
El Districte de Sant Martí i Edi-
cions Saragossa convoquen
aquest certamen literari, que ja ha
arribat a la seva segona edició.
Aquest concurs, destinat a pro-
moure la creació literària i fomen-
tar el plaer de la lectura, conce-
deix tres guardons en les
categories de narrativa, narrativa
o assaig adreçat als lectors joves i,
finalment, poemes. El veredicte
del segon certamen, donat a
conèixer en un acte públic cele-
brat el passat mes de febrer al nou
Auditori del Campus de la Comu-
nicació de la Universitat Pompeu
Fabra, a Ca l’Aranyó, dóna pas ara
a la presentació d’originals del 3r
certamen, el termini de presenta-
ció del qual ja és obert.

Lliurats els guardons del
certamen Paraules a Icària

Els 10 Consells de Barri
comencen la seva activitat

INTERVENCIÓ

Aquest òrgan de
participació dóna
veu a tots els veïns

PROJECCIÓ

Tenen l’encàrrec
d’ajudar a definir el
pla de futur del barri

INCIDÈNCIA

Les seves conclusions
es traslladaran
als òrgans de Govern

Pàg. 3

ENTREVISTA Pàg. 8

Neus Sotomayor
Presidenta de la Federació
Catalana d'ONG per la Pau

“La no-violència
no significa
quedar-nos amb els
braços plegats”

ENTITATS Pàg. 4

La Farinera celebra
l’acte cloenda del
BarcelonaVisual

POLIESPORTIU Pàg. 7

Més de 1.000 atletes
van participar en el
VI Cros de SantMartí

SERVEI PÚBLIC Pàg. 7

Barcelona tindrà
un servei d’atenció
jurídica gratuïta

ACTIVITATS Pàg. 6

Rua de Carnestoltes
del barri
Hi van participar més
de mil persones
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Els guardonats amb el regidor del Districte i la responsable d’Edicions Saragossa.



SANT MARTÍ

INFANTILS

Dissabte 20 de març
Fem la mona!
D’11 a 13 h, al centre cívic Parc-Sandaru
(c. Buenaventura Muñoz, 21)
Per a nens i nenes de 6 a 11 anys.
Preu: 7 euros amb material inclòs.

Dissabte 20 de març
Què pensa la meva ombra?
A les 18 h, a la Biblioteca Xavier Benguerel (av. Bogatell, 17)
Activitat dins del cicle “Lletra petita”.

EXPOSICIONS

Del 18 de març a l’11 d’abril
How long is now
Al centre cívic Parc-Sandaru (c. Buenaventura Muñoz, 21)
Fotografia a càrrec de Lucía Vasallo i Wolfgang Ikert.
Pintura a càrrec de Bukhard Noll, amb gravats de Gem-
ma Arné i escultures de Piotr Mariuz Urbaniak.

Fins al 26 de març
Quatre dècades de metro del Clot-Camp
de l’Arpa
A l’espai Antoni Miró Peris (pl. Carme Monturiol, 10)
Exposició fotogràfica.

Fins al 26 de març
Dones de terracota i bronze
Al centre cívic Besòs (rbla. de Prim 87-89)
Exposició d’escultura figurativa mediterrània de Rovira
Negre amb la figura de la dona com a tema.

A partir del 6 d’abril
Siluetes
A l’espai Antoni Miró Peris (pl. Carme Monturiol, 10)
Mostra fotogràfica amb imatges artístiques en
presència i en absència. A càrrec de la companyia
Emili Durant.
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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.

ACTIVITATS

Dimarts 23 de març
L’hort ecològic a balcons i terrasses
A les 19 h, a la Biblioteca Poble Nou-Manuel Arranz (c.
Joncar, 35)
Xerrada a càrrec de Josep M. Vallès, horticultor urbà.

Fins al 28 de març
“Rambleros”
A la carpa de la rambla de Santa Mònica.
Exposicions, teatre i taules rodones.
Més informació: www.bcn.cat

Dijous 15 d’abril
Narrin Narran
A les 19.30 h. a l’espai Antoni Miró Peris
(pl. Carme Monturiol, 10)
Creació de contes per a adults entre tots els assistents.

MÚSICA

Divendres 12, 19, 26 de març i 31 de març
BCN Faktor Vídeo
De 19 a 21 h, a l’espai Antoni Miró Peris (pl. Carme Mon-
turiol, 10)
Festival AudioVisual amb tres categories bàsiques: vi-
deoart/creació, documental i videoclips/spots.

Dimarts 16 de març
Varietés
A les 17 h, al centre cívic Besòs (rbla. de Prim 87-89)
Acte dins la programació del Dia de la dona. Espectacle
coral amb el Grupo de la Alegría.

TEATRE

Dijous 18 de març
Adrià, un torero català
A les 18 h, al centre cívic Besòs (rbla. de Prim 87-89)
A càrrec de l’associació Dones Ambar-Prim.

