
L’Ajuntament promou la rehabili-
tació dels edificis i habitatges de la
ciutat. Això passa per una sèrie
d’ajuts especials en aquelles zones
sensibles, denominades àrees de
rehabilitació intengral (ARI). Una
d’aquestes afecta una zona del bar-
ri del Poblenou, que enguany s’ha
ampliat. En aquestes àrees, els
propietaris poden sol·licitar sub-
vencions de fins al 40% de les
obres de millora. Aquest percen-
tatge augmenta fins al 60% en el
cas de la instal·lació d’ascensors.
Per aconseguir els ajuts, cal com-
plir una sèrie de condicions, entre
les quals que l’edifici tingui una
antiguitat mínima de 25 anys i que
el 50% de la seva superfície estigui
destinada a habitatge.

Impuls a la rehabilitació
del nucli antic del Poblenou

Inaugurat el nou centre de
barri Bac de Roda-Poblenou

SITUACIÓ

Al camí antic
de València
número 96-106

FINANÇAMENT

Gairebé 700.000
euros del Fons Estatal
d’Inversió Local

ACTIVITATS

Fomentarà
la participació
ciutadana

Pàg. 3

ENTREVISTA Pàg. 8

Jose Manuel Celorio
Director de l’IES Sant Josep
de Calassanç

“Els instituts d’avui
no són els mateixos
de quan nosaltres
estudiàvem”

EQUIPAMENTS Pàg. 4

Nova aula
d’informàtica
Al casal de gent gran
Parc Sandaru

POLIESPORTIU Pàg. 7

Presentació de
la Pirena 2010
Celebra el XX aniversari

URBANISME Pàg. 6

S’enllesteixen
diverses obres de
millora en l’espai
públic
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Es poden sol·licitar subvencions per a obres de millora de fins al 40%.

COMUNITATS Pàg. 2

Al terrat, només
pot haver-hi una
antena



SANT MARTÍ

MÚSICA

Dimarts 16 de febrer
Una pinzellada flamenca
A les 20.30 h, al centre cívic Besòs (Rambla Prim 87-89)
Amb Javier Vaquero (guitarra sola).

Dimecres 17 i 24 de febrer
Roda de Choro: Música popular de Brasil
A les 19 h, al centre cívic Parc-Sandaru (c. Buenaventura
Muñoz, 21)

Dissabte 20 de febrer
Vermouth Session: Benitt Ash
A les 12 h, al centre cívic Parc-Sandaru (c. Buenaventura
Muñoz, 21). Concert de pop, rock i folk gratuït.

Dissabte 27 de febrer
Orquestra Amics de la Música
A les 18 h, al centre cívic Can Felipa (c. Pallars, 277)
Música de pel·lícules. Cal inscripció prèvia.

Dissabte 27 de febrer
5a Edició de Miniconcerts de Rock
A les 20.30 h, al centre cívic Sant Martí de Provençals
(c. Selva de Mar, 215)
Catarsis, Tempranillo Con Calambres, The Deeps,
Business Shock, Distorsiona, Underbar i Trio Ternura.

Divendres 12 de març
Som flamenques!
A les 20.30 h, al centre cívic Besòs (rambla Prim, 87-89)
Acte amb motiu del cicle aDONA’t.

INFANTILS

Diumenge 7 de març
Embolic a la granja
11.30 h, al centre cívic Parc-Sandaru (c. Buenaventura
Muñoz, 21). Titelles. Companyia La Baldufa. Preu: 4 ¤.

2 Febrer 2010

I N F O Ú T I Lt L ’A G E N D AW

Unapublicacióde l’AjuntamentdeBarcelona.Consell d’Edicions iPublicacions: Carles Martí, Enric Casas, Eduard Vicente, Jordi Martí, Jordi Campillo, Glòria Figuerola, Víctor Gimeno, Màrius

Rubert, Joan A. Dalmau, Carme Gibert, José Pérez Freijo. Director: Enric Casas. Director adjunt: Joan Ariza. Director editorial: José Pérez Freijo. Director de continguts: Joan Àngel Frigola.

Redacció: Felicia Esquinas, Daniel Venteo, Pere S. Paredes, Josep Maria Contel, Joan Anton Font, Beatriu Sanchís, Daniel Romaní, David Sabaté, Jordi Miró, Belén Ginart, Alexandra Rubio i Rosa Rubio.

Coordinació general: José Miguel Esteban. Coordinació de fotografia: Rafael Escudé i Joan Soto. Fotografia: Antoni Lajusticia, Pepa Álvarez, Cristina Diestro, Josep Maria Contel, Luis Clua, Julio

Parralo, Ariadna Borràs, Vicente Zambrano, Carolina García i Valentí Viñas. Disseny: Subirà i Associats. Maquetació i preimpressió: Agustín Viguera, Cristina Vidal. Edició WEB: Miquel Navarro.

Producció: Maribel Baños. Impressió: Printer Industria Gráfica Newco, SL. Manipulació: Societat Catalana d'Aplicacions pel Marketing i la Publicitat, SL (SCAMP). Distribució: M. Àngels Alonso i

Serveis de Correus. Administració: Ascensió García. Departament d’Imatge i Producció Editorial. Pg. Zona Franca, 60. 08038 Barcelona. Dipòsit legal: B. 29.175-1994.

