
El passat mes de novembre, cinc
centres educatius van estrenar la
nova senyalització del primer
Camí Escolar del districte Sant
Martí. La posada en marxa de la
iniciativa és el resultat d’un in-
tens treball de participació ciuta-
dana que ha implicat centres
educatius, alumnes i famílies,
veïns, comerciants i represen-
tants de l’Administració munici-
pal. La iniciativa, que inclou tota
mena de mesures per fomentar
una nova cultura de la mobilitat,
s’estendrà en el futur per la resta
de barris de Sant Martí.
Una festa popular, que va tenir
lloc el passat dia 31 d’octubre, va
servir per celebrar la posada en
marxa d’aquest nou camí escolar.

En marxa el primer Camí
Escolar de Sant Martí

INDIVIDUAL

Premi a l’expresident
de l’ACR La Pau,
Joan Hernández

COL·LECTIU

Premi a l’esplai Flor
de Maig per la
campanya de Reis

MEDALLES

Per a l’equip de
waterpolo del Júpiter i
Francisco Fernández

Pàg. 3

ENTREVISTA Pàg. 8

Ada Vilaró
Actriu i ballarina

“El Festival demostra
que l’art està a l’abast
de tothom”

EQUIPAMENTS Pàg. 4

Central del Circ
Comencen les obres
de l’espai definitiu

POLIESPORTIU Pàg. 7

Sant Martí celebra
la seva 30a cursa
popular del
Clot-Camp de l’Arpa

SERVEI PÚBLIC Pàg. 6

Nou servei de
neteja de pintades
i adhesius a les
persianes

NOMENCLÀTOR Pàg. 6

Creix el nombre de
carrers de Barcelona
amb nom de dona

Pàg. 5
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Un moment de la festa d’inauguració del camí escolar.

Es lliuren els Premis
Sant Martí 2009



Dimarts 15 de desembre
Una Pinzellada Flamenca: A Flor de Piel
Centre cívic Besòs (Rambla de Prim 87-89)
Espectacle de petit format presentat per Lucero
Cárdenas.

Dimarts 22 de desembre
El Niño de la Hipoteca
A les 21 h al centre cívic Besòs (rbla. Prim 87-89)
Cantautor irònic del Guinardó.

Dissabte 19 de desembre
Nadal de colors
A les 22 h. Centre cívic La Farinera del Clot (Gran Via de
les Corts Catalanes, 837)
Les entrades es poden reservar per telèfon al
93 291 80 80, a partir del dilluns anterior a la data de
cada espectacle.

Diumenge 20 de desembre
Germinans
A les 19 h. Centre cívic La Farinera del Clot (Gran Via, 837)
L'orquestra de cambra Germinans ofereix el seu con-
cert de Nadal. El preu de l'entrada serà una joguina per
tal de recollir material per a la Campanya de Reis del
Clot-Camp de l'Arpa.

Dilluns 21 de desembre
Caga Tió
A les 18 h. Ludoteca M. Gracia Pont.(Rambla Poblenou, 77)

Dimarts 5 de gener
Cavalcada de Reis al Poblenou
A les 18.30 h a l’av. Diagonal, 57

Dijous 31 de desembre
XI Cursa dels Nassos
A les 17.30 h. (pg. Taulat, 277)
Selva de Mar/Pl. de Ramon Calsina - C. Llull - C. Pro-
vençals - Pg. Garcia Faria - Pg. Calvell - C. de la Llacuna -
Salvador Espriu - Pl. dels Voluntaris - Dr. Aiguader -
Pl. Pau Vila - Pla de Palau - Av. Marqués de l´Argentera -
Pg. Circumval·lació - Av. d’Icària - C. Marina - C. Pallars -
C. Àlaba - C. Bolívia - C. Ciutat de Granada - Av. Diagonal

3, 4 i 5 de gener
Fira d'Artesans
Rambla del Poblenou, 70
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I N F OÚT I Lt W L ’AGENDAW

Fins al 19 de desembre
Exposició col·lectiva dels artistes selec-
cionats a la Convocatòria Creació Artís-
tica 2009
Centre cívic Can Felipa (Pallars, 277)

Fins al 19 de desembre
“...Tegia per a després del col·lapse de
l’estra...”
De 8 a 22 h. Centre cívic Can Felipa (Pallars, 277)
Totes les obres giren a l'entorn del concepte “estratè-
gies per a després del col·lapse”.

