
Sant Martí se situa al capdavant
dels districtes de la ciutat pel que
fa a la implantació d’escoles bres-
sol. El Pla d’Escoles Bressol Mu-
nicipals (2007-2011) preveu la
construcció de tretze centres
nous als barris de Sant Martí, el
que suposarà la creació de 1.029
places noves al districte. El pri-
mer d’aquests equipaments, l’es-
cola bressol municipal El Bressol
del Poblenou, al barri Provençals
del Poblenou, va obrir les portes
el curs 2008-2009. Dues més, El
Clot de la Mel (Clot) i El Gronxa-
dor (La Verneda i La Pau), ho fa-
ran el curs vinent. El Pla preveu
doblar el nombre de places du-
rant aquesta legislatura, amb una
inversió de 72 milions d’euros.

Sant Martí, capdavanter
en escoles bressol

La Formiga Martinenca
es fa més accessible

MILLORES

Un ascensor, una
rampa i una
plataforma elevadora

INVERSIÓ

Uns 281.000 euros, a
càrrec del Districte de
Sant Martí i l’ICUB

FESTA

L’entitat va
celebrar les millores
el dia 12 de març
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Jordi González
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“El meu objectiu és ser
campió del món”
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El districte és un dels més beneficiats pel Pla d’Escoles Bressol Municipals.



SANT MARTÍ

MÚSICA

Del 21 al 24 d’abril
Störung Fest / 5.0
Centre cultural La Farinera del Clot (Gran Via, 837)
5è festival de música electrònica i experimental orga-
nitzat per la plataforma Störung.

Divendres 30 d’abril
Tarannà
A les 21 h al centre cívic Can Felipa (c. Pallars, 277)
Concert de música improvisada que va des del free jazz
fins al rock progressiu, el reggae o les músiques tradi-
cionals. Preu: 5 euros amb pica-pica. Durada: 1 hora.

Divendres 30 d’abril
In digna, Ad versaris i Asstrio
A les 22 h al centre cultural La Farinera del Clot (Gran Via
de les Corts Catalanes, 837)
Dins del cicle “Expressió Directa”, última sessió amb
hip-hop acústic i electrònic dels In Digna i jazz, funk,
rock i rap del duet At Versaris i Asstrio.

TEATRE

Dissabte 17 d’abril
Missing
A les 22 h al centre cultural La Farinera del Clot (Gran Via
de les Corts Catalanes, 837)
La companyia de dansa-teatre resident, La Lupe, pre-
senta el seu nou muntatge.

Divendres 7 de maig
La Mudawana
A les 20 h al centre cívic Can Felipa (c. Pallars, 277)
Obra teatral que explica la vida d’Amina, una dona
marroquina que viu a Catalunya i es vol divorciar del
seu marit. Preu: 5 euros amb pica-pica.
Autora: Naima Zitan. Durada: 70 minuts.
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ATENCIÓ AL CIUTADÀ

Oficina d’atenció al ciutadà (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

Dissabte 17 d’abril
Dones d’aigua
A les 18 h a la Biblioteca Xavier Benguerel (av. Bogatell, 17)
Activitat dins del cicle “Lletra petita”, del programa
“Mots en joc”.

Dijous 6 de maig
El llibre secret
A les 18 h a la Biblioteca Poblenou-Manuel Arranz
(c. Joncar, 35)
Activitat dins del cicle “Lletra petita”, del programa
“Petit format”.

ACTIVITATS

Divendres 23 d’abril
Per Sant Jordi intercanvia llibres!
De 10 a 14 h i de 16 a 21 h a l’espai Antoni Miró Peris
(pl. Carme Monturiol, 10)
Acte organitzat pel centre cultural La Farinera del Clot
(Gran Via de les Corts Catalanes, 837).

Dimarts 11 de maig
Miguel Hernández de prop
A les 19 h a la Biblioteca Xavier Benguerel (av. Bogatell, 17)
Dintre del programa “Cicle temàtic”. Lectures de Mi-
guel Hernández.

EXPOSICIONS

Del 29 d’abril al 15 de maig
La setmana tràgica als barris de
Barcelona
Al centre cultural La Farinera del Clot (Gran Via de les
Corts Catalanes, 837)
Exposició sobre la darrera setmana de juliol de 1909.

L A COMUN I TAT ÉS COSA DE TOT S

En cada comunitat, hi viuen
moltes persones amb activitats
quotidianes i horaris diferents.
S’ha d’anar amb compte perquè
les nostres activitats no ocasio-
nin molèsties als altres veïns.
Per respectar i garantir els inte-
ressos privats i comuns de tota
la comunitat, el diàleg és el mi-

llor camí per trobar solucions a
les activitats que puguin moles-
tar els nostres veïns i veïnes. És
important que abans d’iniciar
una activitat extraordinària,
com festes, mudances, obres...,
informem els veïns per mitigar
les incomoditats i millorar la
convivència.