SANT MARTÍ
B A R C E L O N A

www.bcn.cat/publicacions

bcnrevistes@bcn.cat

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 de Mar, 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 de Moura, 230.
Centre de barri de Diagonal Mar 93 498 24 46
Selva de Mar, 22-32.
Centre cívic Parc Sandaru 93 309 06 35
Buenaventura Muñoz, 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 de Mar, 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 de Mar, 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
Buenaventura Muñoz, 21.
Casal de gent gran del Taulat 93 485 25 40
Llull, 220.
Casal de gent gran Sant Martí 93 308 97 93
Selva de Mar, 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
Joan Miró, 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.

TEATRE

Dissabte 20 de febrer
El sopar dels idiotes
A les 12 h, al centre cívic Besòs (rambla Prim, 87-89)
Obra teatral a càrrec d’Ensemble Companyia.

Divendres 26 de febrer
FragMenTs
A les 22.30 h, al centre cívic Parc-Sandaru (c. Buenaventu-
ra Muñoz, 21)
Cicle d’arts escèniques en format cabaret. Preu: 2 ¤.

Divendres 29 de febrer
Fadoleas
A les 21 h, al centre cívic Can Felipa (c. Pallars, 277)
Espectacle de dansa-teatre a càrrec de Cia. de dansa
Bacantoh Preu: 5 ¤ amb pica-pica.

Diumenge 14 de març
Volim Te Otilia
A les 12 h, al centre cívic Can Felipa (c. Pallars, 277)
Espectacle familiar per a tots els públics a càrrec de la
Cia. Ideal.

EXPOSICIONS

Fins al 26 de febrer
Mines i persones: conviure, sobreviure i
somriure
Centre cívic Besòs (rambla Prim, 87-89). Exposició acom-
panyada de xerrades informatives. A càrrec de Cam-
panya colombiana contra mines i Moviment per la pau.

ACTIVITATS

Dijous 4 de març
4 meses, 3 semanas y 2 días
20.30 h. Centre cívic Sant Martí de Provençals (c. Selva de
Mar, 215). Film dirigit per Cristian Mungiu (2008).

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

La comunitat de veïns ha
de posar-se d’acord en la

instal·lació d’una sola antena
de TV, ràdio i comunicació. En
cas que n’hi hagi més, la co-
munitat haurà de substituir-
les per una única antena que
reparteixi el senyal a tots els
veïns de l’edifici. L'antena
haurà d’estar situada al terrat i
s’ha d’evitar que es vegi des de
qualsevol lloc públic. Us recor-

dem que no es pot tenir cap ti-
pus d’element tècnic d’instal-
lació (aires condicionats, ante-
nes, alarmes, plaques solars i
altres aparells similars) sobre
el parament de façana, mira-
dors o balconades. Actual-
ment, amb l’apagada analògica
i l’arribada de la TDT, és un
bon moment perquè la comu-
nitat prengui acords sobre la
instal·lació d’una sola antena.

Al terrat, només pot haver-hi una antena



Jordi Miró

Un gran nombre de veïns
i veïnes es va aplegar el

passat dissabte 16 de gener
davant del nou local que hi
ha al número 96-106 del
camí antic de València. El
motiu era la inauguració
d’un d’aquells equipaments
–un altre en aquest districte
en constant transformació–
que fomenta la relació entre
els veïns i veïnes i la seva
participació de la vida cultu-
ral del barri. Es tracta del

nou centre de barri Bac de
Roda-Poblenou, dirigit a les
entitats del Poblenou i del
districte, obert a tothom, a
gent de totes les edats i amb
inquietuds culturals dife-
rents. “Aquest centre de barri
no és ni més ni menys que
un equipament que fabrica
l’Ajuntament, el Districte,
amb l’ajuda de la gent del
22@. El posem a disposició
dels veïns i les veïnes, perquè
el gestionin ells, és a dir, la
confiança de l’Ajuntament és

que siguin els mateixos veïns
a través de les seves entitats
els qui es comprometin a ti-
rar-lo endavant”, va dir el re-
gidor del Districte, Francesc
Narváez, en l’acte d’inaugu-

ració, acompanyat per les
personalitats del Districte i
els membres de les associa-
cions de veïns i les entitats.
El nou centre ha requerit una
inversió de més de 650.000
euros, finançats íntegrament
pel Fons Estatal d’Inversió
Local (FEIL), i estarà gestio-
nat pel CER Bac de Roda, una
entitat amb molta presència
al barri. Amb una superfície
de gairebé 500 m², es tracta
d’un espai molt “acollidor”,
com va dir el regidor, amb
una sèrie d’espais: vestíbul,
bar, sala polivalent amb un
petit teatre, dues sales-ta-
llers, un despatx, una aula
d’informàtica, tres sales/ma-
gatzem i dos serveis adap-

tats. “Hem d’escoltar les acti-
vitats que volen fer els veïns.
Es poden fer activitats per a
nens molt petits o per a gent
més gran. Dependrà fona-
mentalment de les demandes

del veïnat”, va afegir-hi Nar-
váez. Entre les activitats que
s’hi poden fer, l’Ajuntament
preveu tallers, espectacles de
teatre, dansa, música, circ,
celebració de xerrades i con-
ferències...
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Un dels espais del nou centre de barri, el dia de la inauguració.