Del 3 al 19 de desembre
Exposició “Recursos humans: intercanvi
d’experiències”
Centre cívic Besòs (Rambla de Prim 87-89)
Emmarcat al cicle “Per Nadal, no t’atipis”. Entre els par-
ticipants, un jurat popular escollirà dues experiències
mereixedores d’un lot de productes ecològics i de con-
sum responsable. Entrega de premis, dijous 17 de de-
sembre, 20 h.

Fins al 2 de gener
La vida de les dones al Vietnam, l’Índia i
el Nepal
A l’espai Antonio Miró Peris (pl. Carme Monturiol, 10)

Dilluns 28 de desembre
Campanya d'ajut als països afectats pel
sisme del Sud-est asiàtic a càrrec de la
Creu Roja
Carrer Joan d’Àustria, 120-124

Divendres 18 de desembre
Fashion Feeling Music
A les 21 h al centre cívic Can Felipa (Pallars, 277)
Tragicomèdia per a tots els públics sobre imatges i tò-
pics contemporanis. Espectacle amb música en directe.

Del 19 al 25 de desembre
El Cascanueces
Divendres a les 20 h. i dissabtes a les 21 h. a l’edifici Fòrum
(rbla. Prim, 2-4)
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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 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.



Núria Mahamud

Els Premis Sant Martí són
un dels reconeixements

cívics més veterans de Barce-
lona. Uns guardons que ja han
complert 47 anys i que pre-
mien de manera individual i
col·lectiva totes les persones i
entitats que treballen per al
districte, “l’escenari de futur
d’aquesta ciutat”, però també
un territori històric amb un
moviment associatiu i cultural
centenari i uns ciutadans amb
valors que, “des de l’anonimat,
treballen per fer gran Barcelo-
na”, en paraules de l’alcalde,
Jordi Hereu, durant la ce-
rimònia de lliurament.
Una d’aquestes persones que
ha contribuït al benestar

dels seus veïns i veïnes “de
manera abnegada i genero-
sa” –com va destacar el regi-
dor del Districte, Francesc
Narváez– és Joan Hernán-
dez Salinas, premi en la cate-
goria individual. Un home
que va cofundar i presidir
durant 23 anys l’ACR La Pau
i la Coordinadora d’Entitats
de l’Eix Prim durant altres
tres anys. “Un perseguidor
d’entelèquies” que després es
van fer realitat, com ara el
centre cívic o la residència
de la gent gran, va explicar la
seva filla en agraïment pel
guardó.
El premi en la categor ia
col·lectiva va anar a mans de
l’Associació Esplai Flor de

Maig, organitzadora de la
campanya nadalenca “Som-
riu… ja s’acosten”, que repar-
teix joguines entre les famí-
lies amb menys recursos del
Poblenou. Ramon Parera, en
nom de l’entitat, va remar-
car, en la recollida del guar-
dó, que amb ell es reconeixia

també el treball dels esplais,
la Coordinadora d’Entitats,
la Coordinadora de Reis, les
escoles del barri, les parrò-
quies i els 150 voluntaris
que hi col·laboren. “Malgrat
la crisi, aquest Nadal com-
preu una joguina i porteu-la
al centre cívic Can Felipa. És
el millor premi per als nens i
les nenes del barri”, va afe-
gir-hi.
La Medalla de Sant Martí en
la categoria esportiva ha re-
caigut enguany en l’equip de
Waterpolo Escola de Natació

Júpiter, el qual aquesta tem-
porada ha ascendit a la cate-
goria 3 A catalana. En la ca-
tegoria cultural ha estat

guardonat Francisco Fernán-
dez Martínez, conseller de
Cultura del Districte durant
nou anys i creador de la Mos-
tra de Poesia Comparada.
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El president Ramon Parera, representant de l’esplai Flor de Maig, i Joan Hernández.

L’expresident de l’ACR La Pau
ha obtingut el guardó per la
seva llarga trajectòria
associativa i l’esplai del
Poblenou per la campanya
nadalenca de recollida de
joguines

Els Premis Sant Martí distingeixen
Joan Hernández i l’esplai Flor de Maig

Francisco
Fernández va rebre
la medalla en la
categoria cultural

CIUTADANS OPINEN

Juan Hernández
Premi individual

És un reconeixement
per la feina que he fet
durant tota una vida
en nom de l'associacio-
nisme, en un barri bas-
tant desatès en què
hem pogut aconseguir
millores socials.

Alan Jornet
Esplai Flor de Maig

És un reconeixement
als 28 anys de feina
col·lectiva dels Reis
d'Orient, l'Associació
Flor de Maig, diferents
entitats del barri i els
voluntaris que, any rere
any, s’afegeixen a la
recollida de joguines.