Procura que les teves
activitats quotidianes no
molestin els veïns i veïnes



Jordi Miró

Continuarà sent la “Formi-
ga” de tota la vida, la que

des del 1903 ha unit tantes
generacions de martinencs a
través de la cultura popular,
però ha guanyat molt en ac-
cessibilitat per a les persones
amb mobilitat reduïda.
Aquesta entitat del número
580 del carrer Mallorca ha
instal·lat un ascensor que co-
munica per dins les seves tres
plantes, una rampa que salva
el desnivell entre la vorera i el
paviment i una plataforma
que connecta l’escenari i el
pati de butaques del petit –i

entranyable– teatre que hi ha
a la segona planta, al darrere
del bar, el qual també ha que-
dat reformat juntament amb
la cuina i els vestidors. Tot
plegat ha tingut un cost de

281.000 euros, aportats pel
Distr icte de Sant Martí i
l’Institut de Cultura de Barce-
lona (ICUB), i li ha donat un
aire encara molt més proper

a aquesta associació de més
de 300 socis.
“Continueu sent feliços aquí
dintre. Balleu i feu teatre,
formeu les noves genera-
cions”, va dir l’alcalde de Bar-
celona, Jordi Hereu, durant
la inauguració de les obres de
reforma que es va fer el pas-
sat divendres 12 de març.
L’alcalde va ser l’últim a par-
lar, després de la presidenta
de la Formiga, Glòria Bañón,
i el regidor de Sant Martí,
Francesc Narváez, i com ells
dos ho va fer des de la caixa
escènica del teatre, plena de
gom a gom per a l ’ocasió

(“sou com una família”, va dir
l’alcalde), i va agrair la tasca
cultural desenvolupada per
entitats com aquesta, que té
un nom “fantàstic, d’aquells
que un sempre recorda”. “Em
sento molt orgullós de ser
part d’una ciutat que té el
treball de moltes petites for-
migues”, va dir. “Aquest és
un districte amb una perso-

nalitat que el fa únic, perquè
és dels que combina moder-
nitat, les arquitectures i els
projectes més emblemàtics i
moderns de la ciutat, al cos-
tat de les fustes més fantàsti-
cament tronades i més esti-
mades”, va dir assenyalant el
terra de l’escenari. “Això ni es
compra ni es ven. Això es té
o no es té”.

SANT MARTÍ 3Abril 2010

L’alcalde, Jordi Hereu, amb alguns dels assistents a l’obertura de la remodelada FormigaMartinenca.

La Formiga Martinenca,

entitat cultural centenària, ha

modificat el seu interior perquè

les persones amb mobilitat

reduïda puguin accedir-hi sense

problemes

La Formiga Martinenca estrena les
millores que la fan més accessible

El Districte de Sant
Martí i l’ICUB
hi han invertit
281.000 euros

CIUTADANS OPINEN

Cristian Solé
Estudiant

Ha quedat molt bé,
molt maco. Jo abans en
feia molt d’ús, però ara
ja no vinc.

Maria Lluïsa
Hernando
Jubilada

En principi bé, m’ha
agradat molt l’ascensor,
que era molt necessari.

Joan Urbano
Jubilat

La reforma és merave-
llosa, no tinc paraules.
Aixó és “meravellós”, i
l’ascensor, fora de sèrie!
Pensa que abans una
persona amb cadira de
rodes no hi podia
entrar!

Joan Mani
Electrònica

Les reformes em sem-
blen perfectes, s’ha con-
servat molt bé l’antic i
s’ha modernitzat l’ob-
solet. Pensa que és una
casa centenària, del
1903!

Juan Manuel
Guzmán
Hoteleria

La reforma es preciosa.
¡Yo voy a empezar a tra-
bajar aquí! Lo conocía
porque mi hija bailaba
aquí. Espero que vaya
todo muy bien.

Cristina Mora
Professora de dansa

Fa molts anys que sóc
aquí i per a mi això és
fantàstic. La gent gran
ho agrairà molt.

Qu i n a é s l a s e va op i n i ó s ob r e l e s r e f o rme s qu e s ’ h a n f e t a l a Fo rm i g a Ma r t i n e n c a ?
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PL E DEL D I S T R ICT E

Daniel Venteo

El primer dels nous cen-
tres estarà ubicat al cos-

tat de l’escola Acàcies, al nú-
mero 252 del carrer
Pujades, dins del procés de
millora de la qualitat educa-
tiva d’aquest equipament. A
l’àmbit del Poblenou també
es construirà una altra esco-
la al carrer Llull, 163, inte-
rior. I el tercer centre estarà
situat als números 49-57
del carrer Josep Pla. Les
obres de construcció de les
noves escoles bressol co-
mençaran en aquest espai, i
és previst que els nous equi-
paments entrin en funcio-
nament el setembre de l’any
vinent. La construcció de
les noves escoles bressol va
ser aprovada amb el vot fa-
vorable de tots els grups po-
lítics municipals del Distric-
te, amb l’excepció d’ERC,
que es va abstenir pel que fa
al nou centre del carrer
Llull.
El president del Consell
Municipal de Sant Martí,

