
Al final de l’any 2009, va obrir
l’Espai Via Trajana, una iniciati-
va conjunta dels ajuntaments
de Barcelona i de Sant Adrià de
Besòs. L’Espai Via Trajana (pas-
seig de la Verneda 115, tocant
al carrer Santander) compta
amb uns 150 metres quadrats.
Ben aviat acollirà la seu de l’As-
sociació de Veïns Via Trajana
Sant Adrià de Besòs, l’Associació
de Veïns Via Trajana Barcelona,
la nova Comissió de Festes Via
Trajana i el taller d’expressió ar-
tística Dones per l’Art de la Via
Trajana.
Via Trajana és una zona nascu-
da a la dècada de 1950, situada
a cavall entre les ciutats de Bar-
celona i Sant Adrià de Besòs.

Neix l’Espai Via Trajana,
lloc de trobada del barri

La renovada plaça de Puigcerdà
guanya nou espai públic
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El passat 12 de
desembre amb
una festa popular
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Han requerit una
inversió de més
de 902.000 euros
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El regidor, Francesc Narváez, amb algunes de les persones assistents a la inauguració.



SANT MARTÍ

ACTIVITATS

Dijous 28 de gener
De l’acció artística a la intervenció co-
munitària
A les 19.30 h al centre cultural La Farinera del Clot (Gran
Via, 837)
Xerrada sobre projectes desenvolupats a diferents co-
munitats.

Dissabte 6 de febrer
Visita als centres d’art del Poblenou
D’11 a 14 h al centre cívic Can Felipa (Pallars, 277)
A càrrec de Lander Calvelhe. Cal inscripció prèvia.

Diumenge 7 de febrer
Off màgia
A les 11.30 h al centre cívic del Parc Sandaru (Buenaventu-
ra Muñoz, 21)
Activitat familiar a càrrec de Daniel Arbonés, de
magia.cat.

Dijous 11 de febrer
El dijous... quins ous!
A les 20 h al centre cívic del Parc Sandaru (Buenaventura
Muñoz, 21)
Festa de receptes gastronòmiques per a Dijous Gras.

EXPOSICIONS

A partir del 21 de gener
Paraigües de barri
Centre cultural La Farinera del Clot (Gran Via, 837)
L’exposició d’objectes amb una finalitat utilitària.

Del 28 de gener a l’11 de febrer
Fotografies flamenques
Centre cívic del Parc Sandaru (Buenaventura Muñoz, 21)
Fotos de Joan Cortés. Organitza: Societat Flamenca.
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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.

INFANTIL

Dimarts 2 de febrer
Petit carnaval
A partir de les 17.30 h al centre cívic del Parc Sandaru
(Buenaventura Muñoz, 21)

TEATRE

Divendres 29 de gener
El sopar de les idiotes
A les 20.30 h al centre cívic del Parc Sandaru (Buenaventu-
ra Muñoz, 21)
Text original de Francis Veber. Entrada Lliure

Divendres 5 de febrer
El barret foradat
A les 20.30 h al centre cívic del Parc Sandaru (Buenaventu-
ra Muñoz, 21). Entrada Lliure.

MÚSICA

Dissabte 16 de gener
Yacine & the original groove
A les 12 h al centre cívic del Parc Sandaru (Buenaventura
Muñoz, 21)
Temes clàssics magrebís i orientals.

Divendres 22 de gener
Surfing Sirles
A les 22 h a l’auditori del centre cultural La Farinera del
Clot (G.V. Corts Catalanes, 837)
Presentació del cicle de música “Expressió Directa”.

Divendres 29 de gener
Plouen catximbes + Le petit Ramon
A les 22 h a l’auditori del centre cultural La Farinera del
Clot (Gran Via, 837)
Pop-indie de finals dels 90.

L A COMUN I TAT ÉS COSA DE TOT S

Les ciutats, els barris, les comuni-
tats de veïns on vivim són els esce-
naris en què ciutadans i ciutadanes
coneixem els valors cívics i cons-
truïm les relacions socials que ens
permeten viure en comunitat.
És recomanable acollir els nous
veïns que arriben a l’escala, perquè
una bona rebuda facilita la integra-
ció i la participació en l’organització
de la comunitat.
Cal que algun membre de la comu-
nitat informi els nous veïns i veï-

nes de tot un seguit d’aspectes
indispensables que els cal conèixer:
les persones responsables de l’ac-
tual Junta de Propietaris, el tipus
d’organització per a la neteja de l’e-
difici, l’abonament de les quotes,
les principals normes de respecte i
convivència i l’ús dels espais comu-
nitaris.
Elaborar un protocol de benvinguda
on s’expliquin aquestes qüestions i
oferir-lo als nous veïns de l’escala és
de gran utilitat.