Antonio Iniesta
Club esportiu Júpiter

Para mí, es el reconoci-
miento a la labor social
que hemos hecho en el
barrio, Debemos seguir
haciendo que el barrio
sea más colectivo y soli-
dario.

Q u è s i g n i f i c a p e r a vo s t è a q u e s t p r e m i ?

Miquel Mongay
ACR La Palmera

És la recompensa de la
feina feta per molta
gent que hem treballat
durant aquests vint-i-
cinc anys. No només ho
és per a mi, sinó per a
tot l'equip que formem
La Palmera.

Jordi Galceran
Waterpolo Escola de
Natació Júpiter

És el premi a l'esforç de
molta gent que no es
dedica a l'esport i fa el
sacrifici de deixar altres
coses per venir a entre-
nar i formar el gran
equip que som.

Francisco
Fernández
Categoria cultural

Es el reconocimiento de
muchos años de servi-
cio a la cultura tanto
como conseller en Sant
Martí como en los años
posteriores y hasta la
actualidad. Es una
gran alegría.

M E D A L L E S A N I V E R S A R IA
Els 47è Premis Sant Martí també han distingit amb la Medalla Aniversari, en el centenari

de la seva creació, el Centre Moral i Cultural del Poblenou (CMC), el Club Esportiu Júpiter

i el Futbol Club Martinenc. La mateixa distinció en el seu 25è aniversari l’han obtinguda

el Grup de Teatre La Formiga Martinenca, l’Associació Cultural i Recreativa la Palmera,

l’Eix Cor Comercial Poblenou i la Comissió de Festes Diagonal-Montseny.

“Encara que es treballi de forma altruista, el fet que l’Ajuntament reconegui aquesta

tasca és una gran satisfacció per a l’entidat”,ha destacat Xavier Oliver,president del CMC.



L’any 1980, l’Arca de Noè va retre un homenatge a Rafael R.
Moya a l’hotel Ritz (Foto: Arxiu Maria Ferrer Badenas)
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EQU IPAMENT S

David Sabaté

Abans de final d’any co-
mençaran les obres de

la que serà la ubicació defi-
nitiva de la Central del Circ,
a sota de la placa fotovoltai-
ca del Fòrum de Barcelona.
Actualment distribuïda en
un conjunt de carpes a l’es-
planada del Fòrum –la prin-
cipal de les quals és una
gran carpa rodona de 28
metres de diàmetre–, la
Central del Circ constitueix
el primer espai d’entrena-
ment, assaig i creació de circ
de Barcelona adreçat a pro-
fessionals d’aquesta discipli-
na, tant artistes individuals
com companyies. El projec-
te, impulsat per l’Ajunta-
ment de Barcelona amb el
suport de la Generalitat i
gestionat per l’Associació de
Professionals de Circ de Ca-
talunya (APCC), va obrir les
portes fa més d’un any, al
setembre de 2008, i en
aquest període han fet ús de
les seves instal·lacions més
de 200 artistes. Des de la
seva inauguració, la central
ha treballat conjuntament
amb els Tallers Oberts del
Poblenou. “La nostra inten-
ció és interactuar més amb

l’entorn”, explica Marta Bor-
reguero, coordinadora de
l’espai. Aquest ofereix, tam-
bé, tasques d’investigació i

formació continuada, com el
curs de creació amb corda
aèria per a professionals, que
s’imparteix durant aquest
mes. La Central també acaba
d’engegar un programa d’a-
companyament per posar en
contacte companyies amb
gestors i productors. “Volem

funcionar com un centre de
recursos entre artistes i pla-
taformes. L’artista s’ha de
centrar en la creació. És un
sistema que funciona a
molts països d’Europa”. És
previst que el nou espai, un
recinte tancat d’uns 3.000
metres quadrats de superfí-
cie, s’inauguri la primavera-
estiu del 2011. “Ens per-
metrà fer totes les activitats
que volem i que ara no po-
dem fer, i comptarà amb un
espai teatral on les compa-
nyies podran assajar les se-
ves creacions”.

Més informació:
La Central del Circ
Esplanada Fòrum, s/n
www.lacentraldelcirc.cat

Comencen les obres de l’espai
definitiu de la Central del Circ

Un grup d’artistes assagen a la carpa de la Central del Circ.