L A COMUN I TAT ÉS COSA DE TOT S

És important tenir cura dels
espais comuns de l'edifici,

ja que són compartits i utilit-
zats per veïns i veïnes. És res-
ponsabilitat de tothom mante-
nir-los en bon estat. Per això,
en cas de detectar algun des-
perfecte (a la porteria, les bús-
ties, la instal·lació elèctrica,
l’ascensor...), cal avisar el presi-

dent de la comunitat perquè hi
posi remei. Col·laborar en el
bon ús de les instal·lacions i els
espais comuns de l'edifici con-
tribueix a disminuir la despesa
econòmica de la comunitat i, el
que és més important, a millo-
rar la convivència i les rela-
cions entre les persones que
en formen part.

Manteniment i cura dels
espais comuns



Belén Ginart

Intervenir en la definició
del pla de futur que ha de

permetre millorar àmbits
com els equipaments, la se-
guretat, la mobilitat i, en de-
finitiva, les condicions de
vida al barri. Aquesta és la
gran oportunitat que es posa
a l’abast de tot el veïnat del
districte per mitjà dels con-
sells de barri, l’activitat dels
quals comença al llarg d’a-
quest mes.
El Consell de Barri és un òr-
gan de participació que neix
com una mesura impulsada
pel Govern municipal a fi de

fomentar la reflexió i el de-
bat al si dels 73 barris de
Barcelona. És, per tant, un
canal d’interlocució pública,

de proximitat i convivència,
amb l’objectiu d’afavorir la
cohesió social i la qualitat de
vida a Barcelona. La pre-
sidència d’aquest organisme

correspon al regidor de cada
districte; la vicepresidència
s’escull entre els veïns i les
entitats que formen part del
consell de govern. A més, en
forma part un portaveu de
cada grup polític, i un veí es-
collit també entre els mem-
bres del consell de govern.
El passat mes de novembre
van quedar constituïts els
deu consells de barri corres-
ponents al districte de Sant
Martí, un per cadascun dels
barris. Al llarg d’aquest mes
mantindran les pr imeres
reunions, a les quals són
convidats tots els veïns i veï-

nes. Cada consell
nomenarà una co-
missió de segui-
ment des de la qual
es farà la definició
del pla de futur del
barri. Les comissions
tenen temps fins al
proper mes de no-
vembre per redactar el
pla de futur. Les seves
conclusions es trans-
metran a l’òrgan de go-
vern del districte. Són,
per tant, un camí prefe-
rent per poder prendre
part en el dibuix de futur
del barri.
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Els nous òrgans treballen per millorar la vida als barris.

Aquest òrgan de participació

dóna veu a tots els veïns amb

l’objectiu de detectar les

mancances de cada barri i de

proposar col·lectivament les

línies d’actuació per corregir-les

Els Consells de Barri comencen a
treballar per al futur del districte

El Districte engega
una campanya per
donar a conèixer
aquest òrgan de
participació

CIUTADANS OPINEN

Guillermo Serra
Administratiu

Si es fa de cara a la
galeria, no hi estic d’a-
cord, però si d’aquí sur-
ten acords positius està
molt bé!

Montse Ortiz
Muntadora de peces

Em sembla molt bé,
perquè cadascú hi
pugui dir la seva.
M’agrada que opini la
gent del carrer.

Raimon de Manel
Solé
Mecànic d’avions

Si ajuda a fer partici-
par el veïnat de les
decisions que es pren-
guin al Districte, està
molt bé.

Marta Ortiz
Bibliotecària

Penso que si d’aquí surt
un compromís polític
per millorar el districte
és molt bona idea!

Dolores González
Mestressa de casa

Em sembla que es pro-
posen moltes coses i des-
prés la gent no hi parti-
cipa. Potser així s’acon-
seguirà que la gent s’in-
volucri en els assumptes
del districte.

Ferran Rius
Quiosquer

Encara no els conec ni
sé com van. Aquí el que
està bé és que els del
Districte surtin al
carrer i vegin la realitat
i com viu la gent

Qu i n a é s l a s e va op i n i ó s ob r e e l s Con s e l l s d e B a r r i c om a ò rg an d e p a r t i c i p a c i ó ve ï n a l ?
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ENT I TAT S

JordiMiró

El caràcter multidiscipli-
nari del centre cultural

La Farinera –el modern edi-
fici que hi ha a la Gran Via, a
la plaça de les Glòries i da-
vant de la Torre Agbar– es va
tornar a fer evident el passat
mes de febrer, en què, per
una banda, el centre va par-
ticipar en la 7a edició del
Barcelona Visual Sound i,
per l’altra, va continuar aco-
llint –com al gener i el març–
els tallers i les càpsules orga-
nitzades pel Cibernàrium i
adreçades a tots els ciuta-
dans que volen iniciar-se en
les noves tecnologies.
El passat 19 de febrer, La Fa-
rinera va acollir l’acte de clo-
enda del festival, “un espai
d’exhibició i una plataforma

de promoció dels joves artis-
tes en l’àmbit audiovisual”,
segons va explicar la directo-
ra del centre, Elvira Cardós.
L’acte va consistir en un es-
pectacle audiovisual i la ce-

