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Millores a tres grans
instal·lacions esportives
CAMP DEL JÚPITER

POLIESPORTIUS

INVERSIÓ

Se’n reformen els
vestidors i altres
elements malmesos

Es cobreixen els camps
d’esports del Clot de la
Mel i de La Palmera

La inversió és de
més de 2 milions
i mig d’euros

Joan Carles Luque
i Jordi Fossas

Pàg. 3

Autors de "Poblenou.
Recull gràfic, 1886-1977"

"Tothom que tingui
fotografies antigues
està convidat a
col·laborar en aquesta
crònica gràfica"
E N T I TAT S

Pàg. 4

Aula de Formació per
a Adults La Verneda
Un suport imprescindible
en temps de crisi
A C T I V I TAT S

Pàg. 6

Passejades literàries
pels barris
Entre els mesos d'abril
i novembre
SERVEI PÚBLIC

Pàg. 7

Nou servei de
recepció de residus
domèstics amb
amiant
POLIESPORTIU

On anar a votar per decidir
la nova avinguda Diagonal

Pàg. 7

Els aficionats al golf
tenen un punt de
reunió a Sant Martí

Banderoles anunciant la votació de la consulta, a la Diagonal.

Han passat gairebé dos anys des que
es va decidir impulsar la reforma de
la Diagonal per convertir aquesta via
emblemàtica, projectada per Ildefons Cerdà al segle XIX, en un gran
passeig, amable per a les persones i
amb més presència del transport públic. Després d'un procés participatiu sense precedents, arriba el moment de decidir. Del 10 al 16 de
maig, prop d'un milió i mig de barcelonins podran participar en la que
serà la primera consulta popular
electrònica que es fa en una gran
ciutat i decidir com volen que sigui
la Diagonal del futur. Bulevard, rambla o deixar-la tal com està?
A la pàgina 5 trobareu informació
sobre com votar i els punts habilitats per fer-ho.
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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.

L ’A G E N D A

EXPOSICION S

MÚSIC A

A partir del 23 de maig

Dissabte 29 de maig

Diari d’una paret

Orquestra Amics de la música

Centre cívic Can Felipa (c. Pallars, 277)
Dibuixos a la paret, de Laura Marquès.

A les 18 h. Centre cívic Can Felipa (c. Pallars, 277)
Caldrà recollir l’entrada del 24 al 28 de maig a recepció.
Concert de bandes sonores de diferents pel·lícules.

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.

93 291 80 80

De l’1 a l’11 de juny

93 266 39 36

Defensors/res dels drets humans

Dies 11 i 12 de juny

Centre cívic Besòs (rambla Prim, 87-89)
Amnistia Internacional i la fotògrafa Sofia Moro han
desenvolupat aquesta exposició de retrats de persones.

4a trobada urbana de cultures

93 256 38 40
93 308 97 93
93 305 37 05
93 278 05 35

Dimarts 18 de maig

93 309 06 35

Doctora Galipàndria

Dilluns 24 de maig

A les 18 h. Biblioteca Sant Martí de Povençals (c. Selva de
mar, 215)
Activitat dins del cicle Lletra petita, inclosa al programa Sac de rondalles.

Curtmetratges amateurs en DVD

93 225 18 64
93 266 39 36

93 246 39 28
93 485 66 22

El nen gris

93 485 03 24

93 300 62 78
93 485 25 40
93 308 97 93

A les 18 h. Biblioteca Poblenou-Manuel Arranz
(c. Joncar, 35)
Activitat dins del cicle Lletra petita, inclosa al programa Petit format.

T E ATR E
Divendres 4 de juny

Alfredo Sea Session
Divendres 11 de juny

Meitat tu i meitat jo
A les 19 h. Centre cívic Besòs (rambla Prim, 87-89)
Activitat dins del cicle Lletra petita. L’organitza la companyia Titelles Marduix.

A les 21 h. Centre cívic Can Felipa (c. Pallars, 277)
Tragicomèdia a càrrec de Cia. Mullats.
Preu: 5 ¤ amb pica-pica.
Durada: 1 hora aproximadament.

93 305 17 54

L A C O M 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

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 20.30 h. Centre cívic Sant Martí (c. Selva de Mar, 215)
Film dels germans Joel i Ethan Cohen, 2008.

93 313 08 96
93 305 12 04

Dijous 3 de juny

Quemar después de leer

93 256 38 56

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

A les 17.30 h. Centre cívic Sant Martí (c. Selva de Mar, 215)
Mostra d’intervencions efímeres al barri de Sant Martí.

A les 12 h. Biblioteca Xavier Benrenguel (av. Bogatell, 17)
Activitat dins del cicle Lletra petita, inclosa al programa Aperitius musicals.
Dijous 3 de juny

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

Perpetracions 2010: Can Rebuig

Va de vent

93 266 39 36

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

Dissabte 29 de maig

93 291 84 48

93 308 97 93

A les 22 h. Sala d’estudi Manuel Arranz (c. Joncar, 35)
Cal inscripció prèvia.
Dissabte 29 de maig

93 308 68 03

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.