L’espai permet als
professionals
del circ formar-se,
assajar i crear
espectacles

La futura seu de la
Central del Circ,
situada a sota la
placa fotovoltaica
del Fòrum, és
prevista per a
l’estiu del 2011

Rafael R. Moya
No fa gaire ha aparegut a les llibreries de la nostra ciutat
el llibre titulat Rafael R. Moya. Artista polifacètic que va
passar per la vida fent el bé, escrit per la seva viuda, Maria
Ferrer Badenas, i que recull la vida i les activitats d’un veí
de Barcelona al llarg dels quasi cent anys que va viure.
Però qui era Rafael R. Moya? Per situar-lo a la ciutat, cal
dir que va néixer el 12 d’abril de 1888, al carrer Montjuïc
del Bisbe, un carreró del barri Gòtic i gairebé pas obligat
per entrar o sortir de la plaça de Sant Felip Neri. Amb els
anys, va traslladar el seu domicili a la plaça de Sant Josep
Oriol i, finalment, al carrer de l’Alba de Gràcia, on va mo-
rir el 16 setembre 1987.
Pel que fa a la seva vida artística, el senyor Moya va conre-
ar el teatre, la sarsuela, la poesia, el miniaturisme
–excel·lents pintures sobre superfícies molt petites–, etc.
Fou membre de l’Agrupació d’Aquarel·listes de Catalunya.
Com a cantant, actor tant de sarsuela com de teatre, va es-
tar vinculat al Casino República de la Barceloneta, al carrer
Baluard; a la societat humorística recreativa Niu Guerrer
de Ciutat Vella, amb la qual va estrenar la seva revista
Gatz-ara-niu-revue, i també al Coliseu Pompeia de Gràcia.
Va continuar actuant després de la guerra, sobretot al
local de l’Obra Sindical de Pueblo Nuevo –abans havia
estat l’Ateneu–, i en el teatre escola Agrupación Lírica
Marcos Redondo, a la plaça del mercat, al Clot. En el ci-
nema va actuar a Tierra de todos, d’Antonio Isasi, i A tiro
limpio, de Pérez-Dolz. Una de les coses que li va donar
molta projecció fou el seu pas per L’Arca de Noè, on era
conegut com “El Grill”.

Si té fotografies o documents del seu barri, en pot fer
donació a l’ArxiuMunicipal del Districte, 93 368 45 66

J. M. ContelÀLBUM HISTÒRIC



DanielVenteo

En l’itinerari del camí esco-
lar es reforça la senyalit-

zació a l’entrada de la zona
escolar i les seves àrees d’in-
fluència, amb senyals especí-
fics de color verd als passos de
vianants (retolats amb el text

“camí escolar, espai amic”),
nous pictogrames als semà-
fors, senyals d’avís als via-
nants, a més de tanques pro-
tectores a la porta dels centres
educatius. Els comerços i equi-
paments adherits al projecte
també es troben senyalitzats.

El camí escolar és un projecte
participatiu en el qual és abso-
lutament necessària la col·la-
boració no només dels nens i
nenes i de les seves famílies,
sinó també d’una manera molt
destacada dels centres educa-
tius i del professorat, de les as-
sociacions de mares i pares
d’alumnes i dels veïns i comer-
ciants, a més de la mateixa Ad-
ministració.
La posada en marxa d’aquest
camí escolar és el resultat de
tres anys de treball per part de
la Macrocomissió Camí Esco-
lar, integrada per quinze cen-
tres educatius, tant públics
com concertats, i diferents re-
presentants municipals, tant
del mateix Districte com de
l’Institut Municipal d’Educa-
ció, l’Àrea de Prevenció, Mobi-
litat i Seguretat i el Servei d’E-
ducació Viària de la Guàrdia
Urbana.
La xarxa de camins escolars
que impulsa Barcelona ja s’ha
convertit en un model de re-
ferència internacional per a al-
tres ciutats europees, tal com
es va posar de manifest el pas-
sat 31 d’octubre durant la fes-
ta popular d’inauguració. A
més del regidor del Districte i
de Mobilitat, Francesc Narvá-
ez, i de la regidora d’Educació,
Montserrat Ballarín, a l’acte
també va participar un regidor
de l’Ajuntament de Torí que
estudia la importació del mo-
del barceloní a la ciutat italia-
na. Tots plegats, i centenars de
famílies, van participar en la
rua festiva que va recórrer un
tram d’aquest primer camí es-
colar. És previst obrir nous ca-
mins escolars a la resta de ba-
rris del districte.
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NOT ÍC I E Sf
Lliurats els premis del Tastatapes 09
El dimarts 10 de novembre, es va fer el lliurament
dels premis als establiments participants a la 4a edi-
ció del Tastatapes a la sala d'exposicions del centre
cívic Besòs. Els premiats van ser els bars Casa Paco,
Juanjo y Merche, Pak-y-shah, Manel, Capricornio i
el bar de l'Associació d’uruguaians de Catalunya.
L’entitat organitzadora, l'Associació de comerciants
del Besòs, també va rebre un obsequi.