rimònia d’entrega d’uns pre-
mis destinats sobretot als
joves creadors de l’àmbit au-
diovisual. Un a un, després
d’oferir un visionat d’una pe-
tita part de la peça presenta-
da, els guanyadors van anar
recollint els premis que, en
aquesta edició, ampliaven
les seves categories. A les

clàssiques millor animació,
banda sonora original, dis-
seny web o documental de
contingut social, s’hi van
afegir dues de noves: tràilers
falsos i curtmetratges de dos
minuts filmats i editats com
amàxim en 24 hores.
Pel que fa al Cibernàrium,
Cardós va destacar els ta-
llers d’alfabetització digital.
“Aquest tipus de coneixe-
ments són cada vegada
més necessaris per poder
participar com a ciutadà de
ple dret a la societat actual
i les persones que no els
tenen es poden trobar limi-
tades davant de moltes si-
tuacions de la vida quoti-
diana”, va explicar.

Més informació:
Centre Cultural
La Farinera
C. Gran Via de les Corts
Catalanes, 377
www.farinera.org

Acte de lliurament dels premis del Barcelona Visual Sound.

BarcelonaVisual
Sound va
incorporar dues
categories de premis

La Farinera acull la cloenda del Barcelona
Visual Sound sense deixar de banda les
activitats habituals del Cibernàrium

La Farinera celebra l’acte cloenda
del Barcelona Visual Sound

L’espai acull concerts i exposicions.

El portuguès Ricardo Paulo i el català Car-
les Armengol van decidir fer més curta la

distància amb Portugal. El maig del 2009
van obrir O’lusitano, davant mateix del mer-
cat del Poblenou. Aquest espai ens ofereix
pastisseria, vins, delicatessen i altres produc-
tes portuguesos. Hi trobarem des dels pastéis
de Belem, els bolos de arroz o les queijadas, al
vinho verde o el Porto. És un espai acollidor,
on podrem gaudir fent unes tapes, com les
de formatge o chouriço assado, entre d’altres.
A més de la gastronomia, O’lusitano també

ens ofereix música, llibres i informació turís-
tica de Portugal. Cada mes fan un concert de
música en viu, que tant pot ser de fado com
de música brasilera, i acullen exposicions
temporals d’artistes. Si ens agraden els mo-
bles antics que decoren el local, convé saber
que són a la venda. El pis de dalt es pot llo-
gar per a festes i celebracions.

O’lusitano
C. Castanys, 23
Telèfon: 93 221 15 10

E L TAULE L L

Elsmillors productes de Portugal, a prop

Joan Anton Font

Construcció de la Diagonal entre el carrer Numància i
Gran Via de Carles III. (Foto: A.M.D. de les Corts).

La història de la
Diagonal (III)

J. M. ContelÀLBUM HISTÒRIC

El tram de la Diagonal entre la plaça Macià i l’entrada a
Barcelona des d’Esplugues no es va començar a urbanitzar
fins a l’any 1921. El primer tros fou el comprès entre la car-
retera de Sarrià i el palau de Pedralbes, que fou l’excusa per
urbanitzar l’avinguda i donar-li un to regi, perquè la Diago-
nal no anava enlloc i s’acabava un cop passat el palau. Per
obrir aquest tram va caldre enderrocar algunes masies de
les Corts. El palau va ser lliurat al rei Alfons XIII l’any 1924.
Pel que fa a la construcció de l’enllaç amb la carretera d’Es-
plugues, van haver de passar més de vint anys i va arribar
de la mà de Joaquim Molins Figueras, president de la Pe-
nya Rhin, quan el 1946, després d’haver rebut els permisos
oportuns i fer les obres de condicionament, va obrir aquell
any el circuit de curses de vehicles de la Diagonal, un circuit
que ben aviat es va guanyar un gran prestigi entre els
amants del motor d’aquella dura postguerra.
Un altre punt important d’aquest tros és la plaça Macià i el
paper que juga en la via. Construïda com una gran roton-
da, permet dissimular o encaixar els dos trams de la Diago-
nal, que són d’amplada diferent. L’enjardinament d’aquell
nou tram va ser encarregat a Rubió i Tudurí, que el va pro-
jectar el 1928, però que no es va fer fins al 1934.
Amb el pas dels anys, aquest tram de la Diagonal va anar
experimentat un canvi espectacular i passà d’uns terrenys
eminentment rurals, on hi havia unes poques masies, a
acollir una gran part de la Universitat de Barcelona, per
convertir-se finalment en un centre de serveis i de negocis
molt important de la ciutat.
Si té fotografies o documents del seu barri, en pot fer
donació a l’ArxiuMunicipal del Districte, 93 221 94 44