El nou centre de barri
Bac de Roda-Poblenou, situat
al número 96-106 del camí
antic de València, va obrir
les seves portes el passat
dissabte 16 de gener

Inaugurat el nou centre de
barri Bac de Roda-Poblenou

Ocupa una
superfície de
gairebé 500 m²
per fer-hi tot tipus
d’activitats

CIUTADANS OPINEN

Fina Añor
Dependenta de
moda

Em sembla petitet,
però molt mono.
M’apuntaré al taller
per parlar amb signes,
que és molt interes-
sant, i fora d’aquí val
molts diners.

Indalecio Capel
Transportista

Para mí genial, en
todos los barrios debe-
ría haber uno.
Propongo un curso de
masajes para poder
apuntarme luego a uno
de baile, que estoy
lesionado.

Lídia Botella
Dependenta

Em sembla molt bé,
feia molta falta. Ara el
pot aprofitar molta
més gent i ha millorat
molt.

Q u è l i s e m b l a e l n o u c e n t r e d e b a r r i B a c d e R o d a ?

Magdalena Carbó
Jubilada

Abans anava a Can
Saladrigas, aquest em
sembla molt bé.
M’apuntaré a sevillanes
i a fer excursions

Manuel Pascual
Administratiu

Sóc de l’entitat que ges-
tiona el centre i estem
començant. És un repte,
l’horari és molt extens i
depenem majoritària-
ment del voluntariat.
Estem molt il·lusionats.

Raül Gámiz
Dissenyador

Està molt bé! Però s’ha
de veure funcionar, per-
què en alguns no hi ha
gaire vida. Ara hi vaig
a demanar informació.

U N C A S A L D ’ AV I S , A L’ A B R I LA
Tant el regidor del Districte com les altres personalitats presents a l’acte van voler dei-

xar clar que no es tracta d’un centre adreçat als avis. I és que el mes d’abril, just al costat

del nou centre de barri, s’obrirà un casal d’avis.“De moment estem preparant el concurs

de gestió i, un cop acabat això, l’obrirem a l’abril”, va dir Narváez.
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E Q U I PA M E N T S

Daniel Romaní

Cada cop són més les
persones grans que fan

ús de la informàtica i d’In-
ternet per comunicar-se a
través del correu electrònic,
fer gestions bancàries, re-
servar viatges, cercar infor-
mació, llegir els diaris en el
seu format electrònic, se-
guir cursos, descarregar-se
música i pel·lícules, fer àl-
bums fotogràfics a la xar-
xa… És clar que molta gent
gran pensa que tot això és
molt difícil i no gosa entrar
en aquest món, però en re-
alitat només amb una mica
de ganes i de pràctica
s’aprèn a manejar l’ordina-
dor i Internet.

Que la major part de perso-
nes grans es familiaritzin i
es beneficiïn de l’ús de la
informàtica i d’Internet és
un dels objectius de la Ci-
berCaixa que acaba d’inau-
gurar-se al casal de gent

gran Parc Sandaru, situat al
carrer de Buenaventura
Muñoz, 21 (cantonada Nà-
pols), on antigament hi ha-
via la fàbrica de begudes
gasoses Sandaru. Aquesta

nova aula d’informàtica per
a gent gran compta amb
deu equips informàtics. És
previst que s’hi desenvolu-
pi el programa “Informàti-
ca i comunicació a l’abast”,
que inclou cursets d’inicia-
ció bàsica a la informàtica,
navegació per Internet, ta-
llers de tractament de foto-
grafia digital...
Durant l’any 2009, un total
de 6.000 persones grans de
la ciutat de Barcelona van
aprendre informàtica a les
CiberCaixes. Actualment,
l’Ajuntament de Barcelona i
l’Obra Social “La Caixa” te-
nen 17 aules informàtiques
en funcionament als casals
de gent gran de la ciutat.
A més de les CiberCaixes,
són moltes les accions que
duen a terme totes dues
institucions perquè la gent
gran tingui un envelliment
actiu i saludable.

Usuaris de l’aula informàtica, el dia de la inauguració.

A les CiberCaixes
es fan cursets
d’informàtica,
d’Internet…

El casal de gent gran Parc Sandaru
compta des del gener amb una aula
informàtica amb deu ordinadors amb
connexió a Internet

Obre una aula d’informàtica al
casal de gent gran Parc Sandaru

La Casa de les Punxes és un dels edificis emblemàtics de
la Diagonal. (Foto: Arxiu JMC.)