Jornada de cooperació internacional
El districte de Sant Martí va dedicar el dia 14 de no-
vembre a la cooperació internacional. Per segon any
consecutiu es va celebrar la segona Jornada de Coo-
peració Internacional i Solidaritat dedicada a donar
a conèixer el programa Els colors de la pau i un dels
seus projectes estrella, la Xarxa de colors, que és
formada per cinc entitats que actuen a Bòsnia, Etiò-
pia, Uruguai, el Sàhara i Paraguai.

La Fira boja arriba a la 49a edició
La Federació d’entitats del ClotCamp de l’Arpa van
organitzar, el passat dia 15 de novembre, la 49a edi-
ció de la Fira Boja, ambmotiu de la celebració de la
Festa Major dels barris del Clot i del Camp de l’Arpa
del Clot. Hi van participar un total de 40 entitats
membres de la Federació, a més de partits polítics i
entitats solidàries. L’alcalde, Jordi Hereu, va visitar la
Fira acompanyat del regidor de Sant Martí, Francesc
Narváez, i el segon tinent d’alcalde, Ricard Gomà.

En marxa els Consells de Barri
El Consell de Barri, un nou òrgan de participació ciu-
tadana per a totes les qüestions relacionades amb el
barri, ja ha començat la seva marxa a Sant Martí. El
novembre s’han celebrat deu sessions constitutives,
una per cada barri del districte. Les sessions dels
Consells de Barri estan obertes a tots els ciutadans i
ciutadanes, com també a les entitats.

Els centres educatius Antoni Brusi, Bogatell,
Vila Olímpica, Icària i La Mar Xica participen
en el projecte que vol promoure i facilitar
que els escolars vagin a l’escola a peu de
manera autònoma i amb seguretat

Una exposició recorda la construcció del metro al Camp de l’Arpa
Matilde Alsina

Enguany, la Festa Major del
Clot-Camp de l’Arpa s’ha

inaugurat amb una mostra ti-
tulada “40 Anys de metro a
Camp de l’Arpa”, organitzada
per l’Associació de Veïns de
Clot-Camp de l’Arpa.
L’exposició presenta un cente-
nar de fotografies que mos-
tren trenta moments de la
construcció de l’obra i poste-
rior inauguració, per part de
les autoritats del moment. En

conjunt representen una pas-
sejada pels tres anys de cons-
trucció de la parada del metro.
Les imatges, que han estat ce-
dides per un veí del barri, van
acompanyades per un recull
de notícies relatives al fet pu-
blicades als diaris d’aquella
època i una presentació multi-
mèdia de totes les fotografies
exposades.
Inaugurada el 6 de novembre
en un acte amb la presència
del regidor, Francesc Narváez,

i el responsable de TMB, An-
toni Regidor, i representants
de les entitats del barri, la
mostra es va poder veure al
vestíbul de la parada de la línia
5 del metro “Camp de l’Arpa”.
Els organitzadors ara treballen
perquè l’exposició pugui pas-
sar pels locals dels diversos es-
pais municipals i les seus de
les entitats del barri. Un dels
primers llocs on es podrà visi-
tar és la seu del Foment Mar-
tinenc.

El regidor, Francesc Narváez, amb representants de les entitats.

S’estrena la primera fase de
la xarxa de camins escolars

P R O C É S PA R T I C I PAT I UA
Els centres educatius que participen en aquest camí

escolar que ja ha entrat en funcionament són les esco-

les Antoni Brusi, Bogatell i Vila Olímpica, l’institut

Icària i l’escola bressol La Mar Xica. En el projecte,

també hi participen les escoles Arenal de Llevant, La

Llacuna, La Mar Bella, Pere IV, Acàcies, Fluvià,Voramar

i Grèvol, l’escola bressol El Xalet de la Paperera i l’es-

cola especialitzada La Sagrera. Aquest és un dels pro-

jectes més emblemàtics del sector de l’educació a la

ciutat, tant per la seva dimensió participativa com pel

sistema de coordinació en línia.

