
Sant Martí va celebrar la Diada Na-
cional de Catalunya amb un acte que
enguany va comptar amb la partici-
pació de la periodista de Barcelona
Televisió Olga València. La periodis-
ta va compartir amb els assistents la
seva visió personal i emotiva d’un
dia tan significatiu per als catalans.
El vicepresident del Consell del Dis-
tricte, Miguel Ángel Martín, va do-
nar la benvinguda a l’acte de celebra-
ció, que va tenir lloc a la seu del
Districte el 10 de setembre. El regi-
dor de Sant Martí, Francesc Narvá-
ez, també va adreçar un missatge en
què defensava el respecte entre cul-
tures i la solidaritat. Després dels
parlaments, es va cantar Els Segadors
i es va fer la tradicional ballada de
sardanes a la plaça Valentí Almirall.

El Districte celebra la Diada amb
la periodista Olga València

El camp de futbol Maresme
estrena nova gespa artificial

2009-2010

Les obres s’han
acabat abans de la
nova temporada

AVANTATGES

Hi ha menys
possibilitat de lesió
per als jugadors

FINANÇAMENT

Mitjançant
el Fons Estatal
d’Inversió Local

Pàg. 3

ENTREVISTA Pàg. 8

Iñaki Gorostiaga
Director de l’Escola Superior
d’Hostaleria de Barcelona

“Qui treballa amb
nosaltres sap que
pot confiar en els
professionals que
surten d’aquí”

ENTITATS Pàg. 4

Associació Catalana
per al Parkinson
Té nova seu al carrer
Concili de Trento

POLIESPORTIU Pàg. 7

Sant Martí acull la
Copa del Món de
Patinatge Freestyle
IFSA

SERVEI PÚBLIC Pàg. 6

Sessions
informatives
Nova etapa de la gestió
dels residus i la neteja

BARRIS Pàg. 6

El Besòs
Celebra mig segle amb
la mirada fixada en
la Llei de Barris

Pàg. 5

SANT MARTÍ
B A R R I S D E www.bcn.cat | Octubre 2009

EL CAMP DE L'ARPA DEL CLOT · EL CLOT · EL PARC I LA LLACUNA DEL POBLENOU · LA VILA OLÍMPICA DEL POBLENOU · EL POBLENOU · DIAGONAL MAR
I EL FRONT MARÍTIM DEL POBLENOU · EL BESÒS I EL MARESME · PROVENÇALS DEL POBLENOU · SANT MARTÍ DE PROVENÇALS · LA VERNEDA I LA PAUS

U
P

L
E

M
E

N
T

El regidor Francesc Narváez amb la periodista Olga València.



Dissabte 24 d’octubre
Fem panellets
D’11 a 13 h. C. c. Parc Sandaru (BuenaventuraMuñoz, 21)
Inscripcions del 13 al 22 d’octubre. Una oportunitat per-
què els més menuts puguin aprendre a fer panellets.

Diumenge 25 d’octubre
Els jugamons
A les 12 h. La Farinera (Gran Via de les Corts, 837)
Espectacle d'animació infantil i familiar basat en cançons,
danses, costums i jocs d'arreu del món. Cia. Lapsus es-
pectacles.

Divendres 6 de novembre
How to catch a star
A les 18 h. Bibl. Xavier Benguerel (av. Bogatell, 17)
Contes de petit format en anglès.

Del 19 al 23 d’octubre
Cicle “Cooperes?”
Punt Informació Juvenil de Sant Martí (rambla Prim, 87)
Dilluns 19 d’octubre, 19 h, taula d’experiències de les
entitats de cooperació de Sant Martí; dimarts 20, xer-
rada a càrrec de l’Observatori del Deute, i dimecres 21,
xerrada sobre decreixement a càrrec del CRIC.

Dissabte 27 d’octubre
Els viatges de la paraula
A les 19 h. Bibl. Poblenou-Manuel Arranz
Lectura de contes de Gabriel García Márquez.