Història de la Diagonal (II)
Pel que fa al nom de Diagonal, aquest, com el de el
Paral·lel i la Meridiana, són els únics noms de carrers que
va posar Cerdà, perquè la resta de carrers d’aquell nou Ei-
xample van ser batejats per Víctor Balaguer amb noms
històrics. Però, com explicàvem en el capítol anterior, el
primer nom que rebé fou el d’Argüelles, nom que va per-
durar fins ben entrat el segle XX. El 1922 fou rebatejat
amb el nom de Nacionalitat Catalana; el 1925 el canviaren
pel d’Alfons XIII i, proclamada la república el 1931, li posa-
ren el de 14 d’Abril. El 1939, en guanyar els franquistes la
Guerra Civil, es va rebatejar el carrer amb el nom i el grau
del dictador i va passar a dir-se Generalísimo Franco, nom
que va perdurar fins al 1979, quan va recuperar el seu
nom inicial. Val a dir que sense fer gaire cas dels canvis,
gairebé tothom, de manera col·loquial, va continuar ano-
menant Diagonal aquesta avinguda.
Pel que fa al creixement urbanístic de la banda dreta,
aquesta expansió va ser més lenta i amb pocs edificis ar-
tístics –la Casa de les Punxes en podria ser una excepció–,
però es va anar fent cada vegada més present a mesura
que la Diagonal s’acostava a la zona del ferrocarril, al car-
rer Marina, a partir del qual el tren circulava pel bell mig
de l’avinguda, fins a la plaça de les Glòries Catalanes. Se-
gons Lluís Permanyer, les vies del tren i la Ciutadella van
afectar negativament l’evolució d’aquest tram, perquè allò
no era Barcelona, sinó, en gran part, Sant Martí, i quan es
va començar a construir la Diagonal, ni el Clot ni els al-
tres barris de Sant Martí oferien un atractiu important
per propiciar un creixement ràpid.

Si té fotografies o documents del seu barri, en pot fer
donació a l’Arxiu Municipal del Districte, 93 221 94 44

J. M. ContelÀLBUM HISTÒRIC



David Sabaté

Una de les prioritats de
l’Ajuntament de Barcelo-

na, recollida en el Pla d’Habi-
tatge 2008-2016, passa per
fomentar la rehabilitació d’e-
dificis i habitatges de la ciu-
tat. En aquest sentit, el Con-
sistori preveu una sèrie
d’ajuts econòmics per als pro-
pietaris i les comunitats de
propietaris que vulguin dur a
terme determinades obres, i
que seran gestionats pel Con-
sorci de l’Habitatge de Barce-
lona. A més, a Barcelona hi ha
zones que la Generalitat de
Catalunya, a petició de l’Ajun-
tament de la ciutat, ha decla-
rat Àrees de Rehabilitació In-
tegral (ARI) que disposen
d’uns ajuts especials per reha-
bilitar. En aquest context, en-
guany s’ha ampliat l’ARI del
Poblenou, que actualment li-
mita amb els carrers Llacuna,
Pere IV, Pallars, Bac de Roda,
Ramon Turró, Provençals i
Taulat, i el passeig Calvell.
En aquestes zones, els ajuts
poden arribar a cobrir fins a
un 40% del pressupost de les
obres, amb un màxim de
5.000 euros per habitatge,
amb independència dels in-
gressos familiars dels propieta-
ris, tret d’interiors d’habitatge.
La subvenció es fa efectiva en
finalitzar els treballs. Aquests

poden afectar els elements
comuns dels edificis, és a dir,
la seva estructura (forjats, pi-
lars, parets de càrrega); els
elements exteriors, com la
façana principal i posterior,
els patis i terrats, les cobertes
o les parets mitgeres; les ins-
tal·lacions, com les xarxes de

serveis, les plaques solars i fo-
tovoltaiques o l’antena col·lec-
tiva; elements interiors com
escales, adaptació de vestíbuls
o l’aïllament tèrmic i acústic.
En el cas d’interiors d’habitat-
ge caldrà que les obres servei-
xin per assolir les condicions
mínimes d’habitabilitat o mi-
llorin l’accessibilitat. Actual-
ment, s’està donant fins a un

60% de subvenció del cost de
la instal·lació d’ascensors, fins
a un màxim de 45.000 euros,
o 6.000 euros per habitatge
quan l’ascensor sigui adaptat.
En el cas de persones amb in-
gressos familiars baixos, els
ajuts poden arribar a cobrir
fins al 100% de la quota que
correspongui aportar.
Per aconseguir els ajuts, cal
complir una sèrie de condi-
cions, entre les quals que l’e-
difici tingui una antiguitat
mínima de 25 anys i que el
50% de la seva superfície es-
tigui destinada a habitatge.
Per obtenir assessorament o
per tramitar la sol·licitud de
l’ajuda, cal adreçar-se a l’Ofi-
cina de l’Habitatge a Sant
Martí, situada a la rambla del
Poblenou, 154.

Més informació:
Oficina de l’Habitatge
de Sant Martí
Rambla del Poblenou, 154
www.bcn.cat/habitatge

SANT MARTÍ 5Febrer 2010

N O T Í C I E Sf
13a Mostra d’Audiovisuals de Muntanya
El 22 de febrer s’inaugurarà la 13a Mostra d’Audio-
visuals i Fotografia de Muntanya de Sant Martí al
centre cultural La Farinera del Clot (Gran Via de les
Corts Catalanes, 837). Una de les novetats d’aquesta
edició és que els guanyadors podran participar en
altres certàmens internacionals, aquest any
concretament a Explos (França). La mostra es podrà
visitar fins al dia 6 de març.

XX Setmana Cultural de la AVV Maresme
El lliurament dels premis de la XX Setmana Cultu-
ral, que organitza l’Associació de Veïns i Veïnes Ma-
resme, va tenir lloc el 16 de gener passat amb l’as-
sistència del regidor del Districte de Sant Martí,
Francesc Narváez. L’acte es va celebrar a la seu so-
cial de l’associació. En aquesta edició s’han convocat
sis concursos (dibuix, postals, poesia, narrativa,
pintura i còmic), on van participar els alumnes de
les escoles del barri.