Daniel Venteo

Els amants de la creació li-
terària tenen una cita que

ja ha esdevingut, tot i la seva
breu història, ineludible en el
panorama cultural del distric-
te de Sant Martí: el certamen
Paraules a Icària. Aquesta
convocatòria ha arribat a la
seva segona edició amb plena
vitalitat, com es va fer palès a
l’acte de lliurament dels guar-
dons celebrada el passat di-
jous 4 de febrer al modern
auditori del f lamant nou
Campus de la Comunicació
de la Universitat Pompeu Fa-
bra, a l’antic recinte indus-
trial de Ca l’Aranyó.
El certamen dóna una opor-
tunitat a escriptors novells
per publicar una obra origi-
nal, segons els organitzadors,
en record de tots els homes i
dones que han lluitat per la
utopia al llarg de la seva vida.
Enguany els premiats han es-
tat Carme J. Huertas, en la
categoria de narrativa, amb
una novel·la ambientada a la
Barcelona preolímpica, prota-
gonitzada per una dona di-
rectiva en un món dominat

pels homes; David Folch Fló-
rez, en la categoria de relats
per a joves lectors, amb una
història de lluita en un barri
en plena transformació urba-
na, i finalment Maria Patricio
Mulero, amb un poemari de
vint-i-quatre composicions,
una per a cadascuna de les
hores del dia. La concessió
del premi també comporta la

signatura d’un contracte amb
l’editorial per a la publicació
de les obres.
Tots ells van rebre, a més de
la seva corresponent dotació
econòmica de 1.000 euros,
una escultura commemorati-
va de la jove creadora poble-
novina Sònia Benítez. L’obra
és formada per dues peces,
una de bronze –que simbolit-

zaria el laberint de Creta del
mite grec d’Ícar– i una altra
de marbre –que recordaria
les seves ales. En paraules del
regidor del Districte, Fran-
cesc Narváez, aquesta convo-
catòria és especialment inte-
ressant “en un món en què
impera la immediatesa i on
sovint es perd l’essència de
les experiències”. El regidor
Narváez va evocar les uto-
pies de les persones, les
d’ahir i les d’avui, en una so-
cietat cada vegada amb un
benestar material més alt i,
segons com, menys utòpica.
El premi es proposa, precisa-
ment, convidar a expressar
sentiments i utopies. I ho fa
donant oportunitats als crea-
dors novells, directament in-
tegrats en la vida dels barris
del districte de Sant Martí.
Narváez també va fer públic
el compromís del Districte
amb la convocatòria del pre-
mi que, tot i el context de
crisi econòmica, no només
no defalleix, sinó que s’incre-
menta.
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NOT ÍC I E Sf
Jornades “Fem ciutat, trenquembarreres”
Les segones jornades “Fem ciutat, trenquembarreres”,
que organitza l’Associació de Veïns i Comerciants del
Camp de l’Arpa, han tractat la llei de la dependència,
els serveis socials en temps de crisi i la realitat de les
persones dependents. Les conferències s’han fet al
llarg delmes de febrer al centre cívic La Farinera del
Clot (Gran Via de les Corts Catalanes, 837) i a l’espai
AntoniMiró i Peris (pl. CarmeMonturiol. 1).

El Col·legi d’Infermeria, nou veí del 22@
El Col·legi Oficial d’Infermeria de Barcelona s’ha ins-
tal·lat al 22@. La seva nova seu corporativa es va inau-
gurar el 30 de gener passat i es troba a l’edifici Inbisa
22@, a la confluència dels carrers Pujades, Selva de
Mar i Provençals, molt a prop de la Diagonal. El
Col·legi representamés de 37.000 infermeres i infer-
mers de la demarcació de Barcelona.

La FormigaMartinenca torna a obrir
El 12 de març, a les 18 h, té lloc la inauguració de la
seu de la cooperativa La Formiga Martinenca, que
ha estat remodelada. Aquest acte comptarà amb la
presència de l’alcalde, Jordi Hereu, i del regidor del
Districte, Francesc Narváez. Situada al carrer
Mallorca, 580, al barri del Camp de l’Arpa del Clot,
la Formiga Martinenca és una entitat cultural forta-
ment arrelada al barri.

Comenius a l’Escola Tècnica del Clot
Vint alumnes de l’Escola Tècnica Professional del Clot
han participat aquest curs al programa Comenius de la
Unió Europea, juntament amb una escola de Bèlgica i
una altra de Polònia. El gener, el centre va rebre la visi-
ta d’un grup d’estudiants belgues i polonesos i va orga-
nitzar la Setmana Comenius, amb activitats com expo-
sicions, tallers o visites. Aquest programa treballa
temes relacionats amb la identitat europea.