ACT IVI TATS

93 498 24 46

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.

INFANT IL S

93 313 29 42

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.

Centre cívic Besòs (rambla Prim, 87-89)
Festival de música i cultura urbana a càrrec de l’Associació Pensant Moviment Urbà.

93 221 37 85

És important mantenir l’escala
neta i endreçada
escala és l’espai comú utilitzat per tots
els veïns i veïnes. És important mantenir-la neta i endreçada. Quan baixem les escombraries, cal anar molt amb compte de no
embrutar l’escala i l’entrada, i dipositar les deixalles als contenidors corresponents. Si s’encarreguen de la neteja de l’escala els mateixos
veïns i veïnes, cal que quedin clars els torns i
que tothom els respecti .

L’

93 433 77 00
93 278 82 35
93 303 73 00
93 307 04 12

SANT MARTÍ
B A R C E L O N A

www.bcn.cat/publicacions
bcnrevistes@bcn.cat

93 278 86 60
93 446 29 50
93 446 57 00
93 314 73 19
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Llum verd per a la millora de tres
grans instal·lacions esportives
Aquest any es reformen i s’amplien
els vestidors del Club Esportiu
Júpiter i es cobreixen els camps
d’esports del Clot de la Mel i de
La Palmera, gràcies al finançament
del Fons Estatal per a l’Ocupació i
Sostenibilitat Local

El camp del Júpiter, durant un dels actes de celebració del centenari del club.
Daniel Romaní
a hi ha llum verd per a la
millora de tres de les principals instal·lacions esportives del districte de Sant Martí
gràcies al Fons Estatal per a
l’Ocupació i Sostenibilitat Local. En total, s’invertiran per a
aquest objectiu 2.676.000 euros. Les actuacions previstes
per a aquest mateix any 2010
–que han de quedar enllestides abans de final d’any– són
el cobriment dels camps d’esports del Clot de la Mel i de
La Palmera, i la reforma i ampliació dels vestidors del
camp del Club Esportiu Júpi-

J

ter, a més de la millora d’altres elements malmesos d’aquest centre esportiu.
Al camp d’esports del Clot de
la Mel, a més de la col·locació
d’una coberta, es renovarà el

S’inverteixen més de
2 milions i mig d’euros
en la renovació de les
instal·lacions
paviment de la pista i la tanca
que envolta el recinte; a més,
es farà accessible tot el conjunt. Pel que fa a la pista esportiva de La Palmera, a més

de la nova coberta, es rehabilitarà el paviment de la pista i
es reformaran els vestidors,
que passaran de tres a cinc.
La instal·lació de les cobertes
permetrà la utilització de les
pistes esportives siguin quines siguin les condicions climatològiques. A més, un nou
enllumenat a sota les cobertes permetrà fer esport adequadament quan sigui fosc.
L’altra actuació important és
la renovació dels vestidors del
camp del Club Esportiu del
Júpiter. Les obres inclouen la
reparació dels elements de
formigó que estan en mal es-

tat, el canvi de seients –també se n’augmentarà el nombre–, la millora d’accés a les
grades, la reforma dels vestidors i espais annexos, i la millora de la façana i de la resta
de les instal·lacions. En el
projecte s’ha tingut especialment en compte l’accessibilitat al camp i als vestidors per
a les persones amb dificultats
de mobilitat.
El regidor del Districte, Francesc Nar váez, afirma que
“Sant Martí és un districte

A

amb un xarxa d’entitats esportives molt densa, cosa que
contribueix de manera molt
significativa a la cohesió ciutadana. Millorar les condicions de les instal·lacions on
es practica l’esport és fonamental i un compromís ineludible de l’Ajuntament”. Pel
que fa al Júpiter, Narváez
posa de manifest que “és un
signe d’identitat del districte;
la reforma del seu camp permetrà que s’hi faci activitat
esportiva més còmodament”.

EL JÚPITER, UN CLUB MÉS QUE CENTENARI

El Club Esportiu Júpiter va néixer el 1909 a iniciativa
d’uns britànics que treballaven en una fàbrica del
Poblenou. L’any passat, doncs, va fer cent anys. Als anys
30, aquest històric club aglutinava alguns dels millors
jugadors del futbol català. Va esdevenir el malson
d’equips com el Barça i l’Espanyol.El passat mes de març
el Júpiter va rebre la Medalla d’Or de la Ciutat al Mèrit
Esportiu de mans de l’alcalde, Jordi Hereu.

Què opina de les millores que es faran a diversos equipaments esportius del districte?

Dolores
Fernández
Jubilada
Me parece muy bien.
La pena es que para
disfrutarlo haya que
hacerse socio de los clubes, y no es barato. Y
en los espacios públicos
no se deja jugar a los
niños.

Elisabet Urbina
Administrativa

Javier Urbina
Opositor

Francisca Cubielo
Jubilada

Lidia Pascual
Mestressa de casa

Juan José Santos
Conductor de tramvia

Yo veo muy bien que se
fomente el deporte. En
este barrio hay mucha
gente joven, y al fin y al
cabo también se trata
de zonas verdes para
todos.