Una rua festiva va recórrer un tram del nou camí escolar.
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NOMENCLÀTOR

Daniel Romaní

No cal fer gaires estadísti-
ques per comprovar que

actualment als carrers de Bar-
celona hi ha més noms mas-
culins que femenins, i no pas
perquè no hi hagi moltes do-
nes no s’ho mereixin. L’Ajun-
tament de Barcelona té el
propòsit de corregir aquest
desequilibri, cosa que es va
produint progressivament.
La darrera via pública bateja-
da al districte de Sant Martí
és el nou passatge que enllaça
els carrers Bilbao i Lope de
Vega, entre Aragó i Concili de
Trento. Aquest espai per a
vianants, on es pot caminar

tranquil·lament sense estar
pendent del pas dels vehicles,
ha estat batejat amb el nom
de Carmen de Burgos (1867-
1932), escriptora, periodista

—una de les primeres dones
que va exercir aquesta profes-
sió a Espanya— i pedagoga
andalusa, que va defensar
amb passió el paper de les
dones a la vida pública i el su-

fragi universal. La inaugura-
ció del passatge de Carmen
de Burgos va tenir lloc el pas-
sat 14 de novembre.
D’altra banda, l’Ajuntament,
també en el marc de la seva
línia d’actuació a favor dels
drets de la dona, realitza
nombroses accions per a l’e-
radicació de la violència mas-
clista. Així, per exemple, du a
terme tasques de sensibilitza-
ció per tal que canviïn els es-
tereotips sexistes. Amb mo-
tiu del Dia internacional
contra les violències vers les
dones i les nenes, que té lloc
cada any arreu del món el 25
de novembre, el Districte de
Sant Martí i el PIAD (Punt
d’Informació i Atenció a les
Dones) va organitzar a la Fa-
rinera del Clot una conferèn-
cia, el passat dia 26 de no-
vembre.

Carmen de Burgos,
escriptora, periodista
i pedagoga, va
defensar el sufragi
universal

El nou passatge que enllaça els carrers Bilbao i
Lope deVega,entre Aragó i Concili deTrento,
ha estat batejat amb el nom d’una de les
pioneres del periodisme,Carmen de Burgos

Un moment de la descoberta de la placa del carrer dedicat a Carmen de Burgos.

Creix el nombre de carrers de
Barcelona amb nom de dona

S ERVE I PÚBL IC

CristinaGambín
Els 32.000 establiments comercials de la ciutat ja
poden demanar el servei de neteja i manteniment
de la persiana del seu establiment i eliminar així, de
forma permanent, les pintades i adhesius que em-
bruten la imatge del comerç i el paisatge de la ciu-
tat. Els comerciants adherits als eixos o a alguna de
les associacions de comerç poden inscriure's en
aquesta campanya d'ajuts a través del seu eix o asso-
ciació. La resta pot contactar amb les associacions
de la seva zona per tramitar la sol·licitud o posar-se
directament en contacte amb l'empresa que ofereix
el servei a la seva zona. En un màxim de 48 hores,
una de les empreses que realitza el servei farà una
neteja integral de la persiana, hi aplicarà una capa
de pintura d'un color neutre i hi sobreposarà un
tractament antipintades amb un líquid preventiu i
no contaminant. L'Ajuntament subvenciona el 50%
del cost d'aquesta neteja inicial, com també el 50%
del contracte de manteniment, de quatre anys de
durada. Així, la posada a punt inicial, fixada en 36
euros per metre quadrat i amb un cost mínim de
200 euros per persiana, té un preu de 18 euros per
metre quadrat gràcies a la subvenció. Pel que fa al
contracte del servei de manteniment, fixat en 250
euros l'any, és subvencionat íntegrament durant els
dos primers anys, mentre que els altres dos van a
càrrec del comerciant.

Més informació:
www.bcn.cat/persianesnetes/

Nou servei de neteja
de pintades i adhesius
a les persianes

El Rebost de la Rambla encarna un concepte
d’establiment sorprenent a casa nostra,

però comú a altres països europeus. Podem fer
degustació i comprar al mateix lloc els produc-
tes que acabem de tastar. És un rebost per fer-hi
l’esmorzar al matí mentre fullegem la premsa, i
on podem triar entre diferents plats per dinar.
El Jaume Martí, natural de Mallorca, és qui por-
ta l’establiment. Com que ha voltat molt, porta
al Rebost el més original de cada lloc. Tenen
productes gourmet sorprenents, com la pasta

italiana “farfalline catalane”, amb els colors de la
senyera, o els “sombreroni”, en forma de barret;
salses, com el pesto amb tomàquet, la tartufo o
la de castanyes; sals, de Sicília, de Hawai o de
l’Himàlaia, i una selecció de vins, caves, xam-
panys i licors, així com de cerveses de diferents
procedències, per esmentar alguns exemples.
També fan servei de càtering.
El Rebost de la Rambla
Rambla del Poblenou, 77-91
Telèfon: 93 517 99 74

E L TAULE L L

Un rebost especial on podem comprar i tastar

Tenen productes gourmet que ens sorprendran.