L’Auditori del
Campus de la
Comunicació de la
Universitat Pompeu
Fabra, al Poblenou,
va acollir el passat 4
de febrer l’acte de
lliurament dels
premis del 2n
certamen literari
Paraules a Icària

L’alcalde visita l’institut Joan d’Àustria
Redacció

L’alcalde de Barcelona, Jor-di Hereu, va visitar l’ins-
titut d’educació secundària
Joan d’Àustria (Selva de Mar,
211) el 27 de gener passat. He-
reu va mantenir una trobada
amb alumnes de primer i se-
gon de Batxillerat del centre, a
la qual també van assistir estu-
diants de l’institut veí, l’IES In-
fanta Isabel d’Aragó. L’alcalde
va xerrar amb els nois i noies
sobre els assumptes que li van

plantejar i va respondre les se-
ves preguntes sobre l’organit-
zació dels Jocs Olímpics d’Hi-
vern i els criteris com es
planteja; sobre la pujada del
preu del transport públic o so-
bre els problemes d’aparca-
ment, entre d’altres qüestions.
La directora del centre, Dolors
Baqué, valora la trobada com
“una experiència molt bona
per als alumnes, els quals han
tingut l’oportunitat de veure
l’alcalde de prop i de fer-se una

idea més propera d’allò que és i
significa la política”.
L’IES Joan d’Àustria es va
crear el 1962. Actualment té al
voltant de 680 alumnes i im-
parteix tres línies d’ESO, dues
de Batxillerat (ciències i lletres)
i un cicle formatiu d’Informàti-
ca complet. El centre té una
llarga tradició en recerca, tant
científica com social. Des de fa
onze anys, organitza el Con-
grés de Treballs de Recerca del
Districte de SantMartí.

L’alcalde, Jordi Hereu, conversa amb dues alumnes de l’institut.

El certamen Paraules a Icària
reconeix els creadors novells

La presentació
d’originals al tercer
certamen finalitza
el proper mes
d’octubre

Els premiats Maria Patricio, Carme J. Huertas i David Folch.
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David Sabaté

L’home de llauna, soldadets de
plom, una família sencera d’abe-

lles, indis, mexicans, bruixes, Dorae-
mon, Bob Esponja, Bugs Bunny, soldats
de la Guerra de les galàxies i fins i tot
dues habitants de pell blava i orelles
punxegudes tot just arribades de Pan-
dora, el planeta d’Avatar. Tots ells van

assistir, el 13 de febrer, a la rua de Car-
nestoltes del Clot-Camp de l'Arpa, que
va recórrer els carrers del barri fins al
fossar del parc del Clot. Allà els espera-
va, damunt d’un escenari i guitarra en
mà, Toti Roger, disfressat d’arlequí i dis-
posat a fer ballar els assistents, als quals
va convidar a saltar i fer-se pessigolles.
Tot el que calgués per combatre el fred,

ja que la temperatura vorejava els 0
graus, però no va aconseguir deslluir la
festa. La rua, organitzada per la Federa-
ció d’Entitats del Clot-Camp de l’Arpa,
celebrava la seva 23a edició, i ho va fer
amb un èxit rotund d’assistència, amb
“més de 1.100 comparseros i 30 compar-
ses, 14 infantils i 16 mixtes d’infants i
adults”, explica Josep Lluís Alonso, pre-
sident de la federació.
Al vespre es van entregar a les compar-
ses més originals i treballades nom-
brosos premis, proporcionats per les
botigues i els comerços del barri. Els
primers classificats van ser la compar-
sa “Mar Kasperlià”, de l’esplai Kasperle,
en la categoria infantil, i l’Associació de
Famílies de l’Escola Mare de Déu de
Núria, disfressats de fitxes del parxís,
en la categoria mixta.
Moltes altres comparses van fer vi-
brar Sant Martí durant tota la jorna-
da del 13 de febrer. La Ludoteca Mu-
nicipal Ca l’Arno va organitzar una
rua infantil al matí, que va finalitzar
al parc de Sant Martí. A tarda van
desfilar les rues del centre cívic Besòs
–que va concloure amb una xoco-
latada– i la de la Coordinadora d’Enti-
tats del Poblenou, amb fi de festa a la
plaça Can Felipa.

Unmiler de persones omple de
color la rua de Carnestoltes

ACT IV I TAT S

Un dels moments de la 23a rua de Carnestoltes del Clot-Camp de l’Arpa.

Conèixer l’art que
hi ha al carrer
Els carrers i les places de la ciutat
compten amb nombroses obres
d’art. Aquest llibre és un catàleg
de tot aquest art públic amb tex-
tos d’un nombrós grup de pro-
fessionals, estudiosos i especia-
listes que n’han fet una lectura
històrica i una anàlisi artística.
Cada peça va acompanyada d’una
il·lustració.

Art Públic de Barcelona
Jaume Sobrequés, Josep M.
Huertas, Jaume Fabre i altres.
Edita: Ajuntament de Barcelona i
Àmbit Serveis Editorials.
PVP: 68 euros

LLIBRES

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

GRUPS MUNICIPALS

L’Ajuntament aposta
per la gestió cívica
PSC. Francesc Narváez

L’Ajuntament de
Barcelona i el
Districte de Sant
Martí confien la
gestió cívica a les

nostres entitats. En l’actuali-
tat, equipaments esportius i
equipaments de barri són
gestionats per entitats del dis-
tricte. La Carta Municipal de
Barcelona i les normes regula-
dores de participació ciutada-
na aprofundeixen en els meca-
nismes de participació i
reforcen la pràctica democràti-
ca i la cooperació entre l’Ajun-
tament i el moviment associa-
tiu com a factors de progrés i
de cohesió. El Districte de
Sant Martí i el seu regidor al
capdavant tenen plena con-
fiança en el teixit associatiu i
com a exemples d’aquesta ges-
tió comptem amb el centre
cultural La Farinera del Clot,
els centres de barri de La Pal-
mera, La Paz, Besòs, Diagonal
Mar, Verneda i Bac de Roda-
Poblenou. Tres equipaments
s’hi afegiran en un futur im-
mediat: Poblenou, Vila Olím-
pica (Can Gili Nou) i San Pablo
Tejedor, al barri de Sant Martí
de Provençals.