Acull els nous veïns i informa’ls del funcionament de la comunitat



Daniel Venteo

El passat dissabte 12 de
desembre, una festa po-

pular va donar la benvinguda
a la renovada plaça de Puig-
cerdà, al barri de Provençals
del Poblenou, a tocar de la
Gran Via de les Corts Catala-
nes i la rambla de Prim.
La plaça, que ha estat remo-
delada amb la intenció que
pugui esdevenir un nou espai
cívic, ha ampliat el seu espai
públic amb prop de 600 m² i
disposa de diverses zones di-
ferenciades per als mesos
d’estiu i d’hivern. La zona

d’estiu està situada al sud-
oest de la plaça i es beneficia
tant de l’ombra de les edifica-
cions del seu entorn com de
la doble filera de plàtans, que

s’han conservat i reforçat.
També s’hi ha instal·lat nou
mobiliari urbà per seure i
descansar. La gent gran, els
infants i els joves són alguns

dels col·lectius més benefi-
ciats per les obres de millora
d’aquest espai.
La d’hivern és, en canvi, una
zona assolellada durant tot el
dia, on hi ha una àrea de jocs
infantils i parterres de gespa.
Ara, després de les obres, la
plaça té una superfície apro-
ximada de més de 3.200 m².
En aquesta plaça és on se ce-
lebra, cada estiu, la Festa Ma-
jor i també és un dels punts
de trobada més apreciats pels
veïns. La remodelació ha tin-
gut en compte aquest fet, i el
projecte, consensuat amb els

veïns, també ha previst la
creació d’una nova zona pen-
sada específicament per a la
celebració d’activitats cultu-
rals ben diverses.
Durant la inauguració, l’alcal-
de de la ciutat, Jordi Hereu,
va destacar precisament la
participació activa de l’Asso-
ciació de Veïns Paraguai-Perú
en el projecte. La renovació
d’aquest espai públics, segons
l’alcalde, és un exemple que a
Barcelona, tot i el context de
crisi en el camp econòmic, la

transformació urbana no s’a-
tura. La transformació urba-
nística de la plaça de Puig-
cerdà va començar el passat
mes de juny i ha requerit una
inversió de més de 902.000
euros. Les obres les ha execu-
tat l’empresa municipal Bar-
celona d’Infraestructures
Municipals (BIMSA). Aques-
ta reurbanització era un dels
projectes inclosos en el Pla
d’Actuació del Districte de
Sant Martí per al període
2008-2011.
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La plaça de Puigcerdà, el dia de la seva inauguració.

L’ampliació i modernització
de la plaça de Puigcerdà
consolidarà aquest espai
urbà com un dels principals
escenaris cívics del barri

La plaça de Puigcerdà es renova
per convertir-se en un nou espai cívic

L’Associació de
Veïns Paraguai-Perú
ha participat en el
disseny de la plaça

CIUTADANS OPINEN

Montserrat Sala
Jubilada

Penso que calia la refor-
ma, tot i que no és gaire
funcional, perquè als
bancs de pedra a l’hivern
t’hi glaçaves i les papere-
res estaven tapades. Que
el terra sigui de formigó,
però, és positiu, perquè
no s’embruta tant.

Sara Español
Jubilada

Pienso que ha sido un
gasto muy elevado en
una plaza que no esta-
ba tan mal, no como
otros sitios que hay en
la zona. No pienso que
fuese una plaza degra-
dada.

Sílvia Gutíerrez
Funcionària

Molt bonica, la veritat,
però em fa por que la
gent no la mantingui,
com va passar amb l’an-
terior. És positiu que
s’hi hagin eliminat els
focus conflictius ara no
hi ha racons i queda
molt més lluminosa.

Què l i s emb l a c om ha qued a t l a p l a ç a Pu i g c e r d à ?

Xavier Tarifa
Conductor

Fa molts anys que visc
a la plaça i realment
calia fer-hi una refor-
ma; la veritat és que ha
quedat molt bonica.
Les obres s’han fet
extremadament pesa-
des, però així i tot han
valgut la pena.

