
Avancen els tràmits per a la futura construcció de la
nova seu corporativa de la Cambra de Comerç, In-
dústria i Navegació de Barcelona, la qual estarà situa-
da al 22@, al districte de Sant Martí. La nova Cambra
estarà situada en un edifici singular ubicat en el solar
comprès entre els carrers de Pujades, Fluvià, Selva de
Mar i avinguda Diagonal. Amb el seu disseny innova-
dor, la nova torre és cridada a convertir-se en una
nova icona arquitectònica del barri. Els seus autors
són l’estudi Taller de Arquitectos Colaboradores i l’ar-
quitecte Xavier Ferrés.

La Cambra de
Comerç de Barcelona
vindrà a SantMartí

Obre les seves portes el nou
centre de barri Verneda
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Imatge virtual del nou edifici de la Cambra de Comerç.



Dissabte 14 de novembre
Cava Concert
A les 20 h. C. Moral i Cultural del Poblenou (Pujades, 176)
Duet Zwei Violinen, format per les joves violinistes
Mireia Linkmeyer i Laura Nogueras.

Dijous 26 de novembre
Rancapino
A les 20 h. C. cívic Parc Sandaru (BuenaventuraMuñoz, 21)
Cant flamenc, amb la guitarra de Fernando Moreno.

Dissabte 28 de novembre
Transglosadors
A les 22 h. La Farinera (Gran Via de les Corts, 837)
Jornada dedicada a la cançó improvisada, la glosa i el rap.

Dijous 19 de novembre
Drets de l’infant
A les 18 h. Bibl. Poblenou-Manuel Arranz (Joncar, 35)
Narració de contes sense elements escènics.

Divendres 20 de novembre
El globus vermell
A les 17.30 h. Bibl. Xavier Benguerel (av. Bogatell, 17)
Activitat sensorial i musical per a nadons.

Diumenge 22 de novembre
Roda, roda Rodoreda
A les 12 h. La Farinera (Gran Via de les Corts, 837)
L’espectacle parteix de l’escriptoraMercè Rodoreda com a
personatge protagonista i fa un seguiment biogràfic de la
seva vida. A càrrec d’Engruna Teatre.
Hapy-Ha-Ha
A les 12 h. Centre cívic Can Felipa (Pallars, 277)
Un espectacle amb gest, dansa, teatre, joc i color, on a
través dels moviments de tres ballarins, la música i l’es-
cenografia es transmet un tros de la màgia que té la
vida. Cia. Mercedes Boronat.

Dissabte 28 de novembre
Una de grans i xics
A les 12 h. Bibl. Xavier Benguerel (av. Bogatell, 17)
Jocs i balls de rotllana amb la música del gegant del Pi.

Dijous 3 de desembre
El submarí de Monturiol
A les 18 h. Bibl. SantMarí de Provençals (Selva deMar, 215)
La Narcisa, bésneta deMonturiol, troba una capsa que
conté el gran secret del submarí del seu avi.
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I N FOÚT I Lt W L ’AGENDAW

Divendres 13 de novembre
Death ash
A les 20.30 h. C. c. Parc Sandaru (BuenaventuraMuñoz, 21)
Travessar les lleis de la física com un alè que sospira dei-
xant entreveure una vida ofegada per la seva existència.
De la Cia. El Otro.

Dissabte 14 de novembre
Spot, la vida és un anunci
A les 22 h. La Farinera (Gran Via de les Corts, 837)
Un recull d’històries reals com la vida mateixa: de pare-
lles, d’amor, de mares i filles... totes elles farcides de pu-
blicitat. A càrrec de la Coordinadora de Teatre.

27, 28 i 29 de novembre
Joseph i l’increïble abric en tecnicolor
A les 22 (dv i ds) i 18 h (dg). Centre Moral i Cultural del
Poblenou (Pujades, 176)
Un granmusical de Broadway. Direcció: Antoni Roig,
Montserrat Segarra i Eloi Ortells.

Divendres 27 de novembre
Music e-motion
A les 20 h. Centre cívic Can Felipa (Pallars, 277)
Una jornada artística on es fusiona i s’entrellaça la músi-
ca electrònica amb la dansa i el llenguatge del moviment i
de l’expressió corporal.

Divendres 11 de desembre
Avatar
A les 21 h. Centre cívic Can Felipa (Pallars, 277)
Avatar consisteix en la investigació i interacció d’un cos en
moviment juntament amb la peça interactiva Lifefloor.

