
nou equipament, que s’afegeix als altres set destinats a
gent gran que ja funcionaven

E

al districte, ha requerit una
inversió de 850.147 euros,
provinents del Fons Estatal
d’Inversió Local.
El nou espai, que va ser inaugurat oficialment l’últim dia
d’abril per l’alcalde de Barcelona, Jordi Hereu, ocupa una
superfície de 671 m². Entre
les seves dependències, destaquen una sala d’actes de
més de 100 m², quatre sales
per a tallers, una zona de bar
de 70 m², una aula de noves
tecnologies i quatre banys
adaptats. Són espais flexi-

bles, de fàcil accessibilitat i
confort, pensades per donar
resposta a les necessitats
d’un perfil d’usuari molt heterogeni. Per poder gaudir de
les instal·lacions només cal

A

haver complert els 65 anys o
ser titular de la targeta rosa.
L’accés és lliure i els usuaris
reben un carnet de soci que
serveix com a identificador
per inscriure’s a les activitats.
L’obertura del nou casal s’emmarca en el Pla de Millora
per a la Gent Gran, amb gran
desplegament a Sant Martí.
De fet, el Districte realitza
una mitjana de 118 activitats
mensuals de dinamització i
promoció social de la gent
gran, amb prop de 3.000
usuaris cada mes.
El casal està situat a la planta
baixa d’un edifici d’habitat-

ges de lloguer per a gent jove,
a prop d’un altre bloc on hi
ha 76 habitatges tutelats per
a gent gran i el centre de barri Bac de Roda, inaugurat fa

El nou equipament
s’afegeix als altres set
que ja funcionen al
districte
poc. L’equipament serà gestionat pel Grup Esport 3, entitat especialitzada en l’àmbit
de la gestió de programes de
vellesa i de programes esportius.

U N N O M A M B M O LTA H I S T Ò R I A

El nou casal ha estat batejat amb el nom d’una publicació fundada el 1963 sota impuls de
l’Església, on els joves del barri van poder exposar les seves inquietuds fins ben entrada
la democràcia. Entre la seva nòmina de redactors, hi van figurar noms tan destacats com
el desaparegut periodista Josep Maria Huertas Claveria. Els Quatre Cantons és, també, el
topònim amb què es designava la frontera entre Poblenou i el Clot.

Què li sembla el nou casal de gent gran Quatre Cantons?

Fina Anyor
Administrativadependenta de moda
Molt bé, perfecte,
penso que en fan falta
més. Tot el que siguin
equipaments al barri
per a la gent gran, com
també el casal de barri
que ja han inaugurat,
està molt bé.

Anna Puig
AVV Paraguai-Perú
Perfecte, ja m’agradaria
que nosaltres en tinguéssim un així a la
nostra part de barri. És
molt maco, perquè té
molta llum i un pati
excel·lent. Amb aquest
nou edifici el barri ha
millorat molt.

Manuel Flor
Comissió de Festes
Diagonal-Montseny
Molt bé, no teníem res
com això tan a prop i
ara el podrem aprofitar.
Ara hi haurà un lloc
perquè la gent gran
pugui estar-s’hi i fer
activitats.

Mercedes Rico
Jubilada

Francisco Adalid
Jubilat

Joan Maria Soler
AVV Poblenou

Está muy bien, es muy
grande y está muy
cerca de donde vivimos.
Ahora podremos venir
a bailar y a hacer actividades, aunque todavía falta saber cuáles
son.

Muy bien. Necesitamos
equipamientos de toda
índole como este casal y
el centro de barrio ya
inaugurado. Ahora necesitaríamos algún supermercado y centro comercial para no tener que
desplazarnos.

Em sembla bé, és un
casal per a la gent gran
en format petit. La
gent ja el necessitava
en el pla d’equipaments
aprovat fa deu anys.