Marató de Barcelona 2010
La Marató de Barcelona 2010, la prova reina de
l’atletisme de la ciutat, es correrà el dia 7 de març.
Un any més, part del recorregut d’aquesta festa
atlètica i ciutadana passarà pels carrers de Sant
Martí. Les inscripcions a la prova estan obertes fins
al 21 de febrer. L’any passat es van batre rècords de
participació, amb 9.753 corredors.
Més informació: www.barcelonamarato.es

Dia de la Dona a Sant Martí
El districte de Sant Martí celebrarà el Dia de la
Dona el proper 11 de març, a les 18 h, al centre cívic
Sant Martí (Selva de Mar, 215). Entre les activitats
previstes, destaca la lectura d’un manifest sobre les
dones a Sant Martí.

L’Ajuntament
promou la
rehabilitació dels
edificis del nucli
antic del Poblenou
amb una sèrie
d’ajuts especials

LaTorrede lesAigüeses rehabilitaràperausos cívics i culturals
Belén Ginart

La Torre de les Aigües, un
dels vestigis més emble-

màtics del patrimoni indus-
trial barceloní del segle XIX, es
reconvertirà en un equipa-
ment cívic i cultural. L’alcalde
de Barcelona, Jordi Hereu, i el
director general de la Fundació
Agbar, Àngel Simó, van signar
un acord el 8 de gener en vir-
tut del qual la companyia Aigü-
es de Barcelona aportarà
3.253.707 euros per a les obres

de condicionament. La torre,
de 63 metres d’alçada, acollirà
un mirador i un museu amb
dues línies temàtiques: la his-
tòria de l’edifici i els seus usos,
i la transformació urbana de la
zona. L’edifici annex, l’antiga
Casa de Vàlvules, es dedicarà a
usos cívics.
La torre, situada a la plaça de
Ramon Calsina, forma part del
catàleg artístic i arquitectònic
de Barcelona. Va ser constru-
ïda per l’arquitecte municipal

Pere Falqués entre 1880 i 1882
a fi de captar l’aigua del subsòl,
i als anys 20 es va incorporar a
un complex industrial que es
convertiria en la fàbrica de
trens i tramvies Macosa. Les
obres, que començaran prope-
rament, tenen una durada pre-
vista de tres anys. El regidor
del districte, Francesc Nar-
váez, valora la rehabilitació
com “un somni del barri” vin-
culat a “l’estimació per un pas-
sat del qual tots formem part”.

El conveni es va signar al peu de la Torre de les Aigües.

Ajuts per a la rehabilitació
d’edificis al Poblenou

Les subvencions
poden arribar
fins al 60% en la
instal·lació
d’ascensors

Mapa amb els límits de l’Àrea de Rehabilitació.
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U R B A N I S M E

DanielVenteo

Sant Martí és un dels districtes de
tota la ciutat de Barcelona que està

experimentant una transformació ur-
bana més gran, tant per projectes de
gran dimensió que reordenen la seva
estructura urbana i la seva dotació d’e-
quipaments i infraestructures, com
per petites actuacions en l’espai públic
que contribueixen, dia a dia, a fer una
ciutat més amable. La transformació
total de places i carrers és un dels àm-
bits, precisament, en els quals s’avança
de manera continuada, amb la millora
d’espais públics que són d’un gran ús
diari entre els veïns.
A finals del mes de gener es va donar

la benvinguda a diversos d’aquests es-
pais que han estat renovats en els úl-
tims mesos. Gràcies al Programa de
manteniment integral de l’espai públic
liderat per l’Àrea de Medi Ambient de
l’Ajuntament, s’han renovat la plaça

del Canonge Rodó i els carrers circum-
dants Puiggener, Almenara Alta i Ter.
Les obres han permès la millora dels
seus espais, amb la renovació de la pa-

vimentació, la il·luminació i el mobilia-
ri urbà, entre altres. Els treballs també
han permès diverses actuacions en la
modernització de la xarxa de saneja-
ment del clavegueram. En aquest ma-
teix sentit, també cal destacar la reno-
vació del passatge del Treball i del
carrer del Llatzeret, que ja ha estat aca-
bada i es troba en ple funcionament.
Un altre conjunt d’actuacions que han
culminat són les relacionades amb les
aportacions econòmiques del Fons Es-

tatal d’Inversió Local del Govern cen-
tral. Entre les obres que han gaudit
dels seus ajuts i que ara han culminat
hi figuren, entre altres, la renovació del
passatge de Saladrigas, la conversió en
espai per a vianants del carrer de Ve-
nero i la millora de les voreres dels car-
rers de Joan Miró, Badajoz i Pallars, a
més de la urbanització del nou espai
públic resultant de la construcció de
l’aparcament subterrat del carrer de
Bilbao a l’altura del de Ramon Turró.

La millora de la qualitat
de l’espai públic és una
de les prioritats de
l’actuació municipal

El mes de gener passat van culminar diverses obres de
millora de places i carrers dels barris de Sant Martí.
Els vianants hi tenen més espai

La plaça del Canonge Rodó durant l’acte d’inauguració.