Dijous 12 de novembre
Camarón
A les 20.30 h. Bibl. Ramon d’Alòs-Moner (Prim, 87)
Projecció de la pel·lícula biogràfica de Camarón de la Isla.
Dins el cicle (In)Fusion de flamenc al Besòs.

Divendres 20 de novembre
FragMenTs
A les 23 h. C. cívic Parc Sandaru (BuenaventuraMuñoz, 21)
Un cicle d’arts escèniques en format de cabaret.

Dimarts 24 de novembre
Cuina fàcil amb l’àvia Remei
A les 19 h. Bibl. Poblenou-Manuel Arranz (Joncar, 35)
Els millors plats del receptari tradicional, a càrrec de la
popular àvia Remei.
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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.



Beatriu Sanchís

El centre de barri Verneda
promou la participació

ciutadana mitjançant els ser-
veis i les activitats que ofe-
reix. Disposa de diferents es-
pais: sala d’informàtica, sala
d’entitats i gestió, ludoteca,
aules de tallers i aules poliva-
lents. El centre estarà gestio-
nat per la Coordinadora
d’Entitats Eix Prim, en col·la-
boració amb l’Associació de
Veïns i Veïnes Verneda Alta.
Durant la inauguració van te-
nir lloc els parlaments del
president de la Coordinadora
d’Entitats Eix Prim, Diego
Hornos, que va manifestar la
seva satisfacció per la creació

del nou equipament “com
una reivindicació molt im-
portant de la Verneda i com,
tot i la feina feta, encara que-
da per habilitar el pis supe-
rior de l’edifici”. Hornos va
subratllar també “la feina
conjunta entre tot el veïnat i

la col·laboració de l’Ajunta-
ment”. De la seva banda, el
president de l’Associació de
Veïns Verneda Alta, Germi-
nal Bonet, visiblement emo-

cionat, va tenir paraules d’a-
graïment “per a totes les per-
sones presents a l’acte i que
han fet possible aquest desit-
jat espai, i com s’ha de conti-

nuar treballant per ampliar
els serveis del centre, com
per exemple amb la sala de
teatre. Això és el principi de
tot allò que ha de venir”, va
dir. El regidor del Districte,
Francesc Narváez, va felicitar
tots els presents per la feina
desenvolupada i com s’ha
aconseguit aquest espai –a
l’antiga escola Montseny–
gràcies a la feina de tots els
actors implicats. Narváez va
concloure les seves paraules
amb la promesa de l’amplia-
ció de l’equipament amb un
casal d’avis i bucs d’assaigs

musicals per a joves. Cal re-
cordar que el centre és fruit
del conveni de col·laboració
entre l’Ajuntament i l’obra so-
cial “La Caixa” amb el propò-
sit de posar en marxa el
programa CiberCaixa. Una ci-
beraula per a nens de 5 a 14
anys per conèixer el món de
la informàtica. El centre tam-
bé disposa d’una aula mul-
timèdia, en el marc del pro-
grama Districte Digital que
impulsa el 22@. El centre té
una superfície de 416 m² i el
cost de la rehabilitació ha es-
tat de 143.630,55 euros.
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Veïns i veïnes de la Verneda van omplir el nou centre el dia de la seva inauguració.

El barri de la Verneda i la Pau
disposa d’un nou espai perquè
la ciutadania pugui gaudir de
l’oferta lúdica i de lleure que
el centre oferirà

La Verneda i la Pau estrena centre
de barri a l’antiga escolaMontseny

L’edifici s’ha
remodelat per
ubicar-hi el serveis
del nou centre

CIUTADANS OPINEN

M.Jesús
Caballero
Caixera

Penso que està molt bé,
perquè ara els nens tin-
dran un espai on venir
a passar l’estona, llegir
i divertir-se. Sí, està
molt bé.

Pilar Castellano
Mestressa de casa

Es estupendo. Hemos
visto crecer a nuestros
niños en este antiguo
colegio y, ahora que se
lo ha quedado el
Ayuntamiento y ha
hecho este centro, esta-
mos encantados.

José Pérez
Jubilat

Es lo mejor que han
podido hacer en este
barrio, pues lo necesita-
mos mucho la gente
mayor, como también
lo necesitan los niños
pequeños.

Què l i s emb l a e l n ou c en t r e d e b a r r i Ve r n ed a ?

Miquel Figueras
Vocal AV Sant Martí

A aquesta banda del
barri calia un centre
com aquest. És molt llu-
minós i l’accessibilitat és
bona. És important que
les infraestructures que
es creïn siguin adapta-
des per a la gent amb
mobilitat reduïda.