C I U TA DA N S O P I N E N

4

SANT MARTÍ

ÀLBUM HISTÒRIC

Juny 2010

J. M. Contel

El procés de Montjuïc
Recuperat el castell de Montjuïc per a la ciutat, s’obren
moltes portes per seguir o resseguir la seva història i la
seva relació, sobretot odiosa, amb la ciutat. Montjuïc, cedit
en part a la ciutat els anys seixanta pel mateix Francisco
Franco, ha estat un lloc de repressió, tortura i mort, més
enllà del servei que hauria d’haver tingut una fortalesa
com aquesta, que hauria d’haver estat un punt vital en la
defensa de la ciutat.
Una de les seves etapes fosques és la que ara ens narra Antoni Dalmau en el seu llibre El procés de Montjuïc. Barcelona
al final del segle XIX, un interessant treball que repassa la
història de Barcelona en un moment de certa turbulència
anarquista i d’una desmesurada repressió contra aquest
moviment, en una època en què Barcelona va ser coneguda
com la “ciutat de les bombes”. Dalmau explica accions com
l’atemptat contra el capità general Arsenio Martínez Campos, el 24 de setembre de 1893, i que va acabar amb Paulí
Pallàs afusellat a Montjuïc el 6 d’octubre de 1893 i l’afusellament de sis homes més, acusats injustament per aquest
fet, el mes de maig de 1894. També parla de la bomba del
Liceu, del 7 de novembre de 1893, que va causar 20 morts,
l’autor del qual, Santiago Salvador, va ser executat a garrot
el 21 de novembre de 1894; i d’una altra bomba que va explotar en el carrer de Canvis Nous durant la processó de
Corpus del 7 de juny de 1896, amb dotze morts com a conseqüència, fet que va motivar el que es coneix com el procés de Montjuïc el mes de desembre de 1896 i que va acabar amb l’afusellament de cinc anarquistes el 4 de maig de
1897. El llibre també dóna molts detalls dels torturadors
de Montjuïc i dels seus mètodes.
Si té fotografies o documents del seu barri, en pot fer
donació a l’Arxiu Municipal del Districte, 93 221 94 44

Part de la imatge de la portada del llibre “El procés de
Montjuïc”.

PLE DEL DISTRICTE

El Ple aprova per unanimitat la
proposta de Medalles d'Honor
El passat 5 de maig
es va celebrar una
nova sessió del
Plenari municipal
del districte de
Sant Martí, sota la
presidència del
regidor Francesc
Narváez
Daniel Venteo
a renovada Casa de la
Vila de la plaça de Valentí Almirall, seu històrica
de Sant Martí, al barri del
Clot, va ser l'escenari d'una
nova sessió del Ple del Districte. En el seu transcurs
van ser aprovats diversos
projectes de gran rellevància i el nomenament d'un
nou conseller i vicepresident del Consell Municipal,
el socialista Francesc Xavier Bañón Fábregas, en
substitució de Miguel Ángel Martín Pérez.
Per unanimitat de tots els
grups municipals, va ser
aprovada la proposta de
lliurar la Medalla d’Honor
de la ciutat, que atorga l’Ajuntament de Barcelona, a
dues persones de gran significació als barris, Sant
Martí. Es tracta, en primer
lloc, de Pepi Rafel, considerada, tal com va explicitar
el regidor del Districte,
Francesc Nar váez, alma
mater de la ràdio televisió
del Clot, que va ser una iniciativa pionera en l'àmbit

L

El regidor del Districte, Francesc Narváez, i el nou vicepresident,
Francesc Xavier Bañón, durant el Ple del mes de maig.
de les televisions locals a
tot Catalunya. I en segon
lloc, el Plenari també ha
aprovat la proposta de lliurar aquest guardó a Manuel
Garcia, president del Club
Esportiu Icària, el qual,
amb la seva dilatada trajectòria de servei al barri,

La comunicadora
Pepi Rafel i
l'activista Manuel
Garcia, proposats
per a les Medalles
d'Honor
atresora un gran bagatge
en el món de l'excursionisme al barri del Poblenou.
La unanimitat també va
presidir l'aprovació de l'informe favorable del Districte al pla especial urbanístic

i de millora urbana per regularitzar l'illa compresa
entre els carrers d'Àlaba,
Doctor Trueta, Pamplona i
Ramon Turró, fet que permetrà la construcció d'una
nova escola bressol municipal. Amb l'abstenció de CiU
i ERC i el vot favorable de
PSC, ICV-EUiA i PP, va ser
aprovat igualment el pla de
millora urbana de requalificació de l'equipament situat en l'àmbit del 22@ al
carrer Almogàvers, 165, on
es crearà un nou viver
d'empreses.
El Plenari també va debatre
l'extensió de l'àrea verda
pels barris del districte, la
implantació de la qual és
una demanda de les associacions de veïns i comerciants, després de l'èxit de
la seva implantació a la resta de la ciutat.