Jordi W. Carnes, i el regidor
del Districte, Francesc Nar-
váez, van celebrar la unani-
mitat a l’entorn d’aquests
projectes, que han de con-
tribuir a millorar la situació
de la manca de places per a
infants de 0 a 3 anys. Histò-
ricament, aquest havia estat

un dels trams educatius
més desatesos per les admi-
nistracions públiques amb
competència en la matèria,
probablement pel seu caràc-
ter no obligatori. En els úl-
tims anys, la bona sintonia
entre Ajuntament i Genera-

litat ha capgirat la situació.
També per unanimitat es
va informar favorablement
de la millora de les instal·la-
cions de la pista esportiva
del carrer Andrade, 242-
250, la qual després de les
obres serà coberta i dispo-
sarà de nous vestidors, en-
tre d’altres millores,
També es va aprovar –amb
el vot favorable de tots els
grups, excepte el PPC, que
es va abstenir– el pla de mi-
llora urbana que permetrà
regularitzar les condicions
edificatòries de la parcel·la
d’habitatge social del carrer
Tànger, 54. Finalment, el
Plenari va donar el seu vis-
tiplau a posar el nom de la
pedagoga Leonor Serrano a
l’espai enjardinat interior
d’illa, situat entre Lope de
Vega, Andrade, Bilbao i
Concili de Trento.

Un moment del Ple del dia 3 de març.

Les noves escoles
bressol estaran
situades als carrers
Pujades, Josep Pla
i Llull

L'últim Plenari del
Districte,celebrat el
passat 3 demarç a
la seu del Consell
Municipal,a la plaça
deValentí Almirall,
va donar llum verd
a la creació de
noves places
d’escola bressol

Aprovada la construcció de
3 noves escoles bressol

El local és alhora botiga i taller.

El paper i el cartró són molt presents a les
nostres vides, però ens sorprendrem de les

possibilitats que ofereixen quan són treballats
per unes bones mans i una ment creativa. Si
visitem Cartró, en tindrem una bona prova.
Capses, àlbums de fotos, llibretes, tacs de no-
tes, arxivadors, estoigs i altres articles de paper
o cartró fets a mà, amb sensibilitat i originali-
tat. Hi trobarem detalls per regalar, per a bate-
jos, comunions i casaments, i regals d’empre-
sa. Porta aquesta curiosa botiga-taller la Isabel
Santolaria, que en això de les manualitats té

molta traça i experiència. Treballa també de
manera personalitzada: només cal que li expli-
quem què volem i com ho volem: capses a
mida per aprofitar millor l’espai de casa, es-
toigs per guardar CD amb la foto del nostres
grups favorits i tota mena d’idees que donaran
més caliu als nostres objectes personals.

Cartró
C. Llacuna, 96-98
Telèfon: 93 485 42 27
www.cartro.com

E L TAULE L L

Creativitat en paper i cartró

Joan Anton Font

Imatge d’un tramvia, a partir de 1954, anunciant un
nou producte de Gallina Blanca, el brou “AVECREM”.

La Gallina Blanca (I)
En mig de la Guerra Civil Espanyola, el mes de maig de
1937, es creava a Barcelona la Gallina de Oro, una empre-
sa que pocs mesos després canviava el nom pel de Gallina
Blanca, tot un repte en aquells moments difícils que vivia
Barcelona, on la gent, a banda d’aguantar la guerra, co-
mençava a patir el racionament d’aliments.
En aquest context, l’empresa, des del passeig de Gràcia, po-
sava a l’abast dels afamats ciutadans els “cubitos de caldo
Gallina Blanca”, uns petits daus de brou concentrat que, al
preu de 25 cèntims, esdevenien una autentica revolució a
l’hora de cuinar, perquè amb poc temps i d’una manera fà-
cil es podia fer una sopa o preparar una tassa de brou.
Vista la importància d’aquest producte, i segurament
pels moments que es vivien, canviaren el mot “Oro” per
“Blanca”, segurament perquè era menys ostentós i pro-
bablement marcat per una estratègia publicitària que ha
continuat fins al dia d’avui i de la qual podem donar al-
guns exemples del seu inici.
A banda de publicitar el nou nom, va començar a patro-
cinar espais a la ràdio. El diumenge 5 de desembre de
1937, a un quart de tres de la tarda, organitzava el pri-
mer concert Caldo Gallina Blanca, amb el tenor Emili
Vendrell, simultàniament per Ràdio Barcelona i Ràdio
Associació de Catalunya, i el diumenge 19, anunciava
un concert sobre la Masia catalana amb un text literari
de Josep Maria Folch i Torres.
Aquests daus de brou foren importants durant la guerra i
la llarga postguerra, ja que gràcies a ells s’alimentarenmol-
tes famílies, i avui dia continuen sent igual de vigents,
això sí, adaptats a les necessitats de les noves generacions.
Si té fotografies o documents del seu barri, en pot fer
donació a l’ArxiuMunicipal del Districte, 93 221 94 44