Seguim sense
biblioteca del Clot
CiU. Eduard Freixedes

En una recent
reunió del go-
vern municipal
amb les associa-
cions de veïns

que segueixen el compromís
de Glòries, hi saltava la mala
noticia que la biblioteca del
Clot no es feia per manca de
diners. Encara que el govern
de Jordi Hereu no en vol par-
lar, és evident que la ciutat
pateix una greu crisi econòmi-
ca. Una crisi que obliga tot-
hom a estrènyer-se el cinturó.
Però l’Ajuntament ho ha de
fer deixant la biblioteca del
Clot per a més endavant? És
evident que no, i més quan
aquest any ens gastarem més
de 5 milions i mig d’euros
amb obres prèvies a la cons-
trucció del Zoo Marí. Des de
CiU estem convençuts que la
biblioteca ja no pot esperar
més –de fet, ja fa més de 30
anys que l’esperem–, i treba-
llem per fer canviar el govern
municipal i perquè comencin
les obres d’una vegada. Com
sempre, estic a la vostra dis-
posició a: efreixedes@bcn.cat.

Escoles bressol i
zones verdes segures
PPC. EmmaBalseiro

SantMartí recla-
ma que escoles
bressol i zones
verdes convisquin
a la zona de Gran

Via, Perú i Selva deMar després
de l’alarma generada per l’anun-
ci de construir una escola bres-
sol a l’únic espai verd assolellat
del barri que utilitzen nens i
gent gran des de fa 25 anys. Les
signatures de gairebé 1.700
veïns no han estat suficients
perquè l’Ajuntament canviï la
ubicaciómalgrat els solars buits
del barri, l’alternativa veïnal de
situar l’escola bressol al “palau
del totxo” –punt de trobada de
‘botellón’– o l’oferta del CEIP
Brasil d’ubicar-la al seu interior.
Des del PP defensem unmodel
que resolgui els problemes dels
veïns i conciliï els seus interes-
sos amb els de la ciutat. Sant
Martí no es una excepción a
otras peticiones barcelonesas
como luchar contra la crisis y
la delincuencia aumentando el
número de policías, la atención
a las personas, conmás equipa-
mientos y servicios sociales, y
una inmigración ordenada que
cumpla la ley y respete a la ciu-
dad y el país que les acoge.

Preservem el
Poblenou
ICV-EUiA. Ricard Gomà

Hem aprovat re-
centment a la
Comissió de Go-
vern els darrers
tràmits necessa-

ris per preservar el nucli antic
del Poblenou, un barri amb un
alt valor històric i patrimonial
que volem conservar en la
seva trama de carrers i passat-
ges, més pensats per als via-
nants i per a la vida al carrer
que per al trànsit de vehicles.
El pla de conservació preveu la
protecció tant de la morfolo-
gia viària com de la majoria de
façanes d’edificis en una àrea
de 43 hectàrees. Des d’ICV-
EUiA volem anar més enllà, i
hem impulsat una iniciativa,
amb el suport de la majoria de
grups, per tal d’ampliar l’àmbit
de protecció als teixits histò-
rics situats en la zona del 22@:
Trullàs, La Plata i Taulat. Mal-
grat quedar fora del nucli antic
del Poblenou, aquests espais
tenen també trets caracterís-
tics que convé preservar, com-
binant així l’aposta per la re-
novació i la innovació urbana
amb la preservació d’aquells
elements que formen part de
la nostra memòria.

Glòries, centre o
perifèria?
ERC. Ester Capella

En resposta a la
idea de la ciutat
policèntrica, per
tal de generar
una nova centra-

litat a la plaça de les Glòries
Catalanes caldria esmerçar els
esforços per incloure a les pro-
postes urbanes aquells aspec-
tes que garanteixin els ele-
ments bàsics de la centralitat:
mixtura d’usos (de manera que
sempre hi hagi activitat,
gent...), compacitat urbana
(que li dóna el caràcter
mediterrani), activitat quoti-
diana (comerç de proximitat i
equipaments públics) i fins i
tot equipaments o serveis em-
blemàtics i de referència (un
mercat central, un gran mu-
seu...). Els esforços del Distric-
te i Urbanisme a la plaça de les
Glòries van dirigits només a
ubicar-hi grans equipaments,
no a fer realitat els equipa-
ments de barri. Com tampoc hi
ha cap esforç per consensuar i
aprovar una proposta urbanís-
tica, que vinculi aquest gran es-
pai amb els barris i generi pols
comercials. La idea de “centre”
per a la plaça de les Glòries Ca-
talanes s’esvaeix.
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MULT IMÈDI A