Fins al 25 d’octubre
Temps de Transició 1975-82
Museu Marítim de Barcelona (av. Drassanes, 1)
300 peces de diversos arxius i museus i 275 fotografies
de la generació que va pactar unes regles de convivèn-
cia sobre les quals ara s'estructura l'actual democràcia.

Del 19 al 30 d’octubre
La rua del món
Centre cívic Besòs (rambla Prim, 87)
Exposició de fotografia. Inauguració: dijous 22 d’octu-
bre a les 20 h. Un mosaic d’aportacions individuals i
col·lectives sobre la interrelació entre les manifesta-
cions de la cultura popular d’arreu del món.
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I N FOÚT I Lt W L ’AGENDAW

FESTA DE TOTS SANTS

Divendres 30 d’octubre
Castanyada infantil
Tarda. Centre cívic Besòs (rambla Prim, 87)
Tallers i activitats per a infants. Organitza: CIM El Vaixell
i Comissió deMares. Col·labora: Ass. de Comerciants.
Nit de terror jove
A les 20 h. Centre cívic Besòs (rambla Prim, 87)
Si t’agraden les emocions fortes, atreveix-te a entrar al
regne de les tenebres! Organitza: grup de joves Zona
Zero i centre cívic Besòs.

Divendres 16 i dissabte 17 d’octubre
Camí de Melikovo (Anton Txèkhov)
A les 22 h. La Farinera (Gran Via de les Corts, 837)
Quatre textos curts de l’autor rus interpretats per l’Asso-
ciació teatral El Partiquí.

Dissabte 24 i diumenge 25 d’octubre
La flor de la vida
A les 22 i 18 h, resp. C. Moral i Cultural (Pujades, 176)
De Joaquín i Serafín Álvarez Quintero. A càrrec de la Sec-
ció de Teatre del centre i dins dels actes del centenari.

Diumenge 18 d’octubre
Blue Note 70 anys
A les 12 h. Parc del Centre del Poblenou
A càrrec de la Big Band de l'ESMUC.

Dimarts 20 d’octubre
¡Qué mira usté!
A les 20.30 h. Centre cívic Besòs (rambla Prim, 87)
Grup flamenc format per quatre joves artistes d’arrels
andaluses i catalanes.

Dijous 22 octubre
Kim Cascone i Iqbit
A les 21 h. La Farinera (Gran Via de les Corts, 837)
La plataforma Störung proposa dos concerts de música
electrònica i experimental: Kim Cascone i Iqbit.

Divendres 30 d’octubre
Concert de l’Escolania de Montserrat
A les 20.30 h. Església de Santa Maria del Taulat
Dins els actes del centenari del Centre Moral i Cultural.
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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.

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.



Pere S.Paredes

El passat 13 de setembre,
en un acte que va comp-

tar amb la presència de l’alcal-
de de la ciutat, Jordi Hereu, i
del regidor del Districte de
Sant Martí, Francesc Narvá-
ez, el CD Pujades va presen-
tar a tots els seus seguidors,
aficionats i veïns, les seves
noves instal·lacions esporti-
ves, on, sobretot, va destacar
la remodelació del seu camp
de futbol, el qual compta des
d’ara amb un nou terreny de
joc amb gespa artificial.
Els treballs, que s’han fet en
el marc del Pla d’Actuació del

Districte de Sant Martí amb
el Fons Estatal d’Inversió Lo-
cal, permetran, segons el pre-
sident d’aquesta entitat es-
portiva, Andrés Sánchez,
“una millora en tots els as-
pectes per als jugadors, per a
les nostres seccions i per al
barri, en general. Aquesta
gespa artificial farà que jugar
en aquest camp sigui un veri-
table plaer.”
“Els nostres jugadors”, explica
Sànchez, “multiplicaran els
seus esforços amb aquest nou
camp. Ja no tindran proble-
mes de lesions en caure a ter-
ra, per exemple. Els nostres

contraris, jugaran molt millor
contra els nostres equips i do-
naran millors tardes futbolís-
tiques als espectadors; i a no-
saltres ens permetrà duplicar