J. M. ContelÀLBUM HISTÒRIC



Redacció

El districte de Sant Martí és
capdavanter pel que fa al

nombre d’equipaments nous
previstos al Pla d’Escoles Bres-
sol Municipals (2007-2011),
que impulsa l’Ajuntament de
Barcelona. El Pla, que té com a
objectiu doblar el nombre de
places existents a tot Barcelo-
na a principi d’aquest mandat
(3.799 places), preveu la cons-
trucció de tretze centres d’a-
quest tipus a diferents barris
de Sant Martí.
El primer d’aquests equipa-
ments, l’escola bressol munici-
pal El Bressol del Poblenou
(carrer Perú, 139, al barri Pro-
vençals del Poblenou), amb 81
places, va entrar en funciona-
ment el curs escolar 2008-09.
I el proper curs 2010-2011 ho
faran les escoles bressol El

Clot de la Mel (Andrade, 7 –in-
terior d’illa–, al Clot) i El Gron-
xador (rambla de Prim, 217, a
la Verneda i la Pau), totes dues
amb 81 places.
La previsió és que el curs es-

colar 2011-2012 obrin les
portes les escoles bressol Acà-
cies (carrer Pujades, 252, al
barri del Poblenou); Bac de
Roda (Fluvià, 253, a Sant
Martí de Provençals); Alche-
mika (carrer Indústria/carrer
Guinardó, al Camp de l’Arpa
del Clot); l’escola bressol si-

tuada a Pujades/Josep Pla
(barri de Diagonal Mar i el
Front Marítim del Poblenou);
l’escola bressol Icària (Doctor
Trueta, 81, a la Vila Olímpica
del Poblenou) i les que hi
haurà al carrer Degà Bahí/ca-
rrer Trinxant (Camp de l’Arpa
del Clot); al carrer Llull, 163
(Poblenou), al carrer Perú
(Provençals del Poblenou) i al
Camí Antic de València (entre
els carrers Espronceda i Lope
de Vega, al Poblenou), així
com l’escola bressol La Palme-
ra (Concili de Trento, 249, a
La Verneda i La Pau). En to-
tal, es tracta de tretze escoles
bressol municipals noves per
al districte de Sant Martí,
amb 1.029 places més per als
infants.
El Pla d’Escoles Bressol Muni-
cipals s’executa dins d’un con-
veni de col·laboració amb la
Generalitat de Catalunya i
compta també amb la col·la-
boració del Consorci d’Educa-
ció de Barcelona. La inversió
prevista és de 72 milions
d’euros.
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NOT ÍC I E Sf
Nova centenària a SantMartí
El districte de Sant Martí compta amb una nova veï-
na centenària. És la senyora CristinaMolas Font, que
va fer cent anys l’11 de març passat i va celebrar
aquest aniversari tan especial envoltada de la seva fa-
mília. El regidor de Sant Martí, Francesc Narváez, va
voler participar en la celebració i va felicitar la senyo-
ra CristinaMolas amb un ram de flors i una placa
commemorativa.

“Chirigotas” de la Casa de Ceuta
El 27 de febrer, la Casa de Ceuta va presentar les se-
ves noves “Chirigotas” per al 2010 al centre cívic
Besòs (rambla Prim, 87-89). A l’acte, hi va assistir el
regidor del Districte, Francesc Narváez, i represen-
tants de cases regionals i d’entitats de Sant Martí.
Les chirigotas són una tradició popular del sud
d’Andalusia on un grup de persones disfressades
interpreten cançons de crítica pública i social.

Medalla d’Or per al Club Esportiu Júpiter
El Club Esportiu Júpiter va rebre la Medalla d’Or al
Mèrit Esportiu de l’Ajuntament de Barcelona el 18 de
març. L’acte de lliurament, a càrrec de l’alcalde, Jordi
Hereu, va tenir lloc al Saló de Cent. Amb seu al camp
de la Verneda, el CE Júpiter és un club històric de
Sant Martí. Fundat el 19 de maig del 1909, els anys
trenta competia amb el Barça i l’Espanyol. Va celebrar
el seu centenari l’any passat.

“L’abans del Poblenou”
L’Ajuntament de Barcelona ha signat un conveni de
col·laboració amb l’Editorial Efadós per publicar
L’abans del Poblenou, llibre en format col·leccionable
sobre la “prehistòria” del barri, és a dir, sobre l’evolu-
ció d’aquest territori abans que hi naixés el Poblenou.
El llibre estarà integrat per 50 fascicles i, més enda-
vant, es publicarà com a volum complet. El primer
fascicle sortirà als quioscos el 23 d’abril, Sant Jordi.

El districte de Sant Martí és un dels més
beneficiats pel Pla d’Escoles Bressol
Municipals (2007-2011), que crea al
districte tretze nous centres

Sant Martí celebra el “Día de Andalucía”
Joan Anton Font

El “Día de Andalucía” és ce-
lebrat amb gran emotivitat

i entusiasme al districte de
SantMartí. Molts dels seus ve-
ïns i veïnes són d’origen anda-
lús i se senten orgullosos tant
de la terra que els va veure néi-
xer com de la que els va acollir.
El dissabte 27 de febrer es van
celebrar les XIII Jornadas Ar-
tístico-Culturales de Andalucía
a la sala d’actes de l’escola La
Caixa del carrer Agricultura.