Quizá han tardado
demasiado en hacer las
remodelaciones. Yo he
jugado en este campo
(Andrade, 40) bastantes años y ya era hora.
Pero estoy contento.

Me parece bien, aunque
me resulta extraño que
se alquile el campo de
hoquey a equipos de
fuera. ¿Este dinero
dónde va?

El deporte está muy
bien y hay que fomentarlo. También habría
que invertir más en
infraestructuras para la
gente de movilidad
reducida y en limpieza y
vigilancia.

Em sembla bé. Jo en
faig ús i n’estic content.
La mesura em sembla
fantàstica i fomentar
l’esport cohesiona el
barri.

C I U TA DA N S O P I N E N
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J. M. Contel

La Gallina Blanca (II)
Poc temps després de la desaparició de les cartilles de
racionament, Gallina Blanca va llançar, el 1954, un nou
producte: les pastilles de caldo Avecrem. Unes pastilles
que, amb el temps, anaren diversificant-se.
Però si una cosa diferenciava els productes Gallina Blanca
era també la seva promoció i publicitat en aquella societat
amortida per la dictadura i que començava a moure’s en
el desarrollismo d’aquella època. I això es trobava en els
programes de ràdio i en les planes senceres de diaris, entre les quals destaca la portada de La Vanguardia del dia
28 de novembre. En els anys cinquanta, destaquen programes com “Jaque a la orquesta”, el programa que cada
dimecres a les 9 del vespre emetien les 32 emissores de la
SER; “La familia contesta”, de 1959, emès per les llavors
40 emissores de la SER, o altres com “Mademoiselle de
Paris”, “Avecrem llama a su puerta”, “Solo contra todos”,
etc. Tot això combinat amb publireportatges, concursos
diversos o la contractació de persones conegudes com la
Mary Santpere que en català deia “Nois, quina sopa!”, Sofia Loren, etc. A començament dels anys setanta, la importància del paper i de la ràdio va anar canviant i Gallina
Blanca es va obrir pas amb anuncis a la televisió.
Un altre fet important fou la presència de Gallina Blanca a la plaça de l’Univers de la Fira de Barcelona en diferents certàmens, fins al punt que el 1976 va ser una de
les quatre empreses fundadores de l’actual Alimentaria.
Una fira que ha anat guanyant adeptes fins a convertirse en una de les més importants del món. I, pel que fa a
Gallina Blanca, després de més de setanta anys del seu
naixement segueix lligada a la ciutat.
Si té fotografies o documents del seu barri, en pot fer
donació a l’Arxiu Municipal del Districte, 93 221 94 44

Imatge de l’estand de Gallina Blanca a la Fira de
Barcelona dels anys 1950-1960.

E N T I TAT S

Aula de Formació per a Adults
La Verneda, suport en temps de crisi
Des del 1978, l’Aula
de Formació per a
Adults La Verneda
ofereix diversos
cursos en tots els
àmbits

T. Gutiérrez
Aula de Formació d’Adults (AFA) La Verneda-Sant Martí s’ha convertit, ara més que mai, en un
punt de referència per als
veïns i veïnes del barri.
Aquesta entitat va néixer
l’any 1978 com a resposta a
una creixent demanda veïnal de formació per a persones adultes que, per diferents motius –havien
hagut de començar a treballar molt joves, havien tingut problemes de fracàs escolar…–, no havien tingut
una educació completa. Al
llarg de tots aquests anys,
l’AFA ha estat un gran element dinamitzador de la
cultura i l’educació del barri
i ara, en el moment de crisi
econòmica que travessem,
és un punt de referència
per a tots aquells que volen
millorar la seva formació
de cara a buscar feines més
atractives o més ben remunerades.
Al començament d’aquest
curs acadèmic, l’AFA es va
traslladar a les instal·lacions de l’IES Sant Martí
de Provençals, on té més

L’

Un moment d’una classe de formació per a adults.
espai i infraestructures. El
trasllat ha estat conseqüència de la reordenació i planificació de la formació d’adults duta a terme pel
Consorci d’Educació de
Barcelona, entitat que aspira que les AFA es converteixin en vertaders centres
de formació per a adults.

Ofereix cursos
des de les 9 del
matí fins a les
9 del vespre
Els cursos que ofereix
aquesta entitat de la Verneda són variats i van des de
les 9 del matí fins a les 9 del
vespre, perquè la gent interessada els pugui adaptar
als horaris laborals. Hi destaquen els cursos de català i
castellà per a persones nouvingudes i per a les que no

van tenir l’oportunitat d’estudiar-lo a l’escola; els
d’anglès, informàtica i diferents cursos de preparació
de les proves d’accés de Cicles Formatius de Grau
Mitjà i de Grau Superior; els
cursos de Graduat en Educació Secundària (GESO) i
per a l’obtenció de la titulació oficial en Educació Secundària per a adults.
Els responsables de l’AFA ja
han posat els ulls en el curs
vinent i anuncien que les
dates de preinscripció seran del 16 al 23 de juny per
a totes les persones interessades.
Més informació:
AFA La Verneda
IES Sant Martí de
Provençals
C. Pont del treball, 15
08020 Barcelona
Tel. 93 278 11 93