Joan Anton Font
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MULT IMÈDI A

TELEVISIÓ

Barcelona Televisió
“Connexió Barcelona”
De dilluns a divendres, de 12 a 14.30 h
Canal 39 UHF i Canal 26 TDT
www.barcelonatv.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 web de Joventut

Si ets jove, en aquest espai ho trobaràs
tot: notícies, agendes, informació de ser-
vei per als més joves de la ciutat...
Vols ser voluntari? Fer una estada a l'es-
tranger? Tot a bcn.cat/joventut.
www.bcn.cat/joventut

Barcelona Neta

La ciutat enceta una nova etapa pel que
fa al servei de neteja i la recollida de
residus. Més contenidors, més i millor
servei i aposta per la sostenibilitat i pel
reciclatge. Per saber-ne més, connecteu-
vos a bcn.cat/neta.
www.bcn.cat/neta

wPOL I E SPORT IU

Jordi Miró

Ales 9.30 h del matí del passat
diumenge 15 de novembre es

va disparar el tret de sortida de la
30a edició de la cursa popular del
Clot-Camp de l’Arpa, organitzada
com cada any per la secció excur-
sionista del Foment Martinenc. Se-
gons va explicar a Barcelona Infor-
mació un dels seus organitzadors,
Josep Vallvé, la cursa va ser un
gran èxit que va aplegar més de
1.100 participants, que van córrer
els deu quilòmetres previstos sense
que hi hagués incidències remarca-
bles. Es tracta d’una cursa homolo-
gada des de fa cinc anys i que, com
a tal, rep ajuts per part del Distric-
te, econòmics i de seguretat (des-
plega un dispositiu policial que as-

segura que tot surti com cal).
Tant la sortida com l’arribada van
ser davant de la seu del Foment
Martinenc, al número 591 del car-
rer Provença, i els corredors van
enfilar un bon nombre de carrers
durant el seu recorregut, entre els
quals Dos de Maig , Consell de

Cent, Independència, València,
Cantàbria, rambla de Guipúscoa,
Aragó, Ripollès, Joan de Peguera,
Finestrat i Xifré. En total, 10 km
que el primer classificat, Francesc
Guim, va fer en 32 min 43 s, a una
mitjana de 3 min 17 s per km. La
primera dona classificada, en el
lloc número 80 de la general, va
ser Mercè Pérez, amb un registre
de 39 min 44 s.

Es van lliurar cinc primers premis
generals femení/masculí i sis cor-
responents a sis categories dife-
rents. Els participants tenien entre
18 i 71 anys, i no eren només del
districte i de tot Barcelona, sinó
també d’altres ciutats.

Més de 1.100 corredors
van participar a la 30a
edició de la cursa
popular del Clot-Camp
de l’Arpa

El primer classificat
va fer els 10 km
en 32 min 43 s

Un moment de la cursa celebrada el dia 15 de novembre pels carrers del barri.

Sant Martí celebra la 30a cursa
popular del Clot-Camp de l’Arpa

Pere S.Paredes

La darrera prova atlètica de l’any
2009, la Sant Silvestre de Bar-

celona-Gran Premi IberCaja, orga-
nitzada per l’Ajuntament de Barce-
lona i que comptarà un any més
amb la participació de l’Home dels
Nassos, discorrerà el pròxim 31 de
desembre al llarg de 10 quilòme-
tres per algunes de les principals
avingudes i carrers de Barcelona.
La sortida es farà a les 17.30 h, al
carrer de la Selva de Mar/plaça
Ramon Calsina.

Les inscripcions es podran fer
per Internet, presencialment a
l’oficina permanent de la cursa a
l’Agrupació Atlètica Catalunya
(c. Venus, 8 / T. 93 207 20 18) o
als següents establiments: Run-
nersworld (pg. García Fària, 25),
Bikila (pg. Pujades, 7) i Atleta’s
(carretera de la Bordeta, 7). No
s’admetran inscripcions per telè-
fon, fax ni correu electrònic.