Joan Anton Font

E L TAU L E L L

Roba i complements que marquen estil
L

Tenen tant models informals com elegants.

a botiga de roba, bijuteria i complements
Lola Espert destaca pel seu estil. El local
és elegant i amb caràcter, com la dona que es
vesteix amb els models que trobem a la botiga. Hi ha roba de qualitat, per a dones de totes les edats, amb models més informals i
plens de color, i altres de més sobris i elegants. També tenen polseres, collars i altres
articles de bijuteria. No hi manquen tampoc
els complements, com ara ulleres, mocadors,
rellotges, que acabaran de definir l’estil i donar un toc de distinció. A Lola Espert també

podem trobar algun detallet que ens pot servir per quedar com a senyors a l’hora de fer un
regal. Fa dotze anys que la Lola va obrir la
seva botiga i a més de clientes del barri també
en té d’altres zones de la ciutat. Són dones
que un bon dia van descobrir la botiga i que
ara no volen renunciar a vestir bé i, sobretot,
a sentir-se bé.
Lola Espert
C. Sèquia Comtal, 15
Telèfon: 93 232 65 07
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El parc del Clot es rehabilita i
modernitza els seus espais
Durant les obres, les
entitats del barri no
veuran afectats els
espais de què habitualment disposen
per a la celebració
de la Festa Major
Daniel Venteo
int-i-cinc anys després
de la seva entrada en
funcionament, el parc del
Clot encara la seva modernització amb la rehabilitació total dels seus espais. Les
obres, que ja han començat
en diversos punts del recinte,
requeriran una inversió de
més de 2,3 milions d’euros,
aportats per l’Àrea de Medi
Ambient de l’Ajuntament.
El regidor del Districte, Francesc Narváez, ha recordat la
intensa participació ciutadana que es va produir en el seu
moment per definir com havia de ser el parc. "El del Clot
ha estat un model de parc
amb molt d’èxit. Tant és així
que pràcticament no ha calgut tocar-lo en tots aquests
anys, tot i que ara necessita
aquesta ambiciosa reforma
en les seves 3,5 hectàrees de
superfície". En paraules de
Narváez, és un parc "molt

f
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NOTÍCIES

Nova àvia centenària a Sant Martí
Encarnación Ruiz Gómez de Segura, veïna del barri
del Besòs i el Maresme, va fer 100 anys el 13 de maig.
Els seus familiars i amistats li van organitzar una
gran festa a la l'Associació Ambar-Prim. Encarnación
Ruiz també va rebre la felicitació del regidor del Districte, Francesc Narváez, el qual la va obsequiar amb
un ram de flors i una placa commemorativa per recordar un aniversari tan assenyalat.

V

A

El parc del Clot en l’actualitat.
utilitzat i per a molts usos diferents.
Les obres es duran a terme
en tres fases, fet que permetrà segmentar les intervencions d’acord amb les necessitats de la vida del barri,
de manera que la celebració
de la Festa Major no es veurà
afectada per les obres.
Entre les principals novetats
del projecte hi ha la remodelació del carrer Escultors Claperós en l’àmbit del parc, per
consolidar el seu paper de
rambla del barri, així com la
millora generalitzada de la
il·luminació a tot el recinte, la
reubicació i ampliació de l’àrea
per a gossos, la zona de jocs
infantils i la modernització de

H I S T Ò R I A D E L PA R C

Inaugurat l’any 1986, el nou parc va aprofitar part de
les estructures de l’antic recinte industrial que havia
donat servei, ja en el segle XIX, a la companyia ferroviària Barcelona-Zaragoza-Alicante (MZA), i que va ser
comprat per l’Ajuntament a Renfe l’any 1977.