Mario Ribas
Muntador

Em sembla molt bé.
Intentarem aprofitar-lo
al màxim, perquè a
aquesta banda de Sant
Martí tenim pocs espais
que siguin públics.

Antonia Lozano
Mestressa de casa

Molt bé, el que he vist
m’ha agradat. Hem llui-
tat molt per aquest cen-
tre, perquè en aquesta
zona no teníem cap cen-
tre així i penso que en
farem molt ús. Però no
hem de parar aquí, ens
calen altres serveis.



L’església de Santa Maria i la casa rectoral, a la plaça del
Canonge Rodó, després dels fets de juliol de 1909.
(Foto: Àngel Toldrà Viazo (A.T.V.) - AJMV)
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PL E DEL D I S T R ICT E

Daniel Venteo

Presidit pel tinent d’al-
calde Jordi William

Carnes, durant el Ple es van
aprovar els informes favo-
rables de diversos projectes,
entre els quals figura per
unanimitat els grups muni-
cipals del Pla de millora ur-
bana per a la regulació de la
instal·lació d’ascensors ex-
teriors als blocs d’habitat-
ges del barri de Besòs-Ma-
resme, entre Alfons el
Magnànim, Bernat Metge,
Perpinyà i Llull. El regidor
del Districte, Francesc Nar-
váez, va recordar que des-
prés de la significativa in-
versió econòmica durant
l’anterior legislatura, la in-
tervenció pública en el barri

culmina amb aquest pla,
que ha de millorar la quali-
tat de vida de moltes perso-
nes, especialment de la
gent gran, que ara veuen li-
mitada la seva mobilitat per
la manca d’ascensors gene-
ralitzada d’aquest barri que
ara celebra, precisament,
els seus primers cinquanta
anys d’història.
Un altre dels informes favo-
rables aprovats en el Ple va
ser el Pla de millora urbana
de l’illa delimitada pels car-
rers de Bolívia, Bac de Roda
i Perú, i prolongació virtual
del carrer Provençals (al
sector de l’antic complex fa-
bril de L’Escocesa), el qual
permetrà transformar i re-
cuperar per a ús ciutadà

l’espai de tres illes que actu-
alment no tenen connexió
pública, la millora de la seva
connectivitat per a via-
nants i la creació de noves
zones verdes. El projecte va
ser aprovat amb el vot favo-
rable de PSC, ICV, l’absten-
ció de CiU i PP, i el vot con-
trari d’ERC.
També es va aprovar l’infor-
me favorable –aquesta ve-
gada amb vot favorable de
tots els partits excepte el
PP– del Pla especial urba-
nístic de definició i concre-
ció dels paràmetres d’edifi-
cació dels equipaments de
l’antic recinte industrial de
Can Ricart. Aquí es preveu
la ubicació del nou espai
d’interpretació industrial
del Poblenou, els tallers de
creació d’Hangar i els espais
destinats a la nova Casa de
les Llengües, a més dels
edificis d’habitatge protegit
que es construiran a tocar
del carrer Bolívia.

El Ple aprova la instal·lació
d’ascensors al barri del Besòs

Un moment del Ple del mes d’octubre.

El passat 7 d’octubre va tenir lloc la prime-
ra reunió plenària del Consell Municipal
del Districte després de l’estiu,a la històri-
ca seu de la plaça deValentí Almirall

100 anys de
la Setmana Tràgica
Fa cent anys, entre el 26 de juliol i l’1 d’agost de 1909, Bar-
celona i la majoria dels seus barris van viure el que es va
acabar anomenant la Setmana Tràgica. Allò que va co-
mençar com una vaga general contra la crida de reservis-
tes per anar a lluitar al nord del Marroc, on acabava d’es-
clatar una guerra contra interessos espanyols, va
convertir-se en una important rebel·lió popular. Sense
una direcció clara, sorgiren grups d’incontrolats que aixe-
caren barricades i començaren a calar foc a edificis religio-
sos i a enfrontar-se amb l’exèrcit. Van ser cremats la mei-
tat dels edificis religiosos que hi havia a Barcelona.
Aprofitant que al principi de la setmana s’havia declarat
la llei marcial, les tropes, que en els primers moments
s’havien mostrat passives, van rebre reforços d’altres
punts de l’estat i van acabar entrant a sang i foc per tots
els carrers de la ciutat.
Aquesta protesta popular va sorgir de les classes més des-
valgudes, davant de la decisió del govern de cridar homes
que ja havien acabat el període militar, molts dels quals ja
eren casats i tenien fills. La revolta va fracassar a Catalu-
nya i no va ser secundada a la resta d’Espanya, perquè el
govern hi va fer creure que es tractava d’una rebel·lió se-
paratista. La repressió va ser desmesurada. El balanç fou
de cinc persones executades, entre les quals el fundador
de l’Escola Moderna, Francesc Ferrer i Guàrdia, acusat in-
justament de ser l’instigador de la revolta, i més de mil
persones empresonades o desterrades.
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