Ricardo Igual
Muntador

Millor de com era
abans, segur. La zona
infantil és bona i el
millor és que han tret el
carrer lateral, on els cot-
xes s’acumulaven. Feia
temps que calia una
reforma, però ara caldrà
que la gent la respecti.

Armand Cloquell
Enginyer industrial

Molt bé. Tal com esta-
va, la reforma era
necessària. És un espai
molt diàfan i s’hi han
tret els espais ocults i
foscos. Ara penso que
és molt més amigable,
perquè la il·luminació
és millor.
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PL E DEL D I S T R ICT E

Daniel Venteo

Sota la presidència del re-
gidor del Districte,

Francesc Narváez –donat
que Jordi William Carnes,
tinent d'alcalde i president
del Consell Municipal de
Sant Martí, es trobava de
baixa per malaltia–, el pas-
sat 2 de desembre va tenir
lloc l'últim Plenari del 2009.
El regidor Narváez va des-
tacar els principals eixos
del pressupost d'enguany,
el qual va ser informat amb
els vots favorables de PSC i
ICV, l'abstenció d'ERC i els
vots contraris de CiU i PP.
En primer lloc, la congela-
ció en general dels tipus
impositius, les taxes i els
preus públics, juntament
amb una ferma política de

contenció de les despeses
no prioritàries. Alhora,
però, l'Ajuntament man-
tindrà l’alt esforç inversor,
sostingut per l’augment de
l’endeutament municipal
en 175 milions d'euros,
que es podrà dur a terme
sense comprometre la
solvència de l’Ajuntament
gràcies a la l'evolució posi-
tiva dels indicadors finan-
cers. També es va aprovar,
per unanimitat, la nova de-
nominació que rebran di-
versos espais urbans, com
els jardins de l'entorn de la
nova Fundació Vila Casas
(Can Framis), que recorda-
ran la figura del poeta Mi-
quel Martí i Pol, o els com-
presos entre els carrers de
Provençals i Pujades i l'a-

vinguda Diagonal, que re-
bran el nom de Jardins de
M. Lluïsa Algarra, o els de
l'interior d'illa ubicada en-
tre els carrers de Bilbao,
Concili de Trento, Lope de
Vega i Andrade. Sant Martí
és un dels districtes capda-
vanters a tota la ciutat a
posar noms de dones als
seus espais urbans.
Durant el Plenari també es
va informar de diversos as-
pectes de gran interès per a
la vida quotidiana dels bar-
ris, com ara la posada en
marxa de diverses iniciati-
ves per a la popularització
de la recollida selectiva de
matèria orgànica –per sa-
ber exactament quina és
aquesta matèria de rebuig,
com s'ha de triar i què se'n
fa posteriorment– i la po-
sada en marxa del centre
de barri Bac de Roda–Po-
blenou, que ha requerit
una inversió de més de
726.000 euros.

Informats favorablement els
pressupostosmunicipals per al 2010

Un moment del Ple del mes de desembre.

L'últim Plenari del 2009 aprova l'informe
favorable dels nous pressupostos muni-
cipals per al 2010, els quals mantindran
l'alt esforç inversor dels últims anys

Història de la Diagonal (I)
Enderrocades les muralles que ofegaven la ciutat i n’impe-
dien el creixement, en la segona part del segle XIX, s’obria
una nova perspectiva urbanística per a Barcelona, en gua-
nyar tot aquell espai reservat i preservat pels militars du-
rant uns quants segles. El projecte va arribar de la mà d’Il-
defons Cerdà i el seu model d’Eixample quadriculat, però
no tot: una avinguda en diagonal dividia tot aquell entra-
mat i s’internava en les terres d’altres pobles del pla de Bar-
celona, com Gràcia, les Corts, Sant Martí de Provençals i
Sarrià, els tres primers annexionats a Barcelona el 1897 i el
darrer el 1921. El primer tros de la Diagonal que es va ur-
banitzar fou el comprès entre Pau Claris i el passeig de Grà-
cia a partir de l’any 1884. Era un tram que no pertanyia a
Barcelona, sinó a la vila de Gràcia, l’Ajuntament de la qual
va decidir, el 1891, posar a la nova via el nom d’Argüelles,
un polític que no tenia cap relació amb Barcelona. Segons
investigacions de Lluís Permanyer, que ha seguit el cas, l’o-
rigen del nom es podria trobar en la vinculació amb la
maçoneria del polític i la d’algun representant del consisto-
ri gracienc. Uns anys després, el 1896, el traçat urbanitzat
de la Diagonal ja s’estenia entre el carrer Bruc i el camp d’en
Tuset, uns terrenys i una masia enclavats en el municipi de
Gràcia, que arribava fins al que avui és la plaça Francesc
Macià. Amb el anys, la pressió ciutadana i la disposició dels
propietaris van fer que s’anés urbanitzant a poc a poc fins a
arribar a Francesc Macià. En mig d’aquest creixement de
l’avinguda, Gràcia quedava incorporada a Barcelona el
1897, un fet que permetria a l’Ajuntament de Barcelona
unificar els criteris de construcció i de nom de la via.
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