Joan Anton Font

E L TAU L E L L

Per menjar de gust i en bon ambient
l bar-restaurant du el nom d’El Racó de la
Montse, però a partir d’ara molta gent
també el coneixerà com El Racó del Juan i la
Dolores. Tots dos són naturals de Jaén i a
principi de març van agafar aquest establiment del carrer Marià Aguiló. Combinen plats
de cuina tradicional amb propostes més innovadores per satisfer els gustos de tota mena
de clients. Fan carns a la brasa, pizzes casolanes, coques gratinades, entrepans i una gran
varietat de tapes, com les temptadores patates a la planxa amb allioli. Tenen un menú en-

E

Hi ha plats per a tots els gustos.

tre setmana i un altre de cap de setmana i festius. Des d’aquest mes de maig, han ampliat
l’horari fins a les 23 h, de manera que també
s’hi pot sopar. Ara que comença el bon temps
també hi podem gaudir de la terrassa. L’ambient és acollidor i el tracte, familiar. A la paret hi ha una frase de la novel·la Rayuela de
Cortázar que ens farà girar el cervell.
El Racó de la Montse
C. Marià Aguiló, 31
Telèfon: 93 498 25 48
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És el moment d’escollir el
futur de l’avinguda Diagonal
Els barcelonins
podran decantar-se
entre un gran
bulevard, una
rambla central o
cap de les anteriors
propostes
Redacció
esprés de gairebé dos
anys d'un procés participatiu sense precedents a la
ciutat per transformar el
tram central de l’avinguda
Diagonal –per a la qual els
barcelonins han aportat les
seves idees–, i un cop s'han
posat sobre la taula les dues
propostes de reforma, ha
arribat l'hora de decidir.
Del 10 al 16 de maig, tots els
ciutadans empadronats a la
ciutat i més grans de 16 anys
podran votar una de les dues
alternatives presentades per
l'Ajuntament que convertiran
la Diagonal en un gran passeig, o bé decantar-se per
l'opció C, que descarta les
dues anteriors.
En concret, l'opció A aposta
per un bulevard amb una
calçada central, on circularà
el transport públic i el vehicle
privat, però amb més espai
per als vianants als laterals
de la via. L'opció B, en canvi,
s'inclina per una rambla central envoltada d'arbres a cada
costat, amb dues calçades laterals on passarà el transport
públic i dos carrils més.
A més de convertir la via en
una avinguda amable per a
les persones, amb més oferta

D

Les dues opcions de canvi proposen més espai per als vianants.
de transport públic i més espai per passejar i anar en bicicleta, la reforma de la Diagonal representarà una millora
de la qualitat de vida dels arbres i un increment del seu
nombre.

Serà la primera
consulta ciutadana
electrònica que es fa
en una gran ciutat
De manera presencial
o per Internet
En total, 1.415.065 persones,
entre les quals més de
250.000 ciutadans estrangers,
podran participar en la que
serà la primera consulta popular electrònica que es fa en una
gran ciutat, i ho podran fer a
través de diferents canals: des
de casa a través del web
http://www.bcn.cat/diagonal
o de manera presencial en els

108 punts distribuïts per tots
els barris de la ciutat. Aquests
108 punts estaran oberts des
de les 10 hores del dilluns
fins a les 21 hores del dissabte. Un cop identificat el participant dins del cens electoral
únic, se li lliurarà una targeta
amb la qual podrà votar en el
punt de vot, per mitjà d'una
pantalla tàctil. Aquests punts
estaran adaptats per a les
persones amb discapacitat visual o de mobilitat.
Si ho prefereixen, els barcelonins podran votar des de
qualsevol ordinador amb
connexió a Internet les 24
hores del dia fins al diumenge 16 de maig a les 10 hores.
Els usuaris es podran identificar mitjançant un certificat
digital, a través del portal
d'algunes banques electròniques i universitats o mitjançant el telèfon mòbil, on
rebran una clau de vot d'un
sol ús.

f
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ON VO TA R

Prop d'un milió i mig de barcelonins podran participar en
la primera consulta popular electrònica que es fa en una
gran ciutat per decidir quina serà la Diagonal del futur. A
diferència d'una jornada electoral qualsevol, els ciutadans
podran votar de forma presencial durant sis dies, des de les
10 h del 10 de maig fins a les 21 h del 15 de maig, en qualsevol dels 108 punts habilitats per tota la ciutat, deu dels
quals al districte de Sant Martí. Si ho prefereixen, també es
podrà votar des de qualsevol ordinador amb connexió a
Internet durant les 24 hores a partir del 10 de maig a les
10 h fins a la mateixa hora del diumenge, a través del web
de la Diagonal. Els vots emesos seran secrets i aniran a
parar a una urna virtual única, un procediment innovador
que agilitarà el recompte final de vots, alhora que garanteix
la seva privacitat. Els veïns de Gràcia podran adreçar-se a
deu punts presencials al seu districte per dipositar el seu
vot electrònic. Aquests seran:
Centre cívic Besòs, rambla Prim, 87-89
Espai Antoni Peris Miró, plaça Carme Monturiol, 10
Centre cívic La Farinera, Gran Via, 837
Seu del Districte Sant Martí, plaça Valentí Almirall, 1
Casal de barri Diagonal Mar, Selva de Mar, 22
Centre cívic Parc Sandaru, Buenaventura, 21
Centre comercial Glòries, avinguda Diagonal, 208
Centre cívic Can Felipa, Pallars, 277
Casal de la gent gran Taulat-Can Saladrigas
Llull, 214
Casal de gent gran Paraguai-Perú, Paraguai, 11-13
Centre cívic Sant Martí de Provençals
Selva de Mar, 215
Centre esportiu Municipal Bac de Roda
Rambla Guipúscoa, 25
Casal de gent gran Verneda Alta, Binéfar, 16-20
Centre de barri La Pau, Pere Vergés, 1
Biblioteca Xavier Benguerel, avinguda Bogatell, 17