el nombre d’equips i catego-
ries. Tot seran avantatges”.
El CD Pujades té actualment
jugadors a nou equips repar-
tits en les categories d’ale-
vins, infantils, cadets, juve-
nils, amateurs “a més a més
de la nostra escola de futbol,
que és el veritable bressol del
nostre club”.
El CD Pujades és el gestor
d’aquest camp de futbol del
barri del Maresme, des de
l’any 1982 i, com va dir l’al-
calde, Jordi Hereu, en la pre-

sentació, “aquest camp és el
símbol del que tots volem per
a la ciutat; un camp nou, mo-
dern, on el futbol i, sobretot,

l’esport, han de ser una ajuda
per construir els barris i on
l’esport sigui el símbol de la
integració, igualtat i de la
convivència de tots els joves”.
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Un moment del partit inaugural amb la nova gespa.

El camp de futbol municipal
Maresme ha començat la
temporada amb gespa
artificial i una tanca perimetral
noves després d’un estiu de
treball intens

El camp de futbol Maresme estrena la
temporada després de la seva remodelació

El camp de futbol és
gestionat pel Club
Esportiu Pujades

CIUTADANS OPINEN

Adrià Albaladejo
Cadet-B CD Pujades

És millor, perquè quan
caus als camps de terra
t’hi fas més mal.
A més, als camps de
gespa la pilota roda
millor i no bota tant.

Àlex Artigas
Cadet-B CD Pujades

És molt millor que els
camps de terra, perquè
amb la gespa artificial
la pilota llisca més i la
pots dirigir cap allà on
tu vols realment, i
quan plou també és
millor, perquè el camp
no s'enfanga.

Daniel Gonzalo
Cadet-B CD Pujades

Penso que ofereix
millors condicions per
jugar. Als camps de
sorra, s'hi aixeca molta
pols i molesta; visual-
ment, el camp amb
gespa també és millor.

Què l i s emb l a l a n ova g e s p a a r t i f i c i a l d e l c amp de f u t b o l ?

Encarna Castillo
Administrativa

Me parece fenomenal,
porque a ellos les gusta
más jugar sobre césped y
visualmente también es
más bonito. Antes esta-
ba muy mal. La reforma
ha sido espectacular y
ahora da más sensación
de limpieza y de nuevo.

Rubén Ruiz
Conductor d'autobús

Ya era hora de que
pusieran hierba artifi-
cial. El terreno es mucho
mejor para jugar, tam-
bién es más atractivo y
hay menos lesiones. Por
otra parte, la gente
quiere venir a jugar
más.

Toñi Sánchez
Administrativa

Em sembla fantàstic,
perquè en aquest barri
hi ha molts nens aficio-
nats al futbol i amb la
sorra es feien més mal.
Ara serà molt millor. Fa
molts anys que lluità-
vem per la reforma i per-
què el camp es tanqués.

I NV ER S IÓ DE L S FONS E S TATAL SA
Els treballs que s’han realitzat en aquestes instal·lacions esportives de SantMartí s’han fet

en el marc del Pla d'Actuació del Districte de Sant Martí amb el Fons Estatal d'Inversió

Local i han costat al voltant del 527.000euros.Les instal·lacions,que sóndel 1997 i quedes

del 1982 gestiona el CD Pujades,han sofert unes obres que han consistit en la substitució

de la sorra per gespa artificial. A més a més, s’hi ha instal·lat un sistema de reg per asper-

sió i s’hi ha substituït la tanca perimetral del camp.D’aquestamanera, el Districte de Sant

Martí tira endavant la seva campanya de modernització dels estadis de futbol amb l’ob-

jectiu d’afavorir l’esport.
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ENT I TAT S