Els coros rocieros, el flamenc i la
chirigota, van fer que el públic
que va omplir el local s’ho pas-
sés d’allò més bé en una mos-
tra més del fort arrelament
que té la cultura andalusa a la
nostra ciutat. El regidor del
Districte de Sant Martí, Fran-
cesc Narváez, va adreçar als as-
sistents unes paraules i va afir-
mar que “malgrat el que diuen
alguns per interessos polítics o
ideològics, els qui hem nascut
a Andalusia estimem i defen-

sem arreu Catalunya per l’aco-
llida i les oportunitats que ens
ha donat”.
L’acte institucional del “Día de
Andalucía” va tenir lloc el dia
abans a la seu del Districte. El
director de Radio Isla Cristi-
na, Miguel Gómez Martínez,
pregoner enguany del Carna-
val d’aquesta població, va pro-
nunciar una conferència amb
el títol “Memoria del Carnaval
de Isla Cristina, pasado y pre-
sente”.

Actuació durant el “Día de Andalucía”.

Sant Martí, al capdavant de la ciutat
en implantació d’escoles bressol

Les tretze escoles
bressol suposaran
la creació de 1.029
places noves a Sant
Martí

El Pla d’Escoles Bressol Municipals preveu doblar el número de places durant aquest mandat.
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Daniel Romaní

L’any 2004 es va crear el PIAD
(Punt d’Informació i d’Atenció a

les Dones) de Sant Martí, un servei
que ofereix a les dones informació i
assessorament sobre recursos labo-
rals, formatius, associatius, culturals...
per tal que puguin avançar en la seva
autonomia. El PIAD promou accions

específiques de prevenció, sensibilit-
zació i detecció precoç de situacions
de discriminació i de violència contra
les dones. També ofereix suport psi-
cològic i assessorament jurídic, i tre-
balla conjuntament amb grups de do-
nes amb el propòsit de reconèixer les
aportacions de les dones al conjunt
de la societat. El PIAD de Sant Martí

forma part de la xarxa de deu PIAD,
un per cada districte, que hi ha a la
ciutat. Les seves activitats només s’a-
drecen a la població femenina i són de
caràcter gratuït.
Aquest mes d’abril, pels volts de Sant
Jordi, al PIAD de Sant Martí es farà
una xerrada-taller de relacions afecti-
ves i sexualitat. D’altra banda, con-
juntament amb els PIAD de les Corts,
Nou Barris i Ciutat Vella, el PIAD de
Sant Martí organitza un taller d’auto-
defensa per a dones, de sis sessions,
que començarà a partir de mitjan
abril. Amb tot, encara queda molt
camí per fer, per bé que la situació de
la dona a la societat ha anat millorant
en nombrosos aspectes d’unes quan-
tes dècades ençà. Així ho van posar
de manifest les antigues treballadores
de Can Saladrigas que van participar
a l’acte del Dia de la Dona a Sant Mar-
tí, celebrat el passat 11 de març al
centre cívic Sant Martí, al qual van
assistir un centenar de persones.

Més informació:
PIAD Sant Martí
Pallars, 277, 3a planta
Tel. 93 307 72 60
piadsantmarti@bcn.cat

El PIAD aborda les relacions
afectives i la sexualitat

ENT I TAT S

Instal·lacions del PIAD de Sant Martí.

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

GRUPS MUNICIPALS

Lapreservació de
l’espai públic
PSC. Francesc Narváez

Una de les priori-
tats d’aquest
Ajuntament és el
manteniment de
l’espai públic dels

nostres barris. Les persones
d’aquesta ciutat, com a medi-
terrànies que som, tenim el
costum de conviure en les
nostres places, carrers i jar-
dins, i és per això que hem de
mantenir i preservar aquests
espais comuns que són de tots
els ciutadans. Les polítiques
de l’Ajuntament sempre s’han
dirigit i reforçat en aquest sen-
tit: el Pla de Manteniment In-
tegral, el Pla de Renovació de
Passatges del Districte, el Nou
Model de Serveis de Neteja, el
Pla d’Accessibilitat són alguns
dels exemples que posen en
relleu l’atenció que posem a
mantenir aquesta ciutat com a
model i exemple per a la resta.
La dignificació de l’espai públic
amb la seva transformació físi-
ca i el ferm compromís de re-
equilibrament dels diferents
barris del nostre districte és
una prioritat d’aquest regidor i
el seu equip de govern.

22@: una bona idea
mal gestionada
CiU. Eduard Freixedes

Aquest 2010
fem 10 anys de
22@, un projecte
que pretenia fer
del Poblenou el

centre de l’economia del conei-
xement. Hem vist com aparei-
xien blocs d’oficines i com es
destruïa part del patrimoni
cultural i social. Més que els
veïns i veïnes, que sovint
s’han vist obligats a deixar el
seu habitatge, el centre d’in-
terès municipal ha semblat ser
les grans empreses immobilià-
ries. Aquesta permanent situa-
ció de provisionalitat i de barri
a mig fer ha provocat que per-
sones i grups s’hagin instal·lat
en els solars i els edificis afec-
tats. Des de CiU estem con-
vençuts que amb una actuació
coordinada dels serveis so-
cials, de prevenció i policials,
s’hauria d’haver trobat una so-
lució a situacions en què no
sempre s’ha respectat ni la le-
galitat ni els valors cívics que
tots volem per al barri.
Resto a la vostra disposició a:
efreixedes@bcn.cat