El Districte cedeix un local per a l’Associació Cova da Serpe
Redacció
Associació Cultural
Cova da Serpe, organitzadora del festival del mateix
nom, dedicat a la promoció
de la cultura gallega a Catalunya, ja té un local on desenvolupar la seva tasca. El 16
d’abril passat, el Districte i
l’entitat van signar un acord
de cessió d’un local de més
de 200 m², al número 68 del
carrer Guipúscoa, en el qual
s’integrarà a la llarga la Fede-

L’

La signatura del conveni va tenir lloc el 16 d’abril passat.

ració d’Entitats Gallegues de
Catalunya. “És un local que
feia temps que demanàvem
per poder reunir-nos, organitzar i perquè els grups de
folklore puguin assajar”, explica Domingo Balboa, president del Cova da Serpe. Segons ell, la planta soterrada
servirà per a assaigs i local
social, la planta baixa per a
assaig i la superior per a despatxos de les dues entitats.
Ja fa 25 anys que existeix

aquest festival Cova da Serpe
per “ensenyar les terres gallegues als catalans”, explica
Balboa, i que fa 15 que se celebra durant els tres dies del
cap de setmana més proper a
Sant Jordi, al parc de Sant
Martí, on prop de 20.000
persones estan convidades a
participar de la cultura gallega, des de la música i l’artesania fins a la gastronomia.
Una autèntica immersió al
món gallec.
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AC T I V I TAT S

LLIBRES

Nova edició de les passejades
literàries per Sant Martí

L'actual àrea de Diagonal Mar, fa unes dècades (Foto: Arxiu Històric del Poblenou).

Daniel Venteo
es passejades historicoliteràries pels
barris de Sant Martí s'han convertit
en una de les activitats més esperades
quan arriba el bon temps pels aficionats
a la història i la literatura. Ja fa uns
quants anys que les biblioteques del
districte organitzen aquests recorreguts

L

O

que permeten aprofundir no només sobre la història dels barris, sinó també
sobre la seva rica dimensió literària. Enguany les biblioteques proposen sis passejades. Tenen una durada d'unes tres
hores, es fan en dissabte i són conduïdes per un reconegut especialista en la
matèria, l'historiador Joan Carles Lu-

que, de l'Arxiu Històric del Poblenou.
La primera de les rutes (17 d'abril) permetia recórrer el passat i el present de
la Vila Olímpica. La segona (15 de
maig) explora el Clot amb el lema de la
"carretera que portava al cor de Sant
Martí". La tercera (19 de juny) s'endinsa
en el Poblenou, conegut fa dècades com
el "Manchester català" per la seva gran
densitat industrial. La quarta convida a
redescobrir la Verneda, que en temps
de l'antic municipi independent de Sant
Martí de Provençals –agregat a Barcelona l'any 1897– era anomenada "l'horta
de la ciutat". La cinquena passejada (23
d'octubre) porta els participants al
Besòs i el Maresme, escenari històric de
la lluita veïnal i avui de l’última transformació del litoral. La sisena i última
("Sant Martí Express. Passejada virtual
pel passat i el present del districte de
Sant Martí", 13 de novembre) és un recurs d'última hora amb el bo i millor de
cadascuna de les passejades de l’any. En
aquesta sessió es farà un concurs amb
les fotografies dels assistents a les passejades: les millors seran la imatge de
les passejades del 2011.

Arquitectura
industrial
L’arquitectura industrial va ser
un bastió de la modernitat arquitectònica a Barcelona durant els
anys cinquanta. Les fàbriques de
SEAT, Lámparas Z, Hispano Olivetti, o les seus d’empreses com
l’Editorial Gustavo Gili o els Laboratoris Uriach, són algunes de
les icones de l’estètica arquitectònica moderna de la postguerra
que recull aquest llibre.
La modernitat a la Barcelona
dels cinquanta.
Arquitectura industrial
Autora: Isabel Segura
Edita: Ajuntament de Barcelona
PVP: 30 euros

Més informació i inscripcions:
Biblioteques del Districte (pàg. 2)

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

Sant Martí aposta
per l’esport

Els CEIP Fluvià
i Sant Martí, ja!