Daniel Romaní

L’Associació Catalanaper al Parkinson ha
estrenat aquest any la seva
nova seu al carrer de Conci-
li de Trento, 16. L’associació
ha deixat l’antic local del
carrer de Padilla i s’ha ins-
tal·lat al districte de Sant
Martí. “El nou local ens
obre moltes possibilitats”,
afirma Laura Morer, direc-
tora de l’associació. “Tenim
espai per als socis, per als
familiars, per als professio-
nals... En total hi ha més de
200 metres quadrats. El lo-
cal està completament
adaptat perquè qualsevol
persona amb mobilitat re-
duïda no tingui cap proble-
ma per accedir-hi i moure-
s ’hi”. Hi treballen una
vintena de persones (pro-

fessionals i voluntaris).
L’Associació Catalana per al
Parkinson ofereix tots els
serveis necessaris per a
afectats amb aquesta malal-
tia i per als seus familiars:

atenció social, jurídica i as-
sessorament sobre ajuts
tècnics, servei d’atenció a
domicili i Unitat de Respir
Familiar. A la seu de l’asso-
ciació, s ’hi apliquen les
teràpies següents: fisioterà-
pia grupal o individual, lo-
gopèdia grupal o individual,
grups de suport psicològic
tant per als afectats com

per als familiars, teràpia
ocupacional, musicoteràpia,
artteràpia i balls de saló. Hi
ha també un espai per als
socis que formen el “club
social”, els quals fan cant
coral, jocs de taula i orga-
nitzen sortides lúdiques.
Fundada l’any 1985, l’Asso-
ciació Catalana per al Par-
kinson té, entre altres ob-
jectius, promoure i facilitar
una atenció integral, inter-
disciplinària i especialitza-
da del Parkinson, als afec-
tats, als seus familiars i
cuidadors, vetllar perquè
els serveis públics, sanitaris
i socials atenguin adequa-
dament els interessos dels
afectats i promoure la in-
vestigació sobre aquesta
malaltia.

Més informació:
Associació Catalana per
al Parkinson
C. Concili de Trento, 16
Telèfon: 93 245 43 96

Nova seu de l’Associació
Catalana per al Parkinson

Activitat a les noves instal·lacions de l’associació.

El nou local està
adaptat per a les
persones amb
mobilitat reduïda

Des del passat mes de maig, l’Associació
Catalana per al Parkinson té la seu en un
ampli local del carrer Concili de Trento

Un autobús interurbà a la carretera de Ribes al seu pas
per la Trinitat el 1932. (Foto: Arxiu Huertas)

Carretera de Ribes (i VII)
Com a cinquè i darrer tram de la carretera de Ribes al seu
pas per Barcelona, se’n pot considerar el comprès entre
l’entrada de la Trinitat Vella i el límit territorial de Mont-
cada. Un tram que històricament transcorria totalment
en territori de Sant Andreu a través de la Trinitat i les ter-
res de la Torre del Baró o Quadra de Vallbona, però que
després de la darrera divisió dels districtes de 1984, la
part de la Torre del Baró i Vallbona va quedar inclosa en
el districte de Nou Barris.
Tot i que aquest tram va ser, fins al primer terç del segle
XX, un paratge amb poques edificacions –i gairebé totes
rurals– i ambmolta vinya, resulta força interessant per di-
versos motius. El primer, que al seu pas pel coll de Fines-
trelles és el trammés forcat de la carretera, gairebé un coll
d’ampolla que fins avui encara és un lloc estratègic per a la
ciutat de Barcelona. Segon, que a tocar de la carretera, en
una part del turó de la Trinitat, al segle XIV s’hi va cons-
truir una forca per penjar-hi els malfactors i deixar-ne els
cossos o les restes exposats als caminants o veïns dels po-
bles del voltant com a exemple. Era la coneguda com la
“cinquena forca”. Tercer, aquest indret va acollir la capella
de la Santíssima Trinitat, construïda el 1413 i destruïda
per les tropes napoleòniques durant la Guerra del
Francès. Davant d’aquesta capella, s’hi va instal·lar inicial-
ment la creu de terme de Sant Andreu. I quart, la cons-
trucció de la torre del Baró, element emblemàtic del barri
de la Torre del Baró, al voltant de la qual es construïren
les primeres cases, al costat de la carretera de Ribes.
Amb la construcció de l’autopista el 1967, tot aquest dar-
rer tram de la carretera va quedar desdibuixat i modificat.
Si té fotografies o documents del seu barri, en pot fer
donació a l’ArxiuMunicipal del Districte, 93 291 69 32