Dignifiquem les
Glòries
PPC. Alberto Fernández

El Clot, Camp de
l’Arpa i Poblenou
reclamen la dig-
nificació de les
Glòries i els equi-

paments compromesos pel go-
vern municipal. Durant anys,
els veïns de l’entorn de la plaça
de les Glòries han patit la de-
gradació del seu barri i la proli-
feració d’activitats il·legals, que
generen inseguretat i brutícia a
la zona. L’Ajuntament ha esgo-
tat els recursos públics al Fò-
rum o, ara, al ZooMarí o l’edi-
fici “grapadora” que acollirà el
Centre del Disseny, oblidant-se
de les necessitats del barri. Des
del PP, exigim a Hereu que doni
prioritat als interessos dels
veïns com l’Escola dels En-
cants, la Biblioteca del Clot, i
l’ambulatori, centre de dia i ca-
sal del Poblenou. Sant Martí no
es una excepción a otras peti-
ciones barcelonesas como lu-
char contra la crisis y la delin-
cuencia aumentando el
número de policías, la atención
a las personas, con más equipa-
mientos y servicios sociales, y
una inmigración ordenada que
cumpla la ley y respete la ciu-
dad y el país que les acoge.

Serveis socials per a
tothom
ICV-EUiA. Ricard Gomà

Des del govern
municipal estem
impulsant en
aquestmandat un
dels salts enda-

vantmés importants en l’àmbit
de l’atenció social. L’aprovació
de les lleis de serveis socials i la
coneguda com a Llei de la de-
pendència per part de governs
d’esquerra a l’Estat i la Generali-
tat ha significat la universalitza-
ció del dret d’accés als serveis
socials bàsics, pensats a partir
d’ara per atendre qualsevol per-
sona amb independència del
seu nivell de renda. Per donar
compliment a aquestes noves
exigències, estem ampliant i mi-
llorant la xarxa de serveis so-
cials a tota la ciutat, que passa
de 34 a 41 equipaments, i am-
pliant fins a 550 el nombre de
professionals. Al mateix temps,
reforcem l’atenció a aquells
col·lectius prioritaris pel seu risc
de vulnerabilitat social. A Sant
Martí, hem posat enmarxa el
primer Centre Obert i Espai Fa-
miliar de titularitat municipal,
que ofereix suport a les famílies
i activitats educatives i de lleure
a prop d’un centenar de nens i
nenes del districte.

El que es diu
i el que es fa
ERC. Ester Capella

El govern procla-
ma (PSC-PSOE,
ICV-EUiA) la seva
aposta per la par-
ticipació ciutada-

na i la proximitat, però el cert és
que una cosa és dir-ho i una al-
tra complir-ho. Al Programa
d’Actuació del Districte, s’hi fi-
xen diferents accions per impul-
sar eines de participació ciuta-
dana en l’àmbit local: plens per
Internet, xat amb càrrecs elec-
tes, enquestes en línia, etc. Per
això, es diu que s’ha d’ampliar el
pla d’implementació de noves
tecnologies per a una participa-
ciómillor i més ràpida. Doncs
bé, res d’això s’ha fet. L’únic que
ha desenvolupat el govern en
l’àmbit de participació han estat
les propostes d’Esquerra: la con-
sulta ciutadana per a la trans-
formació de la Diagonal i els
Consells de Barri. Malaurada-
ment, els Consells de Barri, ara
per ara, mantenen un format
d’audiència pública que dóna
poques opcions de prosperar a
la participació real i vinculant.
Tant és així que en el web del
Districte els Consells de Barri
no existeixen i no són comptats
entre els òrgans de participació.

El perquè del nom
dels carrers
S’acaba d’editar una edició actua-
litzada del Diccionari nomenclà-
tor, el recull alfabètic del nom de
tots els carrers de Barcelona. El
nou nomenclàtor explica el signi-
ficat i l’origen de la denominació
de cada carrer i els canvis que ha
experimentat en diferents èpo-
ques. Inclou els darrers canvis de
nom i els carrers de nova creació.

Diccionari nomenclàtor de les
vies públiques de Barcelona
Autor: Jesús Portavella i Isidoro
Edita: Ajuntament de Barcelona
PVP: 30 euros

LLIBRES
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MULT IMÈDI A

TELEVISIÓ

BTV
“Connexió Barcelona”
De dilluns a divendres, de 17 a 20 h
“Info Barris”. Dijous a les 14.40 h
Canal 39 UHF i 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

El tercer lloc

Vol ser una eina per als professionals
que teletreballen des de diferents punts
de la ciutat, de manera que puguin tro-
bar espais amb les condicions idònies
per fer la seva feina. S’hi troben dades
de les ubicacions de la ciutat amb conne-
xió a Internet, com ara cafeteries, jardins
o museus. També permet que els usuaris
afegeixin noves ubicacions i valorin les
que ja hi ha incloses.
www.tercerlloc.cat