TELEVISIÓ

BTV
“Connexió Barcelona”
De dilluns a divendres, de 17 a 20 h
“Info Barris”
Sant Martí: 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

Web d'obres

Informació actualitzada setmanalment de
totes les obres que es fan a Barcelona.
Inclou una bústia per atendre les consul-
tes, les queixes i els suggeriments de la ciu-
tadania. Hi ha totes les obres que afecten
la via pública i que tenen una durada pre-
vista superior a una setmana.
www.bcn.cat/obres

Web d'Idea Diagonal

El web de la Diagonal s'actualitza amb
nous continguts audiovisuals i informació
sobre com serà el vot durant la consulta
que es portarà a terme entre el 10 i el 16
de maig. La votació serà electrònica i es
podrà fer de manera presencial en qualse-
vol dels Punts de Consulta Presencial
(PCP) habilitats amb aquesta finalitat o,
de manera remota, a través d’Internet.
www.bcn.cat/diagonal

wPOL I E SPORT IU

Pere S.Paredes

El passat 21 de febrer, es va cele-
brar el VI Cros escolar de Sant

Martí, organitzat pel Consell de l’Es-
port Escolar de Barcelona (CEEB), el
Club d’Atletisme Canaletes Sant Mar-
tí i el Districte de Sant Martí, amb
una participació de 1.042 atletes.
Aquesta prova, que compta per al V
Challenge escolar de cros Barcelona
Ciutat, es va fer totalment en el parc
del Poblenou, ja que les instal·lacions
esportives de la Mar Bella, on tradi-
cionalment eren situades l’arribada i
les sortides, estaven en obres de cara
als pròxims campionats europeus d'a-
tletisme que se celebraran del 26 de
juliol a l’1 d’agost a Barcelona.
Els atletes participants, que perta-
nyien a 82 entitats de tot Barcelo-
na, van recórrer distàncies d’acord
amb les seves edats, sempre al vol-
tant d’un circuit de 800 metres.
Segons Josep Lázaro, president del
Club d’Atletisme Canaletes Sant
Martí, “hem hagut de modificar
part del circuit, però penso que ha

estat encertat, perquè el públic po-
dia seguir tota la cursa des de qual-
sevol indret del parc”.
Una de les atletes participants, la
Laia Díaz Trullàs, de 13 anys, estava

molt contenta, perquè en la seva pri-
mera participació en un cros escolar
de la Challenge havia aconseguit arri-
bar la primera en la seva categoria..
La Laia, que corria amb els colors de

l’AEE IES Front Marítim, hi havia
participat per la insistència de la seva
mare, perquè “fins ara les curses no-
més les corria quan és estiu i la resta
de l’any jugo a bàsquet”.
El Challenge escolar de cros Barcelo-
na Ciutat compta amb la col·labora-
ció dels districtes de les Corts, Sant
Martí, Sants-Montjuïc, Nou Barris,
Sant Andreu i Ciutat Vella.

Més informació:
Consell de l’Esport Escolar
de Barcelona
C.Maignon, 44
www.elconsell.cat

Atletes de 82 entitats van
participar el 21 de febrer
en el Cros escolar de Sant
Martí, en un circuit habi-
litat al parc del Poblenou

La prova puntuava per
al V Challenge escolar
de cros Barcelona Ciutat

Una de les curses del cros, passant per l’interior del parc del Poblenou.

Redacció
L’alcalde de Barcelona, Jordi Hereu;
la consellera de Justícia, Montser-
rat Tura, i el degà del Col·legi d’Ad-
vocats de Barcelona (ICAB), Pedro
L. Yúfera, han signat un conveni
per posar enmarxa un servei d’in-

formació, orientació jurídica i me-
diació a l’Oficina d’Atenció al Ciu-
tadà (OAC) de la plaça SantMi-
quel. El conveni es va signar el 5 de
febrer passat a la seu del Col·legi
d’Advocats i “permetrà avançar en
unmodel d’orientació jurídica gra-

tuïtamolt àgil i a l’abast de tot-
hom”, segons vamanifestar l’alcal-
de. El conveni té com a objectiu
crear un servei gratuït i proper
d’informació i orientació jurídica i
mediació per als ciutadans, que re-
forci la proximitat de la justícia ara
que els serveis jurídics s’han tras-
lladat a la Ciutat de la Justícia, a la
frontera amb l’Hospitalet. El servei
també oferirà assessorament sobre
l’assistència jurídica gratuïta que
ofereix el Col·legi d’Advocats de
Barcelona. I potenciarà la media-
ció, una via alternativa per resoldre
conflictesmitjançant el diàleg que
evita l’entrada d’assumptes al jut-
jat. La posada enmarxa del nou
servei està lligada a la propera
transformació de l’OAC de Sant
Miquel en una oficinamultiserveis
d’atenció al ciutadà. Un grup de
treball està definint com serà i com
funcionarà aquest nou servei.