Per amés informació:
www.bcn.cat/cursanassos

Arriba la “cursa dels Nassos”



SANT MARTÍ8 Desembre 2009

Com va sorgir la idea del Festival
Escena Poblenou?
Estàvem treballant al barri i va sortir
de la necessitat, perquè hi havia un
públic adequat per a un festival d'a-
quest tipus, però mancaven espais a
la ciutat de Barcelona on presentar
propostes arriscades i més contem-
porànies.
Espai, cos i humor, l'esperit del
Festival. És indissoluble?
A vegades sí que ho busquem, però per
una banda cerquem treballs que facin
una recerca quant al moviment i, per al-
tra banda, treballs que facin una recerca
en l'espai urbà i els llenguatges de l'hu-
mor. No és una premissa que coincidei-
xin els tres àmbits.
Què us vau plantejar fa nou
anys?
Ens vam plantejar reunir creadors i
companyies que estiguessin treba-
llant amb aquests llenguatges menys
convencionals. Aleshores vam contac-
tar amb diversa gent i vam fer un pro-
grama una mica extens, no gaire defi-

nit, que es va anar concretant en les
posteriors edicions.
L'esperit d'aquell primer festival
és el mateix?
Sí, és acostar al públic propostes simi-
lars, però amb petits canvis. Per
exemple, al principi era gratuït i en-
guany fem pagar al públic tres euros.
Abans moltes vegades el caràcter gra-
tuït no afavoria ni el públic ni els ar-
tistes. A vegades venia gent que no
sabia què venia a veure i entrava i sor-
tia. Malgrat això, l'objectiu sempre ha
estat fer arribar propostes arriscades
a un públic general. Amb el temps, a,
aquest públic generalista també s'hi
ha anat afegint un tipus d'espectador
més professional: programadors, ar-
tistes, directors, etc., que vénen a
veure els espectacles, a consumir-los i
comprar-los, si els interessa.
Han educat el públic?
Exacte. Hem fet una mica d'educació
amb públic que no coneixia gaire el ti-
pus d'oferta que fèiem. És un públic
molt més de carrer i és interessant que
es barregi amb el públic professional,
perquè demostra que l'art no és elitista,
sinó que està a l'abast de tothom.
Un espectacle que arriba al Poble-
nou, on el podrem trobar després?

Depèn del gènere. Per exemple, si és
un espectacle de carrer tant te'l
podràs trobar a Tàrrega com a França
o Holanda. Si és contemporani, a al-
tres espais de Barcelona, València o
Madrid. Segons l'espectacle, circularà
per un tipus de circuit o un altre.

S'ha comentat no fa gaire que a
Catalunya hi ha una oferta ex-
cessiva de festivals culturals. Hi
esteu d'acord?
No, ni de bon tros. Ser creador igual-
ment et fa veure que, quan vols estre-
nar un espectacle, és molt difícil por-
tar-lo a algun lloc. Hi ha molts grans
festivals, però festivals que treballin
des de la base no n'hi ha pas tants.
És fàcil compatibilitzar el treball
d'artista i el de programadora?
A vegades és fàcil, però molts cops té
les seves dificultats, perquè has d'es-

tar a dos llocs alhora. És molt enriqui-
dor, però cal mirar que una cosa no es
mengi l'altra.
Quin és el contacte amb altres
entitats del barri?
Col·laborem amb Hangar, Niu i treba-
llem amb el centre cívic de Can Feli-
pa. En tot l’àmbit barceloní, amb La
Porta o Almazén, per exemple.
Estan a les portes del desè ani-
versari. Què pensen fer?
Ostres, doncs no ho sé, no sé si resis-
tirem! És una manera de dir... però
anem moment a moment.
És necessari, doncs, un bon su-
port institucional?
Molt més, per això dic que no sé si re-
sistirem. Som en un moment en què
el Festival necessita més suport i fi-
nançament.
En el terreny cultural, com defi-
niria el Poblenou?
És un barri excel·lent perquè hi ha mol-
tes activitats culturals i molt associa-
cionisme. És molt interessant i, pel que
fa a l’art contemporani, hi estan pas-
sant moltes coses importants. Hi ha
tradició cultural i els artistes que han
anat ocupant les naus han fet propos-
tes interessants. Esperem que el nou
urbanisme no mati aquestes propostes.

ENTR EV I S TA Ada V i l a ró , a c t r i u i b a l l a r i na

Per a Vilaró, el Poblenou és un barri culturalment excel·lent.

Conjuntament amb en Sergi Estebanell van crear el

Festival Escena Poblenou ara fa nou anys.Enguany,

del 15 al 18 d'octubre,el barri s'ha omplert de

propostes de teatre,dansa i altres disciplines tant

al carrer com en diversos espais tancats

“El nostre objectiu sempre
ha estat fer arribar

propostes arriscades
a un públic general”

“El Festival demostra
que l’art està a
l’abast de tothom”

Miquel
Pellicer