Cruïlla del carrer d’Argüelles (Diagonal) amb el pg. de
Gràcia. (Foto: Maruja Redondo)



Daniel Romaní

Via Trajana és un barri
d’uns 1.500 habitants si-

tuat a cavall entre les ciutats
de Barcelona i Sant Adrià de
Besòs. El límit entre els dos
municipis travessa el barri
pel mig. El barri va néixer a la
dècada de 1950 amb la cons-
trucció d’habitatges públics.
Tres dècades més tard, als
anys 80, els habitatges pre-
sentaven un alt grau de dete-
riorament. De l’any 1997 al
2007 el barri va experimen-
tar una gran transformació
amb la construcció de nous
pisos i la urbanització dels
carrers. Des d’aleshores té un
aspecte més modern, més
amable, més endreçat. Però
hi faltava un element: un es-
pai de trobada obert a tot-
hom, seu d’associacions i en-
titats, tant les històriques
com les de nova creació.

Al final de l’any passat va
obrir l’Espai Via Trajana, una
iniciativa conjunta dels ajun-
taments de Barcelona, a tra-
vés del Districte de Sant Mar-
tí, i de Sant Adrià de Besòs.
L’Espai Via Trajana és situat
al passeig de la Verneda, 115,
tocant al carrer Santander.
Compta amb uns 150 metres
quadrats. Ben aviat acollirà la

seu de l’Associació de Veïns
Via Trajana Sant Adrià de
Besòs, l’Associació de Veïns
Via Trajana Barcelona i la Co-
missió de Festes del Barri de
Via Trajana. Aquesta Comis-
sió de Festes és de nova crea-
ció i aplega un grup de perso-

nes dels dos municipis –Bar-
celona i Sant Adrià– que te-
nen l’objectiu d’organitzar
cada any una Festa Major
participativa i amb propostes
diversificades per a tots els
gustos i totes les edats. L’Es-
pai Via Trajana també alber-
garà properament activitats
del taller d’expressió artística
Dones per l’Art de la Via Tra-
jana. L’Espai Via Trajana
completa els altres equipa-
ments que hi ha al barri: el
casal de gent gran de Sant
Adrià de Besòs, l’escola bres-
sol El Vuit, el casal infantil El
Drac i el complex esportiu
municipal Verneda, situat al
carrer Binèfar, 10-14.
Coincidint amb l’obertura del
nou espai, des de fa poc hi ha
una persona dedicada a l’acti-
vitat comunitària, que a més
de treballar al carrer té la seu
a l’Espai Via Trajana. La seva
tasca és coordinar les activi-
tats d’aquest centre i també
treballar de bracet amb les
entitats i equipaments, tot
fomentant la vida sociocultu-
ral del barri.
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NOT ÍC I E Sf
Nova centenària a SantMartí
Els barris de Sant Martí tenen algunes de les perso-
nes de longevitat més alta de Barcelona i bonamos-
tra n’és la senyora Ana Vela, que viu a la residència
del carrer Maresme amb Guipúscoa, que va celebrar
108 anys al final del mes de novembre. Amb aquest
motiu va rebre la visita del regidor del Districte,
Francesc Narváez, el qual la va obsequiar amb un ram
de flors i una placa commemorativa.

Segona Trobada de “coros rocieros”
El dissabte 19 de desembre va celebrar-se la segona
edició de la Trobada de “coros rocieros” a l’escola Bac
de Roda del carrer Fluvià. Van participar-hi un total
de vuit grups vinguts de Santa Perpètua deMogoda,
Sabadell, Santa Coloma de Gramenet, Badalona i Bar-
celona. Aquesta activitat, organitzada per l’herman-
dad Comarca de Estepa, forma part del Nadal Solidari
de Sant Martí.