Barcelona tindrà un servei
d’atenció jurídica gratuïta

S ERVE I PÚBL IC

El parc del Poblenou va acollir
el VI Cros de SantMartí
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Què és el més vigent del discurs
de Gandhi?
Gandhi va dir moltes coses, però la
més important és que la pau no és
una utopia, sinó el camí, el qual cal
anar construint cada dia, a poc a poc.
Gandhi rebutjava absolutament totes
les formes de violència, un missatge
en què creiem totes les entitats que
treballem per la pau. Reivindiquem el
diàleg i la no-violència activa. La no-
violència no significa quedar-nos amb
els braços plegats davant de les injus-
tícies. Hem de ser capaços d'actuar i
de lluitar sense fer ús de la violència.
Per exemple, l'objecció fiscal per no fi-
nançar els pressupostos armamentís-
tics dels governs, els boicots o els es-
cuts humans.
Què podem fer?
De fet, són qüestions del dia. Quan es
van produir els bombardejos israelians
a Gaza es va impulsar un boicot als
productes israelians. Fer boicot a em-
preses que participen en la indústria

armamentística o a aquells bancs que
sabem que inverteixen en armament o
treball infantil també són lluites no-
violentes, sense fer soroll. Aquesta,
doncs, és una forma més de la lluita
no-violenta.
Hi ha alguna via de solució en el
conflicte Israel-Palestina?
No sé pas quina solució hi ha. Real-
ment ho veig molt difícil, perquè
s'han plantejat diverses vies de solu-
ció com la creació de dos estats, però
si parles amb els palestins això ho
veuen molt difícil, si no es torna a les
fronteres de 1967.
Pot arribar, doncs, una pacifica-
ció a l'estil de Sud-àfrica gràcies a
NelsonMandela?
El que s'està defensant darrerament és
la d'un únic estat, però això és una
mica utòpic, perquè s'hauria de fer una
tasca molt forta de reconciliació, una
mica a l'estil de Sud-àfrica o Ruanda.
Ens centrem en terres palestines,
però quins són els altres focus de
conflicte al món que cal tenir en
compte?
A part d'Iraq i Afganistan, que tots
coneixem, també hi ha conflictes
molt a prop, com el del Sàhara, que fa

més de 25 anys que existeix i que
Aminatu Haidar va posar de nou en la
primera pàgina de l'actualitat. No hi
ha tanta violència, però sí que és de
difícil resolució, perquè no hi ha vo-
luntat ni del govern marroquí ni per
part de la comunitat internacional,
que mira cap a una altra banda. A
l’Amèrica Llatina cal tenir en compte
Colòmbia, un conflicte etern.

Quantes organitzacions formen
part de la Federació?
Unes vint. Hi ha algunes entitats que
encara no estan federades com Funda-
ción Cultura de Paz, creada per Federi-
co Mayor Zaragoza, i el nostre objectiu
és intentar acollir-les totes. Ara fa uns
mesos, hem constituït una confedera-
ció formada per les tres federacions
que formen part de la Casa del Món al

Raval –La Federació d'ONG pel desen-
volupament, pels drets humans i per
la pau. Ara estem treballant per crear
més sinergies.
Com va començar a col·laborar
amb la Universitat de la Pau?
Com qualsevol altra persona, per in-
terès i perquè et preocupa què veus al
món. Fan mal les injustícies i és inte-
ressant saber per què succeeixen. A
Sant Cugat, des de 1984 la Universi-
tat fa cursos d'anàlisi de conflictes, i
com que la tinc a prop de casa em va
ser fàcil acostar-m'hi, sobretot, vincu-
lar-m'hi.
Amb la invasió d'Iraq, Barcelona
va aparèixer a tot el món com
una de les grans capitals contra
la guerra. Què en queda d'aque-
lles masses manifestant-se per a
la pau?
Poca cosa. És veritat que queden mo-
viments com el Fòrum Social Català,
on vam participar més de mil perso-
nes, però les comparacions amb el
2003 són moltes. De totes aquelles
protestes, en queda poc, però la lliçó
que hem d'aprendre és que la gent
està conscienciada i té capacitat de
resposta.

ENTR EV I S TA Neus Sotomayor , p re s i d en t a de l a Fede ra c i ó Ca t a l ana d 'ONG pe r l a Pau

Neus Sotomayor, a la seu de la Federació Catalana d’ONG per la Pau.

Llicenciada enHistòria.Vinculada a la Universitat

de la Pau,és presidenta de la Federació Catalana

d'ONGper la Pau,entitat que organitza la Diada per

la Convivència i la Pau,cada 30 gener,per l'aniversari

de lamort de Gandhi,als jardins de la Pau

“Realment veig molt
difícil una solució per al
conflicte entre Israel i

Palestina”

“La no-violència no
significa quedar-nos
amb els braços plegats”

Miquel
Pellicer