Daniel Venteo

La nova seu d’oficines i ser-
veis de la Cambra de Co-

merç, Indústria i Navegació de
Barcelona s’ubicarà en el solar
comprès entre els carrers de
Pujades, Fluvià, Selva de Mar i
avinguda Diagonal, en l’àmbit
del 22@. Es tracta d’un edifici
de gran alçada amb façana de
vidre de doble capa i passeres
de manteniment, orientat al
sud i a l’oest. Aquesta doble
capa i l’existència d’airejadors
–és a dir, peces de ventilació
natural connectades domòti-
cament al sistema de climatit-
zació general– faran d’aquest
edifici un exemple d’eficiència
energètica.
El projecte és obra de l’estudi
Taller de Arquitectos Colabo-
radores (Eduard Gascón i Jor-
di Roig) en associació amb
l’arquitecte Xavier Ferrés Pa-
dró i la col·laboració de Robert
Brufau. Es tractarà d’un edifici
singular amb una volumetria
arestada que consolidarà el
caràcter de la torre com una
peça més del continuum urbà

del seu entorn. En paraules
del president de la Cambra de
Comerç de Barcelona, Miquel
Valls, “el nou edifici serà una
referent per a tot el sector em-
presarial de Barcelona i un
edifici emblemàtic de la ciutat.
Estic convençut que la nova

construcció serà capdavantera
en la integració de les més
avançades tecnologies en
l’àmbit de l’edificació”.
La selecció dels arquitectes
que han projectat i dirigiran la
construcció d’aquest nou edi-
fici al districte de Sant Martí
es va produir en el marc d’un
concurs d’arquitectura convo-
cat conjuntament l’any passat
per la mateixa Cambra de Co-
merç i el Col·legi d’Arquitectes
de Catalunya. A la convocatò-
ria, s’hi van presentar vuit
projectes. La col·laboració del
Col·legi d’Arquitectes en la re-
dacció i el desenvolupament
d’aquest concurs formava part
del programa de suport a enti-
tats públiques i privades per a
la celebració de concursos
d’arquitectura de qualitat, ri-
gorosos i oberts a la diversitat
professional dels arquitectes,
com ja va succeir amb el con-
curs per a la remodelació de
l’estadi de futbol del Camp
Nou. El jurat que va seleccio-
nar aquest projecte va desta-
car, precisament, la sensibili-
tat de recursos que ofereix
aquesta proposta arquitectò-
nica, com també la resposta a
les necessitats tècniques que
demanava la Cambra per a la
construcció de la seva nova
seu corporativa.
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NOT ÍC I E Sf
Música i botigues
El parc Cenral del Poblenou va acollir el concert
inaugural del Festival de Jazz de Barcelona, que va
tenir lloc el passat dia 18 d’octubre. Més d’un miler
de persones es van aplegar per sentir el concert de
la Big Band de l’Esmuc (Escola Superior de Música
de Catalunya), formada per 16 joves intèrprets, que
va rendir homenatge al segell Blue Note amb motiu
del seu 70è aniversari. El festival es tancarà el pro-
per dia 6 de desembre.

Medalla d’Or per a l’Orfeó Martinenc
El Ple de l’Ajuntament de Barcelona va decidir, el
passat 2 d’octubre, atorgar la Medalla d’Or al Mèrit
Cívic a l’Orfeó Martinenc amb motiu de la celebració
del centenari de l’entitat. L’entitat es va constituir
l’any 1910, quan un grup de mestres i afeccionats al
cant coral van fundar l’Escola Coral Martinenca.
L’entitat va anar arrelant al barri del Clot, alhora
que creixia en seccions i activitats, fins a convertir-
se en l’Orfeó Martinenc.

Correllengua a Sant Martí
El Correllengua 2009 va passar per Sant Martí el pas-
sat dia 3 d’octubre amb diverses activitats lúdiques i
festives que volen promocionar l’ús de la llengua ca-
talana. Aquesta campanya cívica recorre un cop a
l’any els pobles, viles i ciutats catalanes per tal que la
llengua catalana pugui estar al lloc que li pertoca.