la xarxa de recollida d’aigües
pluvials i la xarxa de reg, amb
la connexió d’aquesta a la d’aigua freàtica de la ciutat. Cal
destacar la restauració dels
seus elements arquitectònics i
patrimonials, com ara la Font
de la Pinya, la qual recuperarà
la coberta original. Com és habitual, es renovarà el mobiliari
urbà, la pavimentació i la vegetació: es plantaran 39 nous arbres, més de 4.000 arbustos i
2.600 m2 de gespa.
Des de la seva entrada en
funcionament, el parc s’ha
integrat plenament en la vida
quotidiana del Clot. A més
dels seus valors paisatgístics,
de verd urbà i de lleure, és un
dels recorreguts de vianants
més habituals que comuniquen el centre de la vida municipal de la plaça de Valentí
Almirall i la seu del Districte
amb el mercat i el nucli de la
plaça de les Glòries. Tot i les
obres, el passeig que connecta el carrer Llacuna amb el
mercat sempre restarà obert i
permetrà també l’accés al poliesportiu i a les pistes.

Placa en homenatge a les dones del tèxtil
El 22 de maig es va descobrir una placa en homenatge
a les dones del tèxtil a la Biblioteca Poblenou-Manuel
Arranz (Joncar, 35), dins d’un acte que va comptar
amb la presència del regidor Francesc Narváez. La placa, que s’ha fet per iniciativa de l'associació Dones i
Comunitat de Sant Martí, es troba al costat d'una foto
gegant d'un taller de la fàbrica de Can Saladrigas.

Festa de Linguamón
Can Ricart (passatge Marquès Santa Isabel, 40) va esdevenir una capsa plena de llengües, on es podia sentir
la musicalitat del tagal filipí, descobrir el drac del Japó
i l’alfabet sànscrit de l’Índia o escoltar històries de la
Mediterrània i l’Àfrica. Va ser el 16 de maig, quan s’hi
va celebrar la Festa de Linguamón-la Casa de les
Llengües, un espai cultural per promoure els valors del
multilingüisme i que s’instal·larà a Can Ricart el 2012.

Lliurament dels premis CET10
La IV edició dels Premis CET10 (Col·lectiu d’Esport
per a Tothom 10) va tenir lloc el 20 de maig passat a
l’Escola Provençals (Perú, 105). El regidor Francesc
Narváez va assistir a l’acte de lliurament d’aquests
guardons, un reconeixement a la tasca de persones i
entitats que col·laboren a dignificar l’esport i el lleure
com a eina educativa.

El Festival BCN Moda arriba als carrers de Sant Martí
Alexandra Rubio
er primera vegada s’ha
presentat a Sant Martí
una passarel·la de moda al
carrer, en la qual els models
han dut roba i complements
de les botigues del districte.
La desfilada es va fer el passat
divendres 21 de maig al carrer
Cantàbria, entre rambla Guipúscoa i el carrer Huelva. Un
espai ample i adaptat per a
l’acte, que va congregar molta
gent del barri, la majoria joves

P

Un moment de la desfilada celebrada el 21 de maig.

i gent gran. Al mig del carrer,
es va col·locar un conjunt de
cadires que formaven un cercle. La desfilada va ser organitzada per l’Eix Comercial de
Sant Martí i la Fundació Barcelona Comerç, dins del marc
de la Setmana del Comerç.
Una iniciativa comercial que
està en marxa des de l’estiu de
2009, amb diverses passarel·les als carrers de la Rambla,
Cor d’ Horta, eix de Sant Andreu o Barnavasi. En aquest

cas, i a diferència dels esdeveniments que tenen lloc en
l’àmbit professional, els espectadors de les desfilades
van poder adquirir les peces
exhibides que van vestir els
models molt a prop d’on se
celebrava la passarel·la. Finalment, l’acte va acabar a les
21.30 hores amb una actuació musical. Tot seguit, es va
convocar la propera passarella de barri el dia 27 de maig a
la plaça Bonanova.
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Caminades per a la gent gran,
fer salut amb bona companyia

Participants a una de les caminades.
Daniel Romaní
o hi ha dubte que caminar és una
activitat molt saludable. Els professionals de la salut la recomanen, i
molt. És una activitat tranquil·la i enriquidora: és un motiu per conèixer paisatges, carrers, avingudes, places,
parcs, monuments… –uns quants d’aquests van canviant amb el pas dels

N

O

anys i val la pena tornar-hi– i, si es fa
en grup, té un component relacional
gens menyspreable. Aquestes són algunes de les idees que posen en relleu els
integrants de la Comissió de caminades, organitzadors de les “Caminades
urbanes per a la gent gran”, formades
per membres dels casals de gent gran
del districte de Sant Martí.