J. M. ContelÀLBUM HISTÒRIC



Joan Anton Font

De Diada Nacional de Ca-
talunya, només n’hi ha

una, però la manera de viure-
la i sentir-la són tan plurals
com la societat catalana. El
Districte de Sant Martí va ce-
lebrar un any més la Diada
convidant un personatge pú-
blic perquè compartís les se-
ves vivències i la seva visió
d’un dia que mou tants senti-
ments. Enguany la persona
convidada va ser la periodista
de Barcelona Televisió Olga
València. L’acte, celebrat a la
seu del Districte el 10 de se-
tembre, va comptar amb la
presència del regidor, Fran-
cesc Narváez, i el vicepresi-
dent del Consell, Miguel
Ángel Martín, que va ser l’en-
carregat de donar-li la benvin-
guda.
Olga València va recordar en
especial una diada, de quan
ella devia tenir uns dotze
anys, i de com va quedar im-
pactada en veure la manifes-
tació amb tantes senyeres.
També va destacar el fet que
la Diada celebri una derrota.
Per a València, “això forma

part de l’esperit català. La der-
rota fa més fort i se celebra
per no oblidar”. El que més
orgullosa la fa sentir de ser
catalana és “poder explicar la
història de Catalunya sobre-
tot a gent de fora i explicar-
los per què se celebra la Diada
i es commemora una derrota”.

La periodista de Barcelona TV
va comentar que cada any la
Diada sol estar envoltada d’al-
guna polèmica i que sovint
s’obvia per part dels mitjans
el que dóna sentit a la cele-
bració: la història de Catalu-
nya i el que va passar el 1714.
El regidor del Districte, Fran-

cesc Narváez, va agrair a Olga
València el seu testimoniatge
sincer i va pronunciar unes
paraules on va destacar que la
força de Catalunya surt tant
de mantenir el record de la
seva història com de la seva
voluntat de mirar cap al futur.
També va afegir que Catalu-
nya ha estat un país en contí-
nua transformació i adaptació
i que no hi sobra ningú. Tot-
hom és benvingut a construir
Catalunya. El regidor Narváez
també va comentar que, quan
reclamem respecte a la nostra
cultura i la nostra manera de
ser, no hem d’oblidar de fer el
mateix amb les altres cultu-
res. I va finalitzar el seu dis-
curs fent una crida a la solida-
ritat, especialment important
en els actuals temps de crisi
econòmica.
En acabat dels parlaments, es
va cantar Els Segadors i, poste-
riorment, es va fer la tradicio-
nal ballada de sardanes a la
plaça Valentí Almirall.
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NOT ÍC I E Sf
Novembre de festes majors
Quatre barris del districte celebren la seva festa gros-
sa entre els dies 6 i 15 de novembre. Es tracta, d’una
banda, del Clot i Camp de l’Arpa del Clot, festes pro-
mogudes per la Federació d’Entitats Clot-Camp de
l’Arpa, i, de l’altra, de Sant Martí de Provençals i l’an-
tic barri de la Verneda, que ara forma part del barri
de la Verneda i la Pau, festes organitzades per la Co-
ordinadora d’Entitats VERN i l’Associació de Veïns de
Sant Martí de Provençals.

Premis SantMartí 2009
El dia 11 d’octubre acaba el termini per presentar
candidatures als premis Sant Martí 2009 en les dues
modalitats, individual i col·lectiva, i a les medalles de
Sant Martí. Aquests premis reconeixen la tasca i la
trajectòria de persones i entitats dels barris del dis-
tricte. Les candidatures s’han de presentar a la seu
del Districte. Com és tradicional, els premis es lliura-
ran l’11 de novembre, festivitat de Sant Martí.