S’enllesteixen diverses
obres de millora en
l’espai públic

E L S G R U P S M U N I C I PA L S O P I N E NO

GRUPS MUNICIPALS

Els ciutadans,
els primers
PSC. Francesc Narváez

En l’actual època
de crisi amb la
qual ens enfron-
tem, la prioritat
d’aquest Ajunta-

ment són els seus ciutadans.
L’equip de govern progressista
d’aquesta ciutat i d’aquest Dis-
tricte té com a objectiu defen-
sar les persones en el seu con-
junt i especialment les més
vulnerables i amb risc d’exclu-
sió. Per això ha engegat un con-
junt de mesures per pal·liar
aquesta situació. El pressupost
municipal de l’Ajuntament per
a l’any 2010 s’incrementa un
20,9%. Són, en xifres, 170 mi-
lions d’euros. L’atenció a la gent
gran, la família i la infància
augmenta aquest any la seva
prestació en un 50%.
La fortalesa i el lideratge d’a-
quest Ajuntament fan possi-
bles les respostes quan els ciu-
tadans ho necessiten. La
cohesió social que l’alcalde ha
marcat com a eix bàsic de la
seva política és l’objectiu
d’aquest govern d’esquerres.
Aquest Districte, amb el seu re-
gidor al capdavant, treballa
perquè ningú no es quedi enre-
re quan sortim de la crisi.

Un canvi per guanyar
el dia a dia
CiU. Eduard Freixedes

El canvi que
propugnem per
a Barcelona és
que entre tots i
totes puguem

guanyar la batalla del dia a
dia. Puguem guanyar aquella
vorera que està en mal estat i
on ja han caigut un parell de
persones, però que mai no es
repara; o que també puguem
guanyar aquell grup d’incívics
que molesten els veïns d’una
plaça, o que puguem obrir els
nostres comerços amb la
tranquil·litat que no ens roba-
ran. Després de 30 anys de
manar els mateixos, ja és
hora que algú obri finestres i
deixi entrar aire nou a uns
despatxos cada cop més tan-
cats i allunyats de la realitat
de la gent del carrer. Des de
Convergència i Unió volem
canviar tot això, fer aquest
canvi amb tu i per a tu. És per
això que aprofito l’avinentesa
d’aquestes primeres quatre
ratlles que apareixen a la re-
vista de l’Ajuntament per po-
sar-me a la teva disposició per
ajudar-te a guanyar el dia a
dia. Envia’m un correu a:
efreixedes@bcn.cat.

No al paradís
d’assentaments
il·legals
PP. Emma Balseiro

És un fet que
quan es pregunta
als ciutadans de
Sant Martí sobre
els problemes del

barri, tots es refereixen a la in-
seguretat. El districte s’ha con-
vertit en un focus d’ocupacions
il·legals de cases i assenta-
ments irregulars, que acaben
convertint el barri en un para-
dís de la il·legalitat i un centre
de delinqüència. Des del Grup
Popular, liderat per Alberto
Fernández, hem d’actuar amb
contundència per garantir que
els solars, que els okupes han
fet seus, donin servei a la ciu-
tat transformats en equipa-
ments públics que beneficiïn
tots els veïns. L’Ajuntament ha
de passar a l’acció, abandonar
la passivitat en la qual està su-
mit, i fer complir les ordenan-
ces incrementant la presència
de la Guardia Urbana als in-
drets més conflictius, desallot-
jant vehicles assentats, campa-
ments i cases ocupades
il·legalment. L’equip de govern
no pot deixar abandonat el
districte de Sant Martí i ha de
vetllar pels interessos dels bar-
celonins d’aquests barris.

Fem política
quotidiana
ICV. Ricard Gomà

Estrenem en
aquesta revista
una nova secció
que dóna veu als
grups municipals

allà on, per a nosaltres, la políti-
ca pren més sentit. És en el ter-
reny de la proximitat on s’ex-
pressen les inquietuds, els
projectes i les il·lusions de les
persones que viuen a la nostra
ciutat i que, des de la seva quoti-
dianitat, la transformen dia a
dia. Els representants polítics, i
especialment els qui ens dedi-
quem a la política local, hem de
saber aterrar sempre en aquesta
quotidianitat, per forjar vincles,
recuperar complicitats, compar-
tir projectes per construir
col·lectivament una Barcelona
més solidària i ecològica. Com a
president d’ICV-EUiA a l’Ajunta-
ment, hi estic compromès. De-
fenso amb convicció els liderat-
ges compartits i el treball en
xarxa. No concebo una altra
manera de fer política. Voldria
que aquest canal que avui obrim
fos útil, sobretot a vosaltres, i
que ens permetés respondre a
aquelles qüestions que més us
interessin o preocupin de Sant
Martí o del conjunt de la ciutat.