Les “Caminades urbanes per a la gent
gran”, de periodicitat quinzenal, tenen
com a punt de partida els casals de
gent gran. Cada caminada té una durada aproximada d’una hora i quart i
consta de dos possibles recorreguts: un
de curt, per a persones que volen seguir un ritme pausat, d’una distància
aproximada de quatre a cinc quilòmetres de recorregut, i l’altre de llarg, per a
persones que volen mantenir un ritme
viu, d’una distància aproximada de sis
a set quilòmetres de recorregut. Totes
dues caminades es realitzen simultàniament i la previsió és que arribin al
mateix lloc i a la mateixa hora.
Les “Caminades” és una activitat que té
molt bona acollida. A cada caminada,
acostumen a participar-hi una vintena
de persones, tant homes com dones.
La propera caminada té lloc el 10 de
juny. La sortida serà al centre cívic Can
Felipa (c. Pallars, 277) a les 10 del matí,
i l’arribada al mateix centre cívic.

Barcelona, vista per
un dibuixant
Llibre amb imatges de Barcelona
dibuixades per l’artista autodidacte Robert Cabeza, fetes amb
diferents tècniques: aquarel·la,
pastel, cal·ligrafia, transferència...
Hi ha diversos racons, espais públics i edificis de la ciutat. Tot
acompanyat de textos de Lluís
Permanyer i Salvador Cardús.
Barcelona. Veus i mirades
Autors: Robert Cabeza (dibuix),
Lluís Permanyer i Salvador
Cardús (textos)
Edita: Ajuntament de Barcelona i
Lunwerg Editores
PVP: 34,50 euros

Més informació:
Als casals de Gent Gran
Per a la caminada del 10 de juny:
Centre cívic Can Felipa
C. Pallars, 277
Tel.: 93 256 38 40

E L S G R U P S M U N I C I PA L S O P I N E N

Comerç
de proximitat

Sant Martí ha de
deixar de fer pudor

Més seguretat per al
comerç de Sant Martí

Àpats en companyia,
per a un envelliment
saludable

Educar com
a prioritat

PSC. Francesc Narváez

CiU. Eduard Freixedes

PPC. Alberto Fernández

ICV-EUiA. Ricard Gomà

ERC. Ester Capella

Un dels elements
que ens caracteritza com a ciutat
i que representa
un element integrador dels 73 barris de la ciutat són el comerç petit i mitjà i
els seus eixos comercials. L’Ajuntament de Barcelona promou i dinamitza el comerç de
proximitat enfortint el seu teixit associatiu. El Districte de
Sant Martí celebra la 9a Setmana del Comerç del 21 de maig
al 5 de juny. Els diferents eixos: Sant Martí Eix Comercial,
Unió de Comerciants del Poblenou, Centre Comercial Xavier
Nogués, Botiguers del Besòs i
l’Eix Clot, juntament amb el
Districte de Sant Martí, treballem per promoure, fomentar i
dinamitzar aquest important
sector econòmic. En aquest període de crisi cal enfortir més
que mai el comerç de proximitat, perquè els comerços del barri afavoreixen la convivència
entre els veïns i veïnes, el dinamisme econòmic i la cohesió
social. Esperem que hàgiu gaudit d’aquesta 9a Setmana del
Comerç. En temps de crisi, més
Sant Martí.