Barcelona més enllà
de la Diagonal

Menys cotxes,
millor convivència

Consulta o plebiscit

PSC. Francesc Narváez

CiU. Eduard Freixedes

PPC. Alberto Fernández

ICV-EUiA. Ricard Gomà

ERC. Ester Capella

Vivim en un districte privilegiat,
ple de parcs,
rambles, carrers i
avingudes que
travessen de dalt a baix tots
els barris, i tenim la sort de
ser el districte amb més platges de la ciutat. Quan passegem, podem veure gent que
practica l’esport al carrer, ja sigui fent fúting o amb bicicleta.
Coneixedors d’això, l’equip de
Govern del Districte fomenta
la pràctica de l’esport ampliant
i millorant les instal·lacions
esportives. Durant aquest any
2010 inaugurarem la remodelació de la instal·lació poliesportiva de la Mar Bella, seu
d’entrenaments del campionat
europeu d’atletisme, cobrirem
dos pistes esportives al Clot
de la Mel i la Palmera, renovarem els vestidors del camp de
futbol del Club Esportiu Júpiter, hem finalitzat la col·locació de gespa a tots els camps
de futbol del districte i millorarem els circuits urbans per a
la pràctica del fúting. Sant
Martí aposta per l’esport!

Des que a la Vila
Olímpica van
arribar els primers veïns, l’adaptació de
l’oferta escolar a les noves necessitats ha estat constant.
En molts casos ha significat
obrir noves escoles com els
CEIP Fluvià i Sant Martí en
instal·lacions provisionals.
En aquests dos casos, els incompliments dels terminis per
a la construcció dels centres definitius estan posant en perill la
seva qualitat en estar en solars
provisionals no pensats per donar cabuda a un centre escolar.
En el cas del CEIP Sant Martí
s’ha d’afegir que l’escola provisional està molt lluny del solar
definitiu, malgrat que la majoria de nens i nenes viuen prop
d’aquest espai definitiu.
És per això que cal iniciar ja la
construcció dels nous centres
definitius, i més si tenim en
compte que ens hem dotat de
nous instruments que faciliten
a la Generalitat i l’Ajuntament
anar alhora per fer les coses.
Com sempre, ja sabeu que em
podeu trobar a:
efreixedes@bcn.cat.

El cobriment de
la ronda del Litoral depèn únicament i exclusivament de la
voluntat del Govern municipal.
Aquesta millora comportaria
convertir la ronda en una vertadera rambla i aconseguiríem
posar fi a la cicatriu urbana que
separa la platja de la ciutat, convertint un espai de pas de cotxes en un passeig al servei dels
veïns amb noves zones verdes i
amb una millora notable del
trànsit. És necessària una reforma integral de la ronda Litoral
en comptes dels cobriments
parcials que hi ha dut a terme
l'Ajuntament. Els barcelonins
necessiten un passeig marcat
per zones verdes i per als vianants, i no pel soroll i el trànsit
d’unes rondes sense cobrir.
Sant Martí, además, tiene muchos problemas que resolver en
seguridad, en atención a las
personas y en la lucha contra la
crisis. Hay Barcelona más allá
de la consulta de la Diagonal y
los Juegos Olímpicos de Invierno, la ciudad no acaba en estos
dos proyectos que obsesionan
al alcalde Hereu.

Des d’ICV-EUiA
treballem perquè
Barcelona avanci
cap a un model
de mobilitat sostenible, que deixi enrere l’ús
irracional del cotxe a la ciutat i
doni prioritat als desplaçaments a peu, amb bicicleta i
amb transport públic. Una ciutat col·lapsada pel trànsit no és
amable per a la gent que hi viu.
Hem de capgirar la lògica d’un
espai públic, on la presència del
vehicle privat encara pesa massa. Hem de recuperar el carrer
per a les persones. Amb aquest
objectiu, el Govern municipal
ha desplegat en aquest mandat
un conjunt d’accions que tenen
sentit en la seva acció combinada: l’increment d’oferta de
transport públic, l’exitosa implantació del Bicing, l’Àrea
Verda d’aparcament, l’eixamplament de voreres, o la progressiva extensió de les zones 30 a
tots els districtes de la ciutat,
una mesura que suposa pacificar el trànsit en una malla de
carrers no principals i que es
tradueix directament en una
millor convivència i qualitat de
vida per als veïns i veïnes.