Esquerra, per l’esport
de base
ERC. Ester Capella

Barcelona orga-
nitza sovint grans
esdeveniments
esportius i això és
bo per ser refe-

rent en un àmbit que genera co-
hesió i projecció internacional.
Però aquest fet no pot anar en
detriment de l’esport de base i
de la pràctica esportiva als bar-
ris de la nostra ciutat. A Barce-
lona, l’esport i la seva pràctica
s’hi organitza, majoritàriament,
a través de les nombroses enti-
tats i associacions esportives,
moltes de les quals són cen-
tenàries. Esquerra adverteix
constantment del perill d’ofegar
l’esport de base i per això insis-
teix que es garanteixi la seva
pràctica en els equipaments
municipals i es tingui sensibili-
tat pels esports minoritaris,
com ara el rugbi. El govern
(PSC i ICV) no pensa el mateix
i ara el primer equip de rugbi
del CN Poblenou ha d’entrenar-
se al carrer perquè el pavelló on
ho feia ha d’acollir proves per al
Mundial d’atletisme. És evident
que així no es fa ni es cons-
trueix la Barcelona dels barris,
ni una ciutat pensada per a les
persones.
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M U LT I M È D I 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

Portal Mòbil

Informa de tots els serveis municipals
disponibles des del vostre telèfon mòbil.
Sol·licitar el volant de residència del
padró d'habitants, saber quines són les
estacions de Bicing o els punts Wi-Fi més
pròxims o tot allò relatiu a les grues són
alguns dels serveis municipals que podeu
tenir al mòbil, com també informació d'a-
genda o equipaments de la ciutat.
www.bcn.cat/mobil

eGovernment

Presenta els serveis basats en les tecno-
logies de la informació i la comunicació
que impulsa l'Ajuntament per tal d'oferir
als ciutadans un servei públic més àgil i
proper amb l'Administració. Algunes d'a-
questes aplicacions de les noves tecnolo-
gies a la gestió de la ciutat que permeten
una millor gestió són el Wi-Fi, les inno-
vacions en els tràmits o les PDA als ser-
veis municipals, entre altres.
www.bcn.cat/egovernment

wP O L I E S P O R T I U

Pere S.Paredes

El 17 de gener, es va presentar a
la platja de Nova Icària l’edició

2010 del Gran Premi Affinity Ad-
vance, Pirena, una de les proves
més importants del mushing del ca-
lendari europeu i que aquest any
celebra els vint anys de vida.
Pep Parés, director de Pirena, va
manifestar “l’alegria que ens fa com-
plir vint anys d’experiència i ser una
de les competicions més espectacu-
lars que hi ha en el món. Avui, tor-
nem a tenir una gran festa, aquí a
Barcelona, on no només la presen-
tem, sinó que la fem coincidir amb
la diada de l’adopció animal”.
A la platja de Nova Icària, els
amants dels animals, a més a més
de gaudir d’accions relacionades
amb Pirena com passeigs en trineu
o competicions d’agility, van poder
participar en un munt de tallers lú-
dics per als més petits, com també
projeccions de documentals sobre el
mushing, educació cívica i veterinaris
interactius. Tots ells repartits en
unes vint carpes disposades en una
zona de la platja de Nova Icària.
En aquesta diada d’adopció, més
d’una vintena de protectores es van
donar cita a la platja i, mitjançant

desfilades de gossos i gats, es va
promoure l’adopció responsable
d’animals. Aquest any, prop d’un
centenar de mascotes van trobar
una nova llar.

Aquest any, la jornada festiva d’adop-
ció va tenir una padrina d’excepció:
Mireia Belmonte, la nedadora olímpi-
ca. Mireia, que estava molt contenta
d’aquesta coincidència d’aniversaris,
es mostrava encantada de “conèixer
un altre esport, que no sigui la nata-
ció, i que es fa amb animals”.

Pirena 2010 tanca les seves portes
el 6 de febrer després d’un impres-
sionant recorregut que passarà per
escenaris naturals dels Pirineus
aragonès, francès, andorrà i català,
després de 16 dies de competició i
de convivència amb la natura.
Pirena és una prova que puntua per
a la Copa del Món IFSS (Internatio-
nal Federation Sled dog Sports) i la
Copa d’Europa ESDRA (European
Sled Dog Racing Association). Ha
estat alhora declarada competició
oficial de la Federació Catalana
d’Esports d’Hivern (FCEH) i de la
Real Federación Española de De-
portes de Invierno (RFEDI).

Més informació:
www.pirena.com

L’anomenada Ruta
Blanca dels Pirineus,
Pirena, baixa de les
muntanyes per instal·lar-
se durant unes hores al
nivell del mar

La nedadora olímpica
Mireia Belmonte va
actuar com a padrina
d’aquesta diada

Activitats durant la presentació de la Pirena 2010.

Presentació de la Pirena 2010,
que celebra el XX aniversari

Són grans especialistes en cortines.

Si diem que Mora Hogar és un establiment de roba
per a la llar ens quedarem ben curts. Veient els ge-

nerosos aparadors de la botiga ja ens fem la idea que hi
trobarem de tot. La nostra llar estarà ben servida. Te-
nen mantes, llençols, nòrdics, tovalloles, estovalles...
però també matalassos, somiers, coixins, tendals i fins i
tot motors per a persianes. Són grans especialistes en
cortines. Hi trobarem per triar i remenar, perquè dispo-
sen de fins a tres-centes mostres. Podem demanar
pressupost sense compromís perquè ens prenguin mi-
des i ens facin la instal·lació. A més d’articles per a la
llar, també hi trobem una gran varietat en pijames i
llenceria. Mora Hogar el va obrir el Francisco Mora
l’any 1973, on abans ja hi havia una botiga de caracte-
rístiques similars. L’ha acompanyat tot aquest temps la
seva esposa, Ángela, i ara també hi són els fills, el José
María i la Cristina.
Mora Hogar / c. Sèquia Comtal, 3 / Tel. 93 246 29 10