Com cada any, comença a fer calor,
els dies s’allarguen i d’un temps
ençà a Sant Martí
els nostres carrers fan pudor.
Unes pudors provinents de la
xarxa de clavegueram que els
darrers estius, a zones del districte de Sant Martí, afecten intensament els veïns i veïnes en
general, els comerciants i els
restauradors que exerceixen la
seva activitat a peu de carrer.
Per mirar de donar solució a
aquest problema, CiU va aconseguir l’aprovació, per unanimitat, en el darrer Consell Plenari
del Districte, que el Govern
municipal adoptés les mesures
necessàries per tal que, amb l’arribada de l’estiu, no es produissin males olors provinents de la
xarxa de clavegueram. Ara cal
esperar que el govern compleixi
i aquest estiu puguem respirar
a tot el districte. En cas contrari, continuarem sobre aquest
assumpte, ja que estic convençut que als nostres carrers
no hi ha d’haver espai per a les
males olors. Com sempre, ja sabeu que em podeu trobar a:
efreixedes@bcn.cat

Los vecinos y comerciantes de
Sant Martí reclaman más seguridad ante el importante aumento de hurtos y
robos especialmente en el interior de establecimientos. Algo
que el Gobierno municipal, más
preocupados por la consulta de
la Diagonal, ha pretendido reducir a casos aislados. Es necesaria más presencia de Guardia
Urbana y Mossos d’Esquadra,
además de impulsar las reformas legales que acaben con la
sensación de impunidad de los
delincuentes. El acuerdo entre
PSOE y CiU respecto al Código
Penal, que se resume en encarcelar a los reincidentes sólo fines de semana, es insuficiente
porque se olvida de los comerciantes de lunes a viernes. Sant
Martí no és una excepció a altres peticions barcelonines com
lluitar contra la crisi i la delinqüència augmentant el nombre
de policies, l’atenció a les persones, amb més equipaments i
serveis socials, i una immigració ordenada que compleixi la
llei i respecti la ciutat i el país
que els acull.

Les persones
grans són una
quarta part de la
població de Barcelona. Atendre
les seves necessitats és la nostra
prioritat, i ho fem impulsant
polítiques de foment d’un envelliment actiu i saludable. Moltes
persones viuen de manera
autònoma i activa la seva vellesa, però aquesta pot comportar
riscos d’exclusió associats a la
dependència, la soledat o les dificultats econòmiques. Des de
l’Ajuntament, combatem
aquests riscos amb un ventall
de programes adreçats a la gent
gran. Un dels que enguany acabarem de desplegar a tots els
districtes són els Àpats en
Companyia, que ens permeten,
d’una banda, atendre una necessitat bàsica com l’alimentació, mentre oferim alhora un
espai de relació, un al·licient per
sortir de casa, una possibilitat
de mantenir uns vincles socials
que són cabdals. A Sant Martí,
dos casals de gent gran al Poblenou i al Besòs ja ofereixen
aquest programa a 40 persones,
i treballem per ampliar l’oferta
en 30 places més.

El govern de
Barcelona va
anunciar el tancament de línies
de Batxillerat a
vuit IES de la ciutat (Miquel
Tarradell, Montjuïc, Flors i
Calcat, Gal·la Placídia, Collserola, Roger de Flor, Rambla
Prim i Sant Martí de Provençals). En alguns districtes
el Govern de l’Ajuntament de
Barcelona els ha concedit una
moratòria d’un any. Esquerra,
aprofitant aquests precedents,
va presentar una proposta per
tal que aquesta moratòria fos
aplicada a la resta de districtes
perquè així els instituts tinguessin temps per analitzar la
viabilitat i el desenvolupament de les modificacions del
Pla escolar proposat. Malauradament, el govern municipal
no va voler acceptar ni les peticions dels IES afectats, ni la
petició d’ERC i tirarà endavant
el tancament de batxillerats.
El Govern municipal hauria de
recordar que l’educació és una
inversió i no una despesa.
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POLIESPORTIU