Barcelona celebrarà per primera vegada un procés consultiu on
totes les persones empadronades amb anterioritat a l’1 de gener de 2010
més grans de 16 anys podran
participar. Aquest procés d’estricte aprofundiment democràtic fou una proposta
d’Esquerra Republicana de Catalunya per tal que la nova ordenació de la Diagonal, una de
les vies mes importants de la
ciutat, es decidís en una consulta ciutadana. El govern bipartit de la ciutat la va assumir. La consulta ciutadana per
a la transformació de la Diagonal no és, ni ha de ser, la tria
del mode de transport públic,
perquè això no ha estat tractat, ni és l’objecte de la consulta. El que han de decidir els
ciutadans i ciutadanes de Barcelona és si volen un bulevard
o una rambla o cap de les dues
opcions. El govern bipartit
(PSC-PSOE, ICV-EUiA) no pot
confondre’s: la consulta és un
mecanisme d’aprofundiment
democràtic, no un plebiscit.
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POLIESPORTIU

Els aficionats del golf tenen un
punt de reunió a Sant Martí
El Nova Icària Esports
Club ha estrenat un
nou camp de pràctiques
dedicat al golf
Pere S.Paredes
es de l’1 de febrer, al Nova Icària Esports Club tots els aficionats i practicants del golf tenen a la
seva disposició un nou espai dedicat
a perfeccionar els seus cops o a
aprendre les bases d’aquest esport.
Amb quasi 1.000 m², de l’anomenat
camp de pràctiques de Golf Nova
Icària, els usuaris d’aquesta instal·lació es trobaran una línia d’11 tees on
podran practicar el cop llarg, i un
putting-green i un bunker, on perfeccionar el joc curt i l’últim cop.
Jordi Serra, director del Nova Icària
Esports Club, explica que “principalment pretenem popularitzar el
golf, per això tenim preus populars
tant per practicar sense professor,
com a l’hora de fer cursos, campus
d’estiu o classes particulars”.
Les pistes no cal llogar-les. Les instal·lacions són obertes cada dia, excepte dissabtes a la tarda i festius.
“Únicament cal venir i jugar; és
més, si el client no porta els pals, li
lloguem un joc amb tres pals per 2
euros”, puntualitza el director.

TELEVISIÓ
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
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

D

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

Usuaris jugant a golf al nou camp de pràctiques.
Un altre avantatge del Nova Icària
Esports Club és que fan servir una
màquina biomecànica TV-Swing,
que permet veure la tècnica realitzada en el colpeig de la bola i així anar
polint els cops.
“El que el nou practicant del golf ha
de tenir en compte”, diu el director de
les instal·lacions de Sant Martí, “és
que mai, mai, es juga bé, però en poc
temps ja es pot anar a un pitch & Putt,
en un sis mesos es pot començar a jugar en un camp gran i en un any es
pot arribar a un nivell per jugar mínimament bé, encara que això sempre
està supeditat a les facilitats per
aprendre que té cada persona”.

Per al director del Nova Icària Esports Club, “el golf és un esport poc
popularitzat, però una vegada que
intentes jugar-hi, normalment agrada bastant i repeteixes. A més, no cal
tenir una forma física excel·lent per
poder-lo practicar i té els beneficis de
l’esport perquè activa tota la musculatura i el reg sanguini de tot el cos,
millora l’equilibri i l’elasticitat, alhora
que potencia la concentració”.
Més informació:
Nova Icària Esports Club
Av. Icària, 167
Telèfon: 93 221 25 80
www.novaicaria.com

SERVEI PÚBLIC

Nou servei de recepció de
residus domèstics amb amiant
Redacció
L’Ajuntament ha posat en marxa
un nou servei de recepció de residus domèstics que continguin
amiant al Punt Verd de Zona de la
Vall d’Hebron (av. de l’Estatut de
Catalunya/Camí de Can Travi). S’hi
poden deixar objectes fets amb
amiant o els seus derivats (fibrociment), com ara plaques d’uralita
llises o ondulades, canonades,
dipòsits d’aigua, jardineres o reixes
de ventilació, entre d’altres.
Aquests residus es traslladen posteriorment a un abocador autoritzat.
Les fibres d’amiant van ser un
material molt utilitzat al sector de
la construcció per fabricar bai-
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xants, canonades o elements d’aïllament tèrmic. És un material perillós per a la salut quan es talla o
trenca, ja que les fibres es desprenen i poden entrar a l’organisme a
través de la respiració. Una ordre
ministerial del 7 de desembre del
2002 va prohibir-ne la producció,
l’ús i la comercialització.
A causa de la seva perillositat, l’amiant requereix una manipulació
molt delicada. Els ciutadans que
vulguin portar aquest tipus de residus al Punt Verd s’han d’informar prèviament al telèfon 010
(0,39 euros + IVA d’establiment
de trucada més 0,05 euros + IVA
per minut tarifat per segon), al
012 (Generalitat) o al mateix Punt
Verd de Zona de la Vall d’Hebron
(T. 93 428 04 96). Es recomana
no trencar el material i utilitzar
guants i mascareta d’un sol ús.