Centre Moral i Cultural del Poblenou
El Centre Moral i Cultural del Poblenou (c. Pujades,
176 - 178 / T. 93 485 36 99) va iniciar, el passat dia
17 d’octubre, els actes de celebració del centenari de
l’entitat. Sota el lema "Tanta història, tanta vida", el
centre ha preparat un conjunt d’activitats que van
començar amb una gran festa que volia ser, segons
els organitzadors, “una explosió d’alegria i de parti-
cipació de tots els socis, simpatitzants, familiars,
entitats del barri”.

La futura seu corporativa de la Cambra de
Comerç de Barcelona,al districte de Sant
Martí, serà un edifici emblemàtic que
s’integrarà en el seu entorn gràcies al seu
disseny arquitectònic innovador

Centenars de nens compartiexen el seu temps extraescolar
Jordi Miró

Fa més d’un any que el dis-
tricte de Sant Martí es va

adherir al projecte “Temps de
barri, temps educatiu compar-
tit”, una manera de conciliar
el temps infantil fora de l’ho-
rari lectiu amb les necessitats
horàries dels pares i mares,
amb activitats de tota mena,
educatives, artístiques, creati-
ves, esportives... “Una de les
activitats que fem és obrir els
patis de les escoles els caps de

setmana. Té una acceptació
molt bona entre les famílies
perquè és una manera d’apro-
fitar els espais de lleure que
hi ha al districte”, explica Oi-
hana Otegi, coordinadora a
Sant Martí d’un projecte que
també es du a terme a altres
districtes, entre els quals Grà-
cia, Nou Barris i Sarrià-Sant
Gervasi. Entre els centres
d’ensenyament que obren els
seus patis figuren les escoles
Miralletas i Vila Olímpica i

l’institut Bernat Metge.
També dos o tres cops cada
trimestre s’organitzen activi-
tats de cap de setmana pensa-
des no només per als més pe-
tits, sinó també per a tota la
família, que van des de fo-
mentar l’activitat artística fins
a espectacles de màgia.
El més de novembre s’obrirà
un procés participatiu per fer
una diagnosi de l’estat de les
activitats extraescolars al dis-
tricte.

Una de les activitats del projecte.

Avancen les gestions per al nou
edifici de la Cambra al 22@

E L S ARQU I T EC T E SA
L’equip responsable del projecte del nou edifici també és autor d’altres construccions de

gran rellevància,comara les torres d’oficines deDiagonal,682, i Llacuna,o del projecte de

la torre Europa a la plaça del mateix nom situada a l’Hospitalet de Llobregat. L’arquitecte

Xavier Ferrés està especialitzat en la concepció i construcció de façanes lleugeres des de fa

mésdevint anys i ha estat consultor dedespatxosd’arquitectura tant nacionals com inter-

nacionals.
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MOB I L I TAT

JordiMiró

Va ser el punt i final de les
Festes de la Mercè, i el

nombre dels seus assistents va
estar a l’alçada de l’espectacle
que s’hi celebrava. Prop d’un
milió i mig de barcelonins
–1.400.000– van assistir el cap
de setmana del 3 i 4 d’octubre
a la Festa del Cel i la Red Bull
Air Race (una competició d’ae-
ronàutica capdavantera a esca-
la mundial), que es van poder
veure des de les platges de Bo-
gatell, Nova Icària i la Mar Be-
lla. Però també des dels terrats,
carrers i places es podia veure
com els avions solcaven el cel i
sobrevolaven un circuit aeri

traçat sobre el mar, integrat
per portes aèries de 20 metres
d’alçada. Més enllà de l’especta-
cularitat i de l’orgull que supo-
sa albergar un esdeveniment

d’aquestes característiques, l’al-
calde de Barcelona, Jordi He-
reu, va destacar els nivells de
seguretat i de mobilitat amb
què es va celebrar aquesta 18a

edició de la Festa del Cel. “És
un gran èxit esportiu i de la
ciutat de Barcelona”, va dir ho-
res després d’un espectacle que
va delectar els centenars demi-
lers de barcelonins asseguts a
la sorra, als quals va agrair el ci-
visme. “El dispositiu de pre-
venció, seguretat i mobilitat
previst per al cap de setmana
ha funcionat sense grans inci-
dències. La majoria dels ciuta-
dans que han assistit a la Festa
del Cel han fet servir el metro,
el qual ha vist incrementat el
seu ús entre un 20 i un 25%
més que un altre diumenge”,
va dir l’Ajuntament en un co-
municat. Sobretot en les esta-
cions properes al litoral, com
Ciutadella-Vila Olímpica, Po-
blenou i Bogatell. Va ser, va ex-
plicar la alcalde, un d’aquells
espectacles que “donen relle-
vància a la ciutat”.