Les bicicletes i els patins tornen a
ocupar el Fòrum amb la primavera
Els dies 15 i 16 de maig
es va celebrar a
Barcelona la Festa de la
Bicicleta i dels Patins,
amb un munt d’activitats
lúdiques i esportives
Pere S.Paredes
l parc del Fòrum es va convertir
els dies 15 i 16 de maig, com
cada primavera, en la seu central de
les bicicletes i els patins a la ciutat,
gràcies a la Festa de la Bicicleta i
dels Patins.
A les múltiples activitats ludicoesportives que el Bike Show va preparar al parc del Fòrum, s’hi va sumar, el dia 16, la tradicional
passejada popular per la ciutat, que
va reunir milers de ciclistes i patinadors en una trobada lúdica i no
competitiva.
Per la seva part, el Bike Show, la
fira activa de la bicicleta més important de tot Europa, va oferir diverses activitats relacionades amb
el món de la bicicleta i els patins. El
cap de setmana va comptar amb un
programa ple d’espectacles, exhibicions, tallers, i competicions, que
animava tothom a gaudir àmpliament de totes les possibilitats que

BTV
“Connexió Barcelona”
De dilluns a divendres, de 17 a 20 h
“Info Barris”. Dijous a les 14.40 h
Canal 26 TDT
www.btv.cat
www.btvnoticies.cat

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

Ciclistes participants en una de les activitats entrant al Fòrum.

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

INTERNET
ofereixen bicicletes i patins.
Tan bé s’ho van passar els germans
Ariadna i Jordi Gallego que varen

El Bike Show va
presentar un ampli
programa per gaudir
del món de les rodes
quedar bocabadats amb les moltes
activitats que els oferien al Fòrum.
Per a l’Ariadna, “el millor han estat
totes les activitats relacionades

amb els patins. M’agrada molt veure què s’hi pot arribar a fer!”. El seu
germà, per contra, va ser més partidari “de totes les curses, salts i girs
que pots fer amb les bicicletes”.
La conclusió va ser, per sobre de
tot, que a la primavera es pot gaudir de Barcelona i de l’esport a l’aire
lliure mitjançant uns vehicles –les
bicicletes i els patins– que són completament sostenibles.
Més informació:
www.bcn.es/festadelabici

SERVEI PÚBLIC

Com prevenir els accidents
a la revetlla de Sant Joan

Telèfons d’emèrgencia per
a la revetlla de Sant Joan:
Generalitat: 112
Bombers de Barcelona: 080

TELEVISIÓ

Sant Martí Televisió
www.tvclot.com

E

Redacció
El foc és el protagonista de la revetlla de Sant Joan, la nit del 23
de juny. Atès el risc d’accidents
que acompanya aquesta celebració, cal adoptar mesures de precaució en l’encesa de fogueres i
amb l’ús de material pirotècnic,
especialment per part dels nens i
nenes. En aquest sentit, cal recordar que la compra i utilització
dels petards s’ha de fer sempre
sota la supervisió dels adults.
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Els petards
Algunes de les recomanacions de la
Direcció de Protecció Civil de la Generalitat per manipular els petards
amb seguretat són:
1 No s’han de posar els petards a
prop de la cara o del cos.

1 No s’han de llançar petards
contra ningú.
1 No s’han de guardar petards a
les butxaques.
1 No s’ha de tallar el tro final de
les traques, perquè poden explotar violentament.
1 No s’han de llançar coets
agafant-los per la tija amb la mà.
1 També és aconsellable no deixar roba estesa, plegar els tendals
i tancar portes i finestres.
Les fogueres
1 La Generalitat recorda que per
encendre una foguera cal tenir
l’autorització corresponent.
1 Les fogueres s’han de fer a més
de 15 metres dels cotxes i les façanes i mai sota línies elèctriques.
1 No s’han d’encendre fogueres
amb líquids inflamables, ni
llançar-hi bidons ni esprais.

Portal Sèrie BCN

Sèrie BCN neix com un portal de blocs
dirigit als joves de la ciutat, on es recullen diferents propostes culturals sobre
música, cinema, art, vida urbana o solidaritat. Gràcies als enllaços a les diferents xarxes socials, els continguts es
poden difondre i compartir amb molta
més gent.
www.seriebcn.cat

Cap de setmana

Des de dijous fins a diumenge, el web
municipal us ofereix totes les propostes
culturals per passar un bon cap de setmana a la ciutat. A més, ara també
podeu seguir el resum d'aquestes activitats en vídeo.
www.bcn.cat
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Marc Rodríguez, director del Centre de Convencions Internacional de Barcelona