Animació nadalenca a l’Eix Clot
L’Eix Comercial del Clot ha organitzat diverses activi-
tats d’animació durant les festes de Nadal. Músics i
actors van passejar-se pels carrers de l’eix animant
les persones que compraven o simplement passeja-
ven. També es van sortejar tres vals de compra per
valor de 3.000, 2.000 i 1.000 euros.

Cantada de Nadales a la Fundació El Xop
La tradicional Cantada de Nadales que organitza la
Fundació El Xop es va celebrar el 16 de desembre pas-
sat a la seu de l’entitat (c. Llull, 27-39). La Fundació
El Xop, amb trenta anys de trajectòria, és una entitat
dedicada a l’atenció de persones amb disminució psí-
quica. Són aquestes persones les que participen a la
Cantada de Nadales, una de les activitats destacades
que porta a terme aquesta fundació.

Al final d’any va obrir l’Espai Via Trajana,
un lloc de trobada d’entitats i associacions
d’aquesta zona situat a cavall entre
Barcelona i Sant Adrià de Besòs

Sant Martí fa costat a les persones amb discapacitat
Redacció

El Districte de Sant Martí
va celebrar el passat mes

de desembre dos actes per
commemorar el Dia Interna-
cional de les Persones amb
Discapacitat. El primer va te-
nir lloc l’1 de desembre a la
seu del Districte, a la plaça
Valentí Almirall, i va ser pre-
sidit pel regidor de Sant Mar-
tí, Francesc Narváez. En el
decurs de l’acte, es va presen-
tar el Pla de Parades, un pro-

jecte impulsat per la Comissió
de Transports de l’Institut
Municipal de Persones amb
Discapacitat, i que significa
un pas més en la construcció
d’una Barcelona accessible.
El segon dels actes va tenir
lloc el 3 de desembre a la ma-
teixa plaça, i va comptar, com
a protagonistes, amb els nens
i nenes de les escoles del dis-
tricte, que van participar en
una activitat de sensibilitza-
ció envers les persones amb

discapacitat. L’objectiu va ser
donar a conèixer, a través del
joc i de l’explicació de contes,
els diferents recursos que ga-
ranteixen la igualtat d’opor-
tunitats, centrant-se en les
capacitats de les persones i
no en les seves limitacions.
Una carpa instal·lada davant
la seu del Districte va acollir
una sèrie de jocs per fomen-
tar la comunicació, el respec-
te, l’amistat i, en definitiva,
una Barcelona per a tothom.

Activitats infantils, el dia 3 de desembre.

L’Espai Via Trajana,
lloc de trobada del barri

Es tracta d’una
iniciativa conjunta
de Barcelona i Sant
Adrià de Besòs

Interior del nou espai Via Trajana el dia de la seva inauguració.
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Jordi Miró

Sempre que tinguin un mí-
nim de 18 anys, els estu-

diants i exestudiants de l’Es-
cola Tècnica Professional del
Clot tenen la possibilitat de
treballar a l’estranger durant
tres o quatre mesos gràcies
als programes de mobilitat
vinculats a les beques Eras-
mus (per a estudiants) i Leo-
nardo da Vinci (per als aca-
bats de graduar). Es tracta
d’una pràctica que aquest
centre d’ensenyament profes-
sional que toca a la Meridia-
na du a terme des de 1991, i
al qual participen uns 20
alumnes cada curs (uns 650
des que va començar).
“És una molt bona manera de
conèixer el món real de l’em-
presa, de viure a l’estranger i
d’aprendre a conviure amb al-
tres persones”, explica Bea-
triz Feijoó, coordinadora dels
programes Formació Treball
de l’escola El Clot. El centre
s’encarrega de tot perquè ho
tinguin ben fàcil: contactar
amb l’empresa a l’estranger
(de països com França, Regne
Unit, Itàlia...), trobar l’allotja-

ment, l’assegurança del viat-
ge, finançament de part de la
seva manutenció... Fins i tot
d’ensenyar-los uns mesos
abans la llengua del país de
destinació perquè no arribin
de zero i es puguin integrar

més fàcilment. “La formació
professional no imparteix
llengües, i el mercat europeu,
si no parles llengües, no és
real”, explica Feijoó. “Són
unes pràctiques per obrir-los
les portes dels mercats labo-

rals i obrir-los els seus caps”,
afegeix. És el cas de Patrícia
Fontán, una estudiant de To-
pografia i Urbanisme que va
fer unes pràctiques de topo-
grafia a prop de Cardiff, al
País de Gal·les, quan tenia 23
anys. “Et fa ser molt tolerant,
obrir-te molt, perquè ets tu
l’estranger”. I el cas d’Àlex
Medina, de 22 anys, que
aquest any ha tornat de Torí
(Itàlia), on ha treballat tres
mesos en un taller de mecà-
nica. “Era una empresa fami-
liar i em van tractar com un
més. Una molt bona expe-
riència”, diu.