De Bàrcino a BCN

Nou web d'història de Barcelona, on es
fa un recorregut per la història de la ciu-
tat des dels ibers fins als nostres dies. A
través de 45 capítols, respon a preguntes
com “Per què es va construir la
Barceloneta?”, “Com va sorgir el Raval?”
o “Què va passar després de l'entrada de
les tropes franquistes a la ciutat?”
Elaborat per un equip dirigit per Jaume
Sobrequés, i amb textos dels historia-
dors Matilde V. Alsina i Daniel Venteo, el
web és una iniciativa de l'Ajuntament de
Barcelona a través del seu departament
d'Internet.
www.bcn.cat/historia

wPOL I E SPORT IU

Pere S.Paredes

Els amants de la muntanya i del
muntanyisme van poder gaudir,

entre el 22 de febrer i el 6 de març,
de la Mostra d’Audiovisuals i Foto-
grafia de Muntanya de Sant Martí,
que es va fer al centre cultural La Fa-
rinera del Clot.
Aquesta tretzena edició ha destacat
pel pas endavant que ha fet l’orga-
nització per donar a conèixer
aquesta mostra en l’àmbit interna-
cional amb la utilització del seu
web i el bloc. Per al Manel Garcia,
coordinador i portaveu de la mos-
tra, “aquesta edició és el tret de sor-
tida del nostre reconeixement en
l’àmbit internacional”.
Un del punts forts ha estat la
presència d’un dels millors escala-
dors de roca de tot el món, el nord-
americà Cris Sharma. Sharma, que
va participar en una conferència
col·loqui el dia de la cloenda, afirma
que es va enganxar a l’escalada per-

què de petit era molt inquiet i s’en-
filava a tot arreu, i recomana aquest
esport “perquè tothom pot practi-
car-lo, especialment a Catalunya,
on hi ha molta roca i moltes
muntanyes. L’escalada et canvia la
vida i pot arribar a ser una forma
de vida, amb beneficis tant de salut
física com mental”.
Han pres part en aquesta edició dot-
ze obres audiovisuals i 149 fotogra-
fies. En categoria amateur va gua-
nyar la producció La Muntanya
Perduda, de Josep M. Parareda Serra,
mentre que en l'apartat professional
el primer premi va quedar desert, i
va ser escollida l’obra Explorant l’S-1,
deMarc Navarro, en segon lloc.

En la part de fotografia, es van ator-
gar els primers premis següents: en
categoria General a la fotografia, Pai-
nonlab; en Paisatge, la titulada Mun-
tanyes; en Activitats a la Muntanya,
La fuerza del agua, mentre que en
Flora i Fauna, va estar escollida la fo-
tografia titulada L’ocell pensatiu. Fi-
nalment, el premi Trofeu Mavigar-
Foto Denúncia va recaure sobre la
fotografia titulada Nuclear. Totes
elles van ser presentades amb
pseudònim.

Més informació:
www.mostrademuntanya.cat
www.mostrademuntanya.blogs-
pot.com

Aquesta edició ha
comptat amb la
presència de Cris
Sharma, un dels millors
escaladors de roca
del món

El regidor, Francesc Narváez, amb els guardonats a la cloenda de la Mostra.

La Mostra d’Audiovisuals i Fotografia
de Muntanya ja és internacional

DanielVenteo
A principi del proper mes demaig
començarà la nova campanya de
matriculació per a les escoles bres-
sol i els cicles formatius. El període
de presentació de sol·licituds per a
les escoles bressol té lloc entre els
dies 3 i 14, tots dos inclosos. La
sol·licitud s'ha de presentar a l'es-
cola demanada en primer lloc, a
excepció dels centres de nova crea-
ció com ara JardinsMàlaga (deno-
minació provisional) (Sants-Mont-
juïc), La Puput (Sarrià-Sant
Gervasi), El Gat Negre (Gràcia),
Icària (Sant Andreu), El Clot de la
Mel (SantMartí), El Gronxador
(SantMartí) i Harmonia (Horta-

Guinardó), a més dels que es posen
un altre cop en funcionament com
Barrufets (Eixample) i Pla de For-
nells (Nou Barris). Cal presentar
aquestes sol·licituds a l'Institut d'E-
ducació (pl. Espanya, 5), al Consor-
ci d'Educació (pl. Urquinaona, 6) o
bé a qualsevol Oficina d'Atenció al
Ciutadà (OAC) dels districtes.
Cal recordar que, per ser admès a
una llar d'infants pública o en una
escola bressol municipal, l'infant
ha de tenir, com amínim, setze
setmanes el proper 1 de setembre,
és a dir, els infants nascuts fins al
12 demaig (incloent-hi el dia 12).
La publicació de les relacions de
sol·licituds amb els seus correspo-

nents barems es farà els dies 28 i
31 demaig i 1 de juny. Les rela-
cions d'alumnat admès es publica-
ran l'11 de juny. Posteriorment,
entre els dies 14 i 18, tots dos in-
closos, es farà la matrícula.