Els barcelonins van
fer servir el metro
entre un 20 i un
25%més que un
altre diumenge

L’alcalde destaca la seguretat amb què
es va celebrar la Red Bull Air Race, una de
de les competicions d’aeronàutica més
importants del món

Un moment de la Festa del Cel 2009.

La Festa del Cel es desenvolupa amb
èxit de participació i demobilitat

Ca-mi-no és el nom de la merceria i casa de
llanes que la Carme Arribas té a tocar del

mercat de Sant Martí, un nom que surt de la
primera síl·laba del nom de cada una de les se-
ves filles: Carme, Mireia i Noemí. I un nom que
també recull la filosofia d’aquell poeta que diu
que el camí es fa caminant. La Carme ja ha fet
un camí prou llarg; va començar el negoci fa 28
anys, al carrer Maresme, i al cap de vuit anys es
va traslladar on és ara, al carrer Andrade. Ens
diu que gairebé no queden merceries i cases de

llanes al barri, per això, tot i ser un establiment
sense gaire espai, atreu molta gent dels vol-
tants. A més de trobar-hi tot tipus d’articles de
merceria, llanes i complements, la Carme s’en-
carrega de fer que l’ambient sigui acollidor. En-
senya de franc les diferents labors, com els bro-
dats, el punt o la mitja, pel simple fet de
comprar el material a la seva botiga.

Merceria i llanes Ca-mi-no
C. Andrade, 228

E L TAULE L L

Una petita merceria que sap obrir-se camí

És una botiga petita amb una àmplia clientela.

Joan Anton Font

S ERVE I PÚBL IC

M.Díaz
Dels 170.000 animals de companyia –entre gos-
sos i gats– que hi ha a la ciutat, només el 20%
porten el xip d’identificació i el 12% estan cen-
sats per l’Ajuntament. Per tal d’incrementar
aquesta xifra de 20.000 animals censats, el Pla
Estratègic d’Animals de Companyia 2009-14 que
ara es posa en marxa, dirigit per l’Oficina de Pro-
tecció d’Animals, preveu subvencionar part dels
47 euros del cost del xip.
Aquest xip, el pot posar a l’animal qualsevol veteri-
nari col·legiat i permet incorporar al Registre
d’Identificació d’Animals de Companyia de Catalu-
nya (AIAC) les dades del propietari i de l’animal.
La implementació d’aquesta primera línia d’ac-
tuació per fomentar la tinença responsable d’ani-
mals es farà després d’un acord amb el Col·legi de
Veterinaris i preveu arribar a identificar el 50%
d’animals de la ciutat.
Una altra de les línies del pla prepararà les bases
del futur Parc d’Acollida d’Animals de Companyia,
i un dels seus principals objectius és la creació
d’un nou espai al centre de la ciutat per impulsar
les adopcions d’animals. Es tracta d’un punt de
contacte entre la persona acollidora i l’animal
–en cap cas un punt d’estada– al qual es dirigirà la
gent després d’haver preseleccionat l’animal a
través d’una pàgina web creada especialment per
a aquesta finalitat. Aquest nou espai contribuirà
a promoure l’adopció d’animals, que al llarg
d’aquest any ha disminuït un 17% en el cas dels
gossos i ha deixat el nombre d’adopcions en 477.
La promoció de les colònies controlades de gats
serà l’altra línia estratègica del Pla i preveu afe-
gir, a les 288 colònies actuals controlades que
sumen 3.500 gats esterilitzats, 100 espais més
que encara no estan controlats. Aquesta iniciativa
fomentarà també l’esterilització de gats amb pro-
pietari per evitar les cries no controlades.

Qui pot posar el xip?
Qualsevol veterinari col·legiat de la ciutat.