“El CCIB és el nexe
d’unió entre el districte
de Sant Martí i el món”
Marc Rodríguez és, des del passat mes d’agost, el
director del Centre de Convencions Internacional
de Barcelona (CCIB), una infraestructura de
100.000 m² que s’ha convertit en un referent en
el món econòmic barceloní i internacional
Thais
Gutiérrez

Com valora aquests primers mesos al davant del Centre de Convencions?
Molt positivament. La resposta que
hem tingut del mercat empresarial,
institucional i associatiu ha estat impressionant. Estic convençut que el
2010 serà molt millor que el 2009,
perquè hem sabut adaptar-nos a la situació de crisi.
Com ho han fet?
La clau ha estat una combinació de
factors: som més flexibles i duem a
terme polítiques comercials més actives. Anem a buscar els nostres
clients, els tractem molt bé perquè
se’n vagin contents i tornin, perquè
parlin de nosaltres… són receptes bàsiques que funcionen molt bé en
temps de crisi.
Què significa per al districte de
Sant Martí tenir un centre de
convencions com el vostre?
Aquest centre és el nexe d’unió del
districte de Sant Martí amb el món.

De les 350.000 persones que passaran pel CCIB aquest 2010, més d’un
90% seran de fora del districte, de
fora de Barcelona. El centre permet
que en aquesta zona de la ciutat s’hi
estigui desenvolupant una important
activitat econòmica, i això es veu per
tot arreu, des dels hotels fins als bars
i restaurants que s’han implantat a la
zona. Aquest districte ha crescut molt
els últims anys, però encara ha de
créixer més i per això el paper del
CCIB és fonamental; a més, aviat s’hi
instal·laran noves empreses i infraestructures com l’edifici de Telefónica,
el zoo marítim o el Museu de Ciències Naturals que encara li donaran
una nova empenta.
És a dir, que el districte està preparat, pel que fa a infraestructures hoteleres i comercials, per donar serveis a tota la gent que ve?
Sí. De fet, al voltant del CCIB tenim
4.500 places d’hotel de primera qualitat. Això és un avantatge increïble per
a nosaltres, perquè és molt difícil
competir amb aquesta realitat. La
gent ve aquí a fer negocis i quan acaba la seva jornada pot tornar a l’hotel
caminant i no tarda ni cinc minuts.

Marc Rodríguez, en una de les sales del Centre de Convencions.
És un gran valor afegit. Tot i això, sí
que és cert que trobem a faltar una
millora de la senyalització tant del
CCIB com dels hotels, perquè molts
clients se’ns han queixat que està mal
indicat. També creiem que s’ha de
continuar millorant la seguretat, ja
que les institucions sempre han estat
molt receptives a les nostres demandes en aquest tema i cal que ho mantinguem.

“Tenim una ciutat amb
uns serveis excel·lents,
una cultura meravellosa,
un clima fantàstic i grans
professionals”
Exactament, quins edificis inclou
el CCIB?
El CCIB és una infraestructura de
100.000 m² que inclou l’edifici del
CCIB i l’auditori de l’Edifici Fòrum al
qual es pot accedir des de l’exterior o
per una rambla subterrània que uneix
els dos edificis.

Què s’ha de fer perquè Barcelona
mantingui el lideratge com a destí del turisme de negocis?
El que cal fer és que tots els actors
implicats, des de les institucions fins
als comerciants, apostin pels nous
mercats. Ara que tenim un aeroport
cada cop més gran, cal que vingui més
gent a fer negocis a la ciutat i per a
això els mercats emergents són clau.
També cal que invertim més en tecnologia. Si ho fem, el futur de Barcelona com a destinació del turisme de
negocis pinta molt bé. Tenim una ciutat excepcional, amb uns serveis excel·lents, una cultura meravellosa, un
clima fantàstic i grans professionals,
això no es troba fàcilment.
Què diferencia el CCIB d’altres
centres semblants que hi ha a la
ciutat?
La gran diferència són les nostres dimensions, que ens fan un dels centres de convencions més grans del
món, el nostre equip tecnològic, tant
en el camp de telecomunicacions com
en el de mitjans audiovisuals, els nostres serveis de restauració i l’enorme
oferta hotelera que tenim aquí mateix.