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
Portal Barcelona Bressol

Ja es pot consultar el portal Barcelona
Bressol, el punt d'entrada a cada una de
les 73 escoles bressol municipals.
El web també inclou tota la informació
d'interès per als pares i familiars d'infants de 0 a 3 anys.
w110.bcn.cat/portal/site/PortalBressol
Web Idea Diagonal

Del 10 al 16 de maig té lloc la consulta
sobre la reforma de la Diagonal. Hi
podran votar, de manera presencial o a
través d'Internet, les persones més grans
de 16 anys empadronades a Barcelona.
Durant aquest procés participatiu, els
ciutadans podran escollir entre una
opció A, una B o cap de les dues.
A Internet es podrà votar en el web
d'Idea Diagonal.
www.bcn.cat/diagonal
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Jordi Fossas i Joan Carles Luque, autors de "Poblenou. Recull gràfic, 1886-1977"

“Tothom que tingui
fotografies antigues està
convidat a col·laborar en
aquesta crònica gràfica”
L'arquitecte Jordi Fossas i l'historiador Joan Carles
Luque, dues de les ànimes de l'Arxiu Històric
del Poblenou, són els autors d'una ambiciosa
crònica gràfica cridada a convertir-se en l'obra de
referència per excel·lència del Poblenou
Daniel
Venteo

Quin és l'origen d'aquest projecte?
Jordi Fossas (J. F.): Neix a partir de la iniciativa de l'editorial Efadós, que ja ha
fet una sèrie de llibres de fotografies antigues d'una vuitantena de poblacions
de tot Catalunya. Van voler fer realitat
un llibre també sobre Barcelona i els va
semblar molt interessant començar pel
barri del Poblenou. El seu objectiu, després, és continuar per altres barris de la
ciutat. I, per fer-ho, ens vam posar en
contacte amb l'Arxiu Històric del Poblenou i ben aviat ens vam posar d'acord
per impulsar aquesta publicació, amb el
suport institucional del Districte: una
història del barri en imatges.
Aquest projecte consolida el prestigi de l'Arxiu, oi?
J. F.: Sí, n’estem molt contents. El llibre
es basa fonamentalment en la col·lecció
gràfica que hi ha a l'Arxiu Històric del
Poblenou, que arriba a les 10.000 imatges. Un fet molt interessant del projecte
és que totes aquelles imatges que es digitalitzin i s'incorporin a la publicació,

també es podran consultar en el futur a
la nostra col·lecció, és a dir, que revertiran en la riquesa del fons de l'Arxiu.
Quin període comprèn l'obra?
Joan Carles Luque (J. C. L.): El llibre proposa un relat entre els anys 1886 i
1977. La primera és la data de la fotografia més antiga que hem localitzat
fins ara del barri, en concret una imatge
de la fàbrica de Can Jaumandreu. Això
no vol dir que no puguin existir imatges
anteriors, però de moment no les hem
trobat. I el segon any és el de l'arribada
del metro al barri, una data fonamental
perquè el metro va trencar l'aïllament
de sempre del Poblenou amb la resta de
la ciutat. Aquí, molta gent encara deia
allò d'anar a Barcelona, que volia dir
anar a la gran ciutat.
Com s'estructuren els continguts
d'aquest nou llibre?
J. C. L.: La col·lecció on s'insereix l'obra,
titulada "L'Abans", té una estructura
estàndard amb capítols ben definits
com ara urbanisme, transport, comerç,
educació, cultura o lleure, entre d’altres.
Sobre aquest marc general, nosaltres
hem fet una adaptació al context del
Poblenou. Per exemple, no té la mateixa
significació el món del treball i les fàbri-

Fossas i Luque, els autors del llibre.
ques o les festes majors i el lleure que el
del transport o l'element institucional.
Sobre cada aspecte hi ha una introducció general, un nombre força important
de fotografies en funció de la temàtica,
uns peus de foto amb informació abundant i els destacats aprofundiments sobre uns temes concrets.

“Poblenou sempre ha
estat un barri, avui de
Barcelona i abans de
Sant Martí de Provençals”
J. F.: Aquesta estructura, encara que pugui semblar molt rígida, sempre permet
introduir noves fotografies, però prioritzant, sobretot, un criteri de qualitat. I
aquest és, no cal oblidar-ho, també un
dels objectius del projecte, fomentar
que els ciutadans que tenen fotografies
antigues a casa seva les puguin donar a
conèixer. Tothom que tingui fotografies
antigues és convidat a col·laborar en
aquesta crònica gràfica. Només cal
adreçar-se a l'Arxiu Històric del Poblenou, al centre cívic Can Felipa.

Suposo que són conscients de la
responsabilitat que tenen entre
mans, perquè la seva obra marca
un referent per a la resta de barris.
J. F.: Completament d'acord: és un projecte que fa respecte. Primer, perquè és
el primer d'aquesta sèrie a Barcelona. I
segon, perquè té algunes singularitats.
Fins ara aquests llibres sempre eren de
ciutats, i aquest és el primer que és d'un
barri, amb unes peculiaritats molt concretes: ha tingut una indústria molt potent, però no una plaça de la vila, per
exemple. Sempre ha estat un barri, avui
de Barcelona i abans de Sant Martí de
Provençals. Però no defugim cap temàtica, perquè l'obra pretén ser un llibre
total.
Una altra singularitat del projecte és la manera com es podrà
adquirir.
J. F.: Sí, d’una manera criticada per alguns: els fascicles. Així serà senzill aplegar-la. Durant 50 setmanes, cada divendres es podrà adquirir als quioscos,
papereries i llibreries un nou fascicle
fins a completar el llibre. El primer, de
presentació, les cobertes i les sobrecobertes es van lliurar gratuïtament per
Sant Jordi.