Més informació:
Escola Tècnica Professional
del Clot
C. València, 680

Uns 650 alumnes
del centre han fet
pràctiques a
l’estranger des de
l’any 1991

El centre de
formació tècnica
professional
segueix aquesta
pràctica des del
1991, a països com
Gran Bretanya,
França o Itàlia

Dos dels alumnes que van participar al pla de pràctiques a l’estranger.

Alumnes del Clot fan pràctiques
en empreses de l’estranger

Brodatmania és un establiment on fan bro-
dats personalitzats en qualsevol peça de

vestir. Gairebé no es troben llocs a Barcelona on
ho facin, sobretot si es tracta de brodar una úni-
ca peça. Podem donar un toc diferent a la roba
amb les nostres idees, només cal que els diguem
què és allò que volem i sortirà brodat de la boti-
ga. Treballen tant per a empreses com per a par-
ticulars. Les possibilitats dels brodats són múl-
tiples: logos, dibuixos, frases divertides, com les
que alguns clients encarreguen per a comiats de

solter i tot el que la nostra imaginació permeti.
Al capdavant de Brodatmania hi ha la Montse
Valiente, que destaca la personalització no no-
més dels brodats sinó també del tracte. Si no
portem nosaltres la peça, al mateix establiment
hi trobarem tovalloles, barnussos, pitets i altres
peces on fer els brodats. També hi venen roba
de dona amb un estil original, que s’allunya del
més convencional.
C. Marià Aguiló, 124 B
Telèfon : 93 221 92 54

E L TAULE L L

La botiga d’on les nostres idees surten brodades

Fan brodats per a particulars i empreses.

Joan Anton Font

S ERVE I PÚBL IC

Redacció
Els contenidors de recollida de residus s’estan reno-
vant i aviat hauran arribat a tots els districtes. Molts
veïns i veïnes ja han comprovat que n’hi ha un de nou,
amb la tapa de colormarró. És el contenidor per a la
recollida selectiva dematèria orgànica, la qual a partir
d’ara es farà a tota la ciutat.
L’ ampliació de la recollida orgànica al conjunt de Bar-
celona és la gran novetat de la contracta de neteja
2009-2017, en funcionament des del novembre. Al
contenidormarró, s’hi ha de dipositar restes de fruita,
verdura, carn, peix, closques d’ou, demarisc i de fruits
secs, marro del cafè, restes de plantes i herbes o taps
de suro, entre d’altres restes orgàniques.
Per tal de facilitar el reciclatge orgànic als ciutadans i
ciutadanes i de resoldre’n els dubtes, l’Ajuntament ha
posat enmarxa uns punts d’informació a tots els dis-
trictes, els quals estaran oberts fins al 27 de febrer. En
aquests punts, els veïns i veïnes rebran gratuïtament
un cubell per a dipositar la brossa orgànica, un recep-
tari de cuina i uns imants per al frigorífic.

Punts informatius sobre la recollida orgànica:
Ciutat Vella
Seu del Districte. Plaça Bonsuccés, 3
Eixample
Mercat de la Concepció. C. Aragó, 313
Sants-Montjuïc
Seu del Districte. C. de la Creu Coberta, 104
Les Corts
Oficina d’Atenció al Ciutadà. Plaça Comas, 18
Sarrià-Sant Gervasi
ConsellMunicipal del Districte.
Plaça Consell de la Vila, 7, baixos
Gràcia
Oficina d’Atenció al Ciutadà. Plaça de la Vila, 2
Horta-Guinardó
Seu del Districte. Ronda del Guinardó, 49
NouBarris
Seu del Districte. PlaçaMajor deNou Barris, 1
Sant Andreu
Centre Cultural Can Fabra. C. Segre, 24
SantMartí.
Plaça Valentí Almirall, 1, baixos