Cicles formatius
El període de preinscripció de ci-
cles formatius de graumitjà té lloc
entre els dies 10 i 21, mentre que
per als cicles de grau superior és
del 25 demaig al 4 de juny. La ma-
triculació dels estudiants es farà de
l'1 al 7 de juliol. Els cicles forma-
tius són una opció formativa que
dóna resposta no només als joves
que acaben ESO i Batxillerat, sinó
a les persones que no tenen feina i
que poden trobar en la formació
professional una opció de requali-
ficació i una nova oportunitat pro-
fessional.

Matriculació per a les escoles
bressol i els cicles formatius

S ERVE I PÚBL IC
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Com va començar aquesta afició?
Quan era petit havia anat amb el
meu avi a pescar. Cada cop hi anava
més i amb el temps vaig començar a
anar-hi sol. Un dia, a l'espigó vaig
trobar l'Eduardo Martínez, que era
campió del món, el qual em va expli-
car que existia la Societat. M’hi vaig
apuntar i vaig començar a pescar en
competició fa cinc anys. El 2006 vaig
anar al primer campionat de Catalu-
nya i hi vaig quedar primer.
Quin tipus de peix va començar a
pescar?
Daurades, bogues, llobarros, mabres,
sards..., una mica de tot. Aquestes són
les espècies més comunes de la costa
barcelonina.
És el peix més comú de trobar?
El trobes, però això cada cop és més
difícil, perquè en general cada cop hi
ha menys peix.
I això per què és?
Per la contaminació que hi ha i els vai-
xells, que pesquen massivament amb
xarxa peixos que són massa petits.

Què és el més bàsic per a la pesca?
El més bàsic és una mica de paciència i
després que t'agradi el mar i la compe-
tició. Quan competeixes s'ajunten
moltes coses que compliquen la teva
participació. Un consell bàsic és ser
ordenat. A mi em va anar molt bé,
perquè jo al principi no era gaire orde-
nat amb el material.
Què és el més complex?
Cal ser ràpid, saber com menja el peix
i conèixer la mar, per exemple.
En què consisteix una competició
de pesca de canya?
Es marca una zona a la platja i en sis
hores normalment tens temps per
pescar el màxim possible. Cada gram
és un punt i qui en té més, guanya.
Paciència, molta paciència en sis
hores...
Sí, tot i que jo quan pesco també sóc
molt nerviós i, si veig que en un lloc no
trec peix, me’n busco un altre o canvio
la manera d'acostar-me als peixos.
Què representa la Societat?
Entre tots ens ajudem, preparem con-
cursos, ens reunim cada dijous i par-
lem sobre el món de la pesca. Fem so-
cietat, vaja, que és el que toca.
Poblenou és un barri 100% mari-
ner?

Es podria dir que sí. El barri dels pes-
cadors, a la part que toca més a la
platja, és un barri dins del barri. La
gent més veterana explica que quan
eren joves hi havia molta més pesca. I
jo penso que ara no trobes res. Abans,
pel que expliquen, per poc que tiressis
la canya, ja picaven.

I què en fa del peix que pesca?
Abans me'l menjava. Ara ja no m'a-
grada tant el peix. És tota una dedica-
ció després de pescar-lo: agafar-lo,
rentar-lo i pelar-lo. És més fàcil fer-se
unes patates fregides o qualsevol
ximpleria! Normalment, el peix que
pesco el dono a la meva mare o la
meva xicota.
Quins són els pròxims objectius?
El meu objectiu és ser campió del
món de mar-costa, que és la meva es-

pecialitat. Al darrer campionat del
món, a Egipte, hi vaig quedar onzè i
tercer en equips, amb la selecció es-
panyola.
Qui són els cracs de la pesca en
aquesta categoria?
Possiblement els italians i els croats,
si ens fixem en aquest campionat del
món a Egipte. En general, va haver-hi
molt poc peix. Es va competir en unes
condicions difícils perquè hi havia
roca i corall.
De cara a pròxims campionats,
què és allò que tindrà en comp-
te?
La tècnica sempre s'ha de millorar.
Mai arribaràs a ser perfecte. A poc a
poc cal fixar-te en allò que et surt ma-
lament. Has de tenir en compte que
la pesca és una activitat a què hi dedi-
ques molta estona, sobretot quan has
de fer un manteniment de material o
has de muntar els hams.
La pesca de costa és igual que la
pesca de riu?
No té res a veure. És com el tennis
taula i el tennis. Tots dos es juguen
amb raquetes, però no tenen res a
veure. Són dos mons diferents. La
pesca de riu és més matemàtica. El
mar no és tan senzill, probablement.

ENTR EV I S TA Jord i Gonzá l ez , c amp ió de Cat a l unya de s u r f c a s t i n g ( p e s c a amb canya )

El seu avi va ser qui el va ensenyar a pescar.

21 anys. De professió, pintor. En el darrer

Campionat del Món de pesca de canya (especia-

litat mar-costa), va quedar l'onzè classificat.

Per equips, tercer amb la selecció espanyola.

És membre de la Societat de Pesca Mar Bella

del Poblenou

“Daurades, bogues,
llobarros,mabres, sards...
aquestes són les espècies
més comunes del litoral

barceloní”

“El meu objectiu és
ser campió del món”

Miquel
Pellicer