Barcelona subvencionarà
part del xip d’identificació
d’animals de companyia
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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

BarcelonaWi-Fi

Podreu descobrir en què consisteix el
servei Barcelona Wi-Fi i el que necessi-
teu per accedir-hi. Explica a quines seus
municipals està disponible el servei, el
mapa d’estacions Barcelona Wi-Fi i el
manual d’ús del servei.
www.bcn.cat/barcelonawifi

La Barcelona d’aquí a 150 anys

Fa 150 anys, Ildefons Cerdà va pensar una
ciutat per viure-hi, i la seva visió ens ha
portat a la Barcelona que avui coneixem.
T’imagines la Barcelona d’aquí a 150 anys?
Ara pots fer les teves propostes, que es
desaran en una càpsula del temps que
s’obrirà a Barcelona l’any 2159.
www.barcelona2159.org/

wPOL I E SPORT IU

Daniel Venteo

La feina s’acumulava el 17 d’oc-
tubre quan l’alcalde de la ciutat,

Jordi Hereu, va inaugurar, en una
matinal esportiva, els dos últims
camps municipals de futbol que
quedaven per posar al dia: el del
Clot de la Mel i el de Sant Martí de
Provençals.
Els dos camps, que van reunir al
voltant d’Hereu el delegat d’Es-
ports de l’Ajuntament de Barcelo-
na, Pere Alcober, i el regidor del
Districte de Sant Martí, Francesc
Narváez, així com els respectius
presidents i juntes directives dels
dos gestors de les instal·lacions,
eren plens d’espectadors i jugadors
dels respectius equips.
L’alcalde va insistir en els seus par-
laments en el fet que “ara, aquestes
instal·lacions s ’han de cuidar.
Aquesta cura és feina dels seus ges-
tors, però també dels seus usuaris,
i dels pares, mares, avis i àvies, de
tots els nens i nenes que practi-
quen esport aquí”.
Per la seva part, Francesc Narváez
va subratllar: “jo havia jugat al
camp de Sant Martí. Ara estic con-
tent de veure unes instal·lacions
esportives del segle XXI”. Al camp
de Sant Martí de Provençals va as-

senyalar que “el 2009 es recordarà
pel fet de ser l’any en què tots els
camps de futbol de Sant Martí ja
tenien gespa artificial”.
Per la seva part, Manel Dengrá,

president del FC Martinenc, gestor
del camp municipal de futbol del
Clot de la Mel, “va agrair aquesta
intervenció al camp de Sant Martí,
perquè farà que més de 1.200 ne-
nes i nens puguin practicar el seu
esport preferit”.

Lluís Mir, de la junta gestora del
Sant Martí de Provençals, estava
doblement content, perquè “avui
inaugurem les instal·lacions de
futbol amb la nova gespa artificial
i, a més a més, hem aconseguit
que el camp que abans es deia
Camp de Futbol Andrade Sant
Martí, canviï i des d’ara porti el
nom del nostre barri: Sant Martí
de Provençals”.
Els quatre camps municipals de
futbol de Sant Martí han estat re-
modelats i han col·locat gespa ar-
tificial d’última generació, nous
sistemes de reg i han fet altres re-
formes gràcies al Fons Estatal
d’Inversió Local i les inversions
previstes per l’Ajuntament.

Els camps municipals del
Clot de la Mel i de Sant
Martí de Provençals
estrenen gespa artificial
d’última generació

Sant Martí de
Provençals és el nou
nom del camp de futbol
del carrer Andrade

L’alcalde amb un grup de nens usuaris del camp de Sant Martí.

SantMartí inaugura la remodelació
de dos campsmunicipals de futbol

David Sabaté

El Club Esportiu Barcelona Tsu-
namis continua aconseguint

èxits. L’equip de benjamins va ob-
tenir el passat mes de juny el títol
de campió de Catalunya de la tem-
porada 2008-2009, i va repetir així
la proesa de la temporada anterior.
Per aquest motiu van rebre, el pas-
sat 30 de setembre, i de la mà del
regidor de Sant Martí, Francesc
Narváez, una placa commemorati-
va a la seu del districte. El club va
néixer a Sant Martí l’any 2004
com a evolució natural dels equips
escolars d’hoquei línia de les esco-
les Bogatell i Vila Olímpica. “Una

de les claus del nostre èxit és que
aquest esport minoritari s’impar-
teixi com a activitat extraescolar
en aquests centres”, explica el pre-
sident del club, Jaume Jornet.

Cinc anys després, els Tsunamis
Barcelona són ja una realitat es-
portiva sòlida i tota una referència
de l’hoquei català amb gairebé 70
nens i nenes federats.

L’equip d’hoquei Tsunamis, en imparable ascens
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Quants anys ha estat director de
l’escola Grèvol?
Durant 37 anys.
Déu n’hi do! Si ho ha deixat
aquest any 2009 això vol dir que
era director des del...
... des del 1972, quan va néixer l’esco-
la, com a resultat de la fusió de l’esco-
la Purísimo Corazón de María i l’Aca-
demia San Luis.
També ha estat professor?
Sí, tota la vida m’he considerat mes-
tre. Sempre m’ha agradat el contacte
amb els alumnes. A més de les tas-
ques directives, he impartit classes,
bàsicament de l’àmbit científic i de la
formació humana.
Per què el nom de Grèvol?
És un arbust abundant a la nostra
terra, molt freqüent al Montseny. Té
fulles d’un verd intens, llustroses i re-
sistents i uns fruits molt singulars.
Amb aquest nom volíem manifestar
la voluntat de ser una escola catalana,
ferma, propera i que donés fruit
abundant.