Informació sobre la
recollida orgànica



Jordi Miró

Es tracta d’un espai de més de
6.000 metres quadrats situat

dins de la ciutat que, amb una mica
d’imaginació, s’han transformat en
un bosc on es poden fer activitats
d’aventura, com baixar amb tirolina,
saltar per xarxes, deixar-se caure en
lianes, llançar-se des d’un pont... El
Barcelona Bosc Urbà, inaugurat el
passat diumenge 13 de desembre
amb la presència de l’alcalde de Bar-
celona, Jordi Hereu, i el regidor del
Districte, Francesc Narváez, és el
primer parc d’aventures de grandà-
ria notable de la ciutat. Utilitza els
100 pilars que hi ha a la instal·lació
per instal·lar-hi una sèrie de plata-
formes, de fins a 9 metres d’alçada,

des d’on es poden fer les diverses ac-
tivitats. En total, hi ha una trentena
d’atraccions que es distribueixen en
tres circuits segons el nivell de difi-
cultat i l’edat dels usuaris: el circuit
taronja, el blau i el vermell.
Segons el circuit triat, el preu de
l’entrada pot variar entre els 10 i els

25 euros i entre els 12 i 15 euros si
es tracta de grups.
A més, el Barcelona Bosc Urbà ofe-
reix altres serveis, com l’organitza-
ció de festes d’aniversari o activi-
tats per a empreses, per fer que els
seus empleats es coneguin millor
en moments d’oci.

S’hi pot arribar de diverses mane-
res en transport públic: en metro
amb la línia 4 a la parada Mares-
me/Fòrum; amb els autobusos 7,
36, 41, 43, 92 i 141; en tramvia a la
parada Maresme, i amb el Bicing.
El Barcelona Bosc Urbà està gestio-
nat per CET10, una empresa de
serveis esportius que coordina di-
ferents projectes relacionats amb
l’esport i el lleure.
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MULT IMÈDI A

TELEVISIÓ

Barcelona Televisió
“Hola Barcelona”
De dilluns a divendres, de 12.30 a 15.30 h
Canal 39 UHF i canal 26 TDT

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

El nou web d'obres ofereix informació
actualitzada setmanalment de totes les
obres que s'estiguin fent a Barcelona, i
inclou una bústia per atendre les consul-
tes, les queixes i els suggeriments de la
ciutadania.
www.bcn.cat/diagonal

Web de la Diagonal

El web de la Diagonal es renova amb
més continguts, vídeos i un nou bloc on
pots dir la teva sobre el procés de trans-
formació d'una de les principals vies de
la ciutat.
www.bcn.cat/diagonal

wPOL I E SPORT IU

Tirolines, xarxes i lianes
són algunes de les peces
que es poden fer servir al
Bosc Urbà del Fòrum

És el primer parc
d’aventures de grans
dimensions que hi ha
a la ciutat

L’alcalde, Jordi Hereu, va inaugurar la nova instal·lació el 13 de desembre.

El Fòrum inaugura el primer
parc d’aventures deBarcelona

Pere S. Paredes

El pròxim 21 de febrer tindrà
lloc, a les instal·lacions es-

portives del Complex Esportiu
Municipal La Mar Bella, la VI
edició del cros escolar de Sant
Martí, organitzat pel Districte i
el Club Atlètic Canaletes.
Aquesta prova atlètica forma
part del V Challenge Escolar de
Cros de Barcelona del curs 2009-
2010, que el Consell de l’Esport

Escolar de Barcelona organitza
en col·laboració amb els distric-
tes municipals de l’Eixample, les
Corts, Nou Barris, Sant Andreu,
Ciutat Vella i Sant Martí.
S ’hi poden inscriure tots els
atletes escolaritzats a Barcelona
ciutat, prèvia inscripció, que cal
tramitar per Internet mitjançant
l’aplicatiu de llicències del Con-
sell: http://ceeb.playoffinforma-
tica.com o a les oficines del Con-

sell, al carrer Maignon, 44, o bé
via correu electrònic a esportin-
dividual@elconsell.cat
Les diferents curses, que tin-
dran el tret de sortida a les 10
hores, permetran prendre part
en un circuit que variarà la seva
longitud entre els 800 i el 3.300
metres, segons l’edat dels atle-
tes, a tots aquells nois i noies
nascuts entre els anys 1992 i
2003.