E L TAU L E L L

Que no manqui res a
la nostra llar

Joan Anton Font
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Quan es va crear aquest institut?
El centre va començar a funcionar el
curs 1967-68 i ara fa dos anys vam
celebrar el 40è aniversari.
I la seva història?
Penso que ha viscut diferents perío-
des: un de consolidació; un de fort
creixement, en el qual l’ensenyament
nocturn tenia molt de pes, i un tercer,
en què, coincidint amb l’increment de
l’oferta d’instituts públics a la zona,
es produeix l’arribada d’immigrants i
la pèrdua del nocturn.
Algun canvi més?
Un canvi important per a tots els cen-
tres educatius va ser l’entrada de la
LOGSE. Amb aquesta llei l’etapa d’en-
senyament obligatori s’allarga fins als
setze anys. Els canvis en l’educació
coincideixen amb importants trans-
formacions en la societat i això es
materialitza en un canvi de mentali-
tat dels alumnes. El perfil social i edu-
catiu de l’alumne ha canviat notable-
ment, una circumstància que no va
ser fàcil d’encaixar.

Els instituts d’avui no són els mateixos
de quan nosaltres estudiàvem, ja que
s’han produït canvis importants en la
societat que obliguen els centres a va-
riar les seves funcions tradicionals.
Avui tots els centres han de fer front a
moltes problemàtiques, no sols acadè-
miques, sinó també de caire social.
Què em pot dir del centre?
Una característica que cal destacar és la
pau i la manca de conflictivitat que hi
ha dintre de l’institut. Pel que fa als re-
sultats acadèmics, estem dins de la mit-
jana de la majoria dels instituts. També
voldria ressaltar que disposem de bones
instal·lacions i d’un excel·lent equip
humà, amb molta experiència, respon-
sable i molt implicat en la seva feina. A
més, no s’ha d’oblidar que nosaltres
som un centre públic, finançat amb di-
ners públics, i que per tant hem de do-
nar resposta a les demanes acadèmi-
ques que ens arriben. Aquesta és la
meva opinió del centre, una altra cosa
és la valoració que en fa l’entorn.
I de la seva oferta educativa?
Les nostres pràctiques educatives són
tan eficients com les de qualsevol altre
institut de l’entorn. Per exemple, tenim
un pla de lectura diària, amb l’objectiu
de millorar la comprensió lectora tant

en català com en castellà, molt valorat
per altres centres.
A banda de la lectura...?
Al primer cicle de l’ESO treballem
molt l’expressió oral amb el programa
“De viva veu”. Al mateix temps, en el
segon cicle de l’ESO, ens centrem en
l’expressió escrita dels nostres alum-
nes a través del programa “Punt i se-
guit”. Però en el món en què vivim no
es poden deixar de banda ni les noves
tecnologies ni un nivell correcte de
comprensió de llengües estrangeres i
per això posem especial èmfasi en
aquestes dues direccions.

Té pensada alguna acció de cara al
barri?
Considerem que un centre acadèmic
no ha de viure d’esquena al seu entorn
i nosaltres ens volem obrir al barri, per

això estem treballant amb institucions
del voltant com ara l’Hospital de Sant
Pau, per oferir els nostres recursos i po-
sar a l’abast del barri els nostres espais i
instal·lacions, com ara la sala d’actes, el
pati, biblioteca... No té sentit que re-
cursos públics estiguin tancats moltes
hores al dia o molts dies a l’any.
I educativa?
La nostra acció educativa es caracterit-
za per quatre línies d’acció: fomentar
un clima de respecte a l’aula com a eina
fonamental en el procés de socialitza-
ció de l’alumne; intensificar els reforços
tant en horari escolar com extraescolar;
considerar l’orientació com una eina fo-
namental de l’èxit acadèmic de l’alum-
ne, i, per últim, obrir-nos al barri i als
altres centres acadèmics. Volem treba-
llar d’una manera més estreta amb els
centres de primària adscrits, de tal ma-
nera que els nostres alumnes i els d’ells
treballin en projectes comuns.
Com veu el futur?
Aquest és un centre castigat per les cir-
cumstàncies, que lluita per ser valorat
únicament pels seus èxits o fracassos
acadèmics. Ara hi ha un nou equip di-
rectiu i una AMPA nova i treballem
molt il·lusionats per treure el millor
dels nostres alumnes.

E N T R E V I S TA Jose Manue l Ce lo r i o , d i r e c t o r d e l ’ I E S S a n t J o s e p d e C a l a s s a n ç

Jose Manuel Celorio en un dels passadissos de l’institut.

Amb més de quaranta anys d’història, l’IES Sant

Josep de Calassanç afronta amb molta il·lusió

una nova etapa amb un nou equip directiu i

una nova AMPA, i amb el desig d’obrir-se encara

més al barri

“Les nostres pràctiques
educatives són tan
eficients com les de
qualsevol institut de

l’entorn”

“Els instituts d’avui no
són els mateixos de quan
nosaltres estudiàvem”

Josep Maria
Contel