El seu pare era mestre, oi?
Sí, el meu pare va ser una gran perso-
na i un excel·lent mestre, cosa que em
va marcar molt positivament. Jo vaig
néixer i viure fins als 20 anys a la
planta baixa de la mateixa escola, a la
Garriga, on els meus pares tenien
l’habitatge. Pujava l’escala que comu-
nicava amb l’escola i aleshores el meu
pare –el senyor Barot, o don Manuel,
com li deien els seus alumnes, bé,
com li dèiem– es convertia en el meu
mestre. Fa 43 anys em vaig casar amb
una mestra, Maria Carme, amb qui he
compartit tasques directives i profes-
sionals. M’ha fet sempre costat, i dels
tres fills que hem tingut, a dues, les
dues noies, els hem encomanat la vo-
cació.
La dedicació a l’ensenyament és
una marca de la família, doncs.
Sí. I fa pocs dies vaig sentir una néta
meva, que té vuit anys, que deia a
unes amiguetes que quan fos gran se-
ria professora de nens petits!
Potser avui dia les famílies exigeixen
molt de l’escola, de vegades massa.
La societat exigeix cada vegada més i
més als docents. Des de l’escola no
hem de defugir la nostra responsabili-
tat, però no hem d’assumir tasques

que no ens corresponen. Tinc molt
clar que l’escola i els seus mestres no
poden substituir la tasca educativa
dels pares. En tot cas, hem de mirar
de complementar-nos. Penso que avui
molts pares així ho entenen.
Què destacaria de l’orientació
pedagògica de l’escola Grèvol?
Grèvol és i ha estat sempre una escola
familiar i propera, en la qual els pares
i els alumnes se senten escoltats. Hi
ha una atenció individualitzada de l’a-
lumne. Creiem en el poder de l’educa-
ció dels infants i joves mitjançant el
consell i l’exemple, i volem que els
nostres alumnes estiguin convençuts
que no tothom serveix per a tot, però
tots servim per a alguna cosa. Volem
que esdevinguin unes bones persones
i ben preparades. En l’aspecte forma-
tiu, impulsem el domini de l’anglès i
de les eines informàtiques.
Hi ha hagut moments difícils a
l’escola Grèvol?
Sí, quan vam engrescar-nos a cons-
truir la nova escola. Sort que érem
molts –professionals i pares i mares;
funcionem en règim de cooperativa.
No ho vam tenir gens fàcil: el projecte
de la nova escola va suscitar molts
neguits i, per part meva, nits sense

dormir. Ara, quan veus el resultat,
penses que ha valgut la pena.
Quan es va inaugurar l’actual
edifici de l’escola al carrer de
Provençals?
El setembre del 1997.
Parli’m de la festa del seu comiat
com a director de l’escola, que va
tenir lloc el passat 2 d’octubre.
Va ser un acte molt emocionant. Va te-
nir lloc al nou poliesportiu de l’escola,
en presència de tot l’alumnat –més de
660 nois i noies– i en companyia del
regidor i del gerent del Districte, de di-
versos inspectors d’ensenyament, de
representants de la Federació Catalana
de Centres d’Ensenyament... Hi eren
també tots els estaments de l’escola: el
consell rector, el consell escolar, l’equip
directiu, el claustre de professors, els
membres de l’associació de mares i pa-
res d’alumnes...
I exalumnes?
Sí, també. Alguns feia vint o trenta
anys que no els veia! I també pares i
mares, és clar, i antics col·laboradors i
amics. Els parlaments van ser molt
emotius. Es va fer un petit ball i entre
els que ballaven hi havia dos néts
meus. Va ser un esdeveniment ines-
borrable.

ENTR EV I S TA Joan Barot i O l i vé , e xd i re c to r de l ’e s co l a Grèvo l

Joan Barot, al pati de l’escola Grèvol.

Joan Barot ha estat director de l’escola Grèvol

durant 37 anys, des del 1972 fins al 2009. L’any

2007 va rebre la Medalla d’Honor de Barcelona

“L’escola Grèvol
ha estat sempre una
escola familiar”

Daniel
Romaní