El cros escolar de SantMartí, a punt
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Quina és la seva tasca dins la
Xarxa?
Representar-la en els llocs on ens cri-
den o pot interessar-nos ser-hi per es-
tar informades de tot el que es parla
de dones. I també divulgar el que és la
nostra associació i en quins projectes
participem.
Una d’aquestes representacions
va ser a la inauguració del carrer
de Carmen de Burgos?
Sí.
I què li va semblar?
Doncs que ja era hora que es comenci a
posar noms de dona o de dones als car-
rers o les places que s’inaugurin. Perquè
fins ara la majoria de noms han estat
masculins i ara, que s’han obert o s’o-
briran diferents carrers al Poblenou, és
el moment oportú de fer-ho. En aquest
sentit, el regidor del Districte, Francesc
Narváez, se’ns va adreçar per demanar-
nos la possibilitat que cerquéssim noms
de dones que fossin del barri, perquè en
la llista de previsió del nomenclàtor no-
més n’hi ha dues o tres.

Quins van ser els seus records en
aquesta inauguració?
Normalment es posa carrer a perso-
nes que més o menys han estat relle-
vants en la seva vida, però penso que
hi ha d’haver també un record per a
aquelles noies que no van poder anar
a escola, tot i la seva voluntat d’anar-
hi, perquè s’havien de quedar a casa a
cuidar de la família i tantes i tantes al-
tres que van treballar en les fàbriques
del Poblenou i que després havien
d’estar per la feina de la casa i atendre
la família. Com a dona, penso que n’hi
va haver moltes, moltíssimes, que van
desenvolupar una tasca molt impor-
tant per a la societat, però com que
han estat anònimes i ningú no les re-
corda, han passat desapercebudes en
la vida i en la història...
Digueu...
Després vaig comentar també que
diuen que darrere d’un gran home
sempre hi ha hagut una gran dona.
Penso que les grans dones sempre han
anat soles lluitant pels seus ideals.
Per què?
Sempre consideren que la dona ha
d’anar darrere de l’home i encara avui
dia se segueix privilegiant l’home. Jo
penso que no hem de mirar si és

home o és dona, sinó considerar la
vàlua de la persona.
Costa encara avui deixar de ser
invisibles?
Malgrat tot, penso que encara segueix
havent-hi una discriminació a les fei-
nes. Quan surt un partit polític sem-
pre ressalten la paritat del govern
d’homes i dones, però encara que hi
ha lleis que ho regulen, per algun mo-
tiu a la pràctica no s’aplica. Per exem-
ple, dins de la Xarxa, que som dones i
grans, sempre procurem estimular-
les, perquè elles mateixes se sentin
valorades.

Per què la Xarxa no és una enti-
tat mixta?
Això ve de l’època en què es va crear
la Xarxa i d’això fa molts anys. Lla-
vors estava pensada per acollir dones
que se sentien soles i necessitaven un
lloc on poder expressar-se i ser escol-

tades. Avui, això ha canviat i les que
vénen actualment són dones que po-
den sortir amb amigues, anar a bere-
nar, anar al cine, fer viatges. I aquí vé-
nen més pel sentit de l’amistat que no
com abans, que necessitaven un lloc
d’esbarjo.
I doncs?
No sóc partidària de discriminar ni
homes, ni dones. Penso que tots som
persones i com a tals hem d’anar
junts i col·laborar els uns amb les al-
tres i que des de l’escola s’hauria d’en-
senyar que tots som iguals, que tots
tenim les mateixes ambicions i deures
i que, per tant, tot ho hem de fer
junts.
I què fem?
Per exemple, si a un vailet li agrada
jugar amb una nina i una nena amb
un cavall, això no implica ni ha de su-
posar res per al dia de demà.
Com assimila tot això la socie-
tat?
Penso que molta gent gran i sobretot
la joventut entre els 25 i els 40 anys ho
tenen molt assimilat; ara bé, els qui
em preocupen són els de 14 i 15 anys.
Com veu el futur?
Sempre em miro les coses amb espe-
rança.

ENTR EV I S TA Do lor s F i ta i Moya , v i c ep re s i d en t a de l a X a rx a de Dones de 50 i més

Dolors Fita i Moya, al casal Casanelles.

“Des de l’escola
s’hauria d’ensenyar que

tots som iguals”

“No sóc partidària de
discriminar ni homes,
ni dones”

Dolors Fita i Moya és una incansable i combativa

activista que,des de la Xarxa de Dones de 50 i

més, lluita a diari pel reconeixement i respecte

social, laboral i polític de les dones de SantMartí

Josep Maria
Contel