FestaMajor de Diagonal Montseny
La Festa Major de Diagonal Montseny celebra en-
guany el 25è aniversari. Tot va començar un 14 de se-
tembre quan un grup de veïns estaven jugant a la pe-
tanca i se’ls va apropar un altre veí que venia de la
Festa Major del Poblenou. Va llançar la idea de fer la
seva festa i es va prendre la decisió de tirar-la enda-
vant. Ara la comissió de festes en celebra l’aniversari.

Platges accessibles per a tothom
El 3 de setembre, el regidor del Districte, Francesc
Narváez, i la consellera del Districte, Maite Collellde-
mont, vanmantenir una trobada a la platja de la
Nova Icària amb usuaris del servei de bany per a per-
sones ambmobilitat reduïda. Aquest servei compta
amb la col·laboració de voluntaris i voluntàries de la
Creu Roja, per facilitar l’entrada i la sortida de l’aigua
de persones ambmobilitat reduïda.

El Districte de Sant
Martí va celebrar un
any més la Diada
Nacional de
Catalunya, amb un
emotiu acte que
enguany va
comptar amb el
testimoniatge de la
periodista de BTV
Olga València

Nova edició del Tastatapes al barri del Besòs
MatildeAlsina

El 19 de setembre es va rea-
litzar, al barri del Besòs i el

Maresme, i dins el marc de la
seva Festa Major, una nova
edició del Tastatapes, l’activi-
tat organitzada per l’Associa-
ció de Comerciants del barri
del Besòs que engresca els
veïns a participar en un con-
curs de tast de les diverses es-
pecialitats dels bars de la zona.
És un concurs obert a tothom
on s’han de tastar tapes de di-

versos bars, puntuar-les per
escollir-ne la millor i participar
en el sorteig d’un val de com-
pra per valor de cent euros.
Els participants compren un
tiquet de tastador a la carpa si-
tuada a la rambla de Prim amb
Ferrer Bassa, i després, equi-
pats amb la butlleta de pun-
tuació i el kit de tastador, fan
el recorregut per tots els bars
que participen en la proposta.
Els establiments inscrits en el
Tastatapes d’aquest any han

rebut els participants entre les
12 i les 21 h, una còmoda
franja horària per fer els tas-
tets, puntuar i triar-ne el mi-
llor sense presses.
El Tastatapes, que s’ha cele-
brat per quart any consecutiu,
ha obtingut una resposta ciu-
tadana molt bona –només ca-
lia veure les cues que es for-
maven a primera per comprar
els tiquets– i els seus organit-
zadors ja pensen en la trobada
de l’any que ve.

El concurs gastronòmic ha tornat a ser un éxit.

Es va fer la ballada de sardanes a la plaça Valentí Almirall.

Celebració de la Diada al
Districte de Sant Martí

Segons Olga
València,“sovint
s’obvia el que dóna
sentit a la Diada:
la història de
Catalunya”
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BARR I S

NúriaMahamud

El 23 de setembre de 1959
s’iniciava la construcció del

popular barri del Besòs amb la
col·locació de la simbòlica pri-
mera pedra sota l’actual parrò-
quia de Sant Paulí de Nola.
Cinquanta anys després, l’As-
sociació de Veïns del Besòs i el
Districte de Sant Martí han
commemorat aquell històric
dimecres amb la instal·lació
d’un senzilla placa sota el mu-
ral de mosaic que mostra la
configuració dels carrers del
barri. En aquesta illa, en l’ac-
tual confluència d’Alfons el
Magnànim i BernatMetge, s’hi
van començar a construir els
primers blocs.
A l’acte, també un dimecres vi-
gília de la Mercè, van assistir

centenars de veïns i veïnes, en-
tre ells alguns dels qui van ser
presents en aquella diada que
fou l’embrió d’una sòlida co-

munitat que ha crescut fins als
aproximadament 20.000 ciuta-
dans. El regidor del Districte,
Francesc Narváez, va fer un
repàs de la història, present i
futur del barri, amb la mirada
orientada a la rehabilitació dels
últims edificis, la instal·lació
d’ascensors a les comunitats de

veïns i, sobretot, a la Llei de
Barris Besòs-Maresme.
També hi van ser presents el
president honorífic de l’AV del
Besòs, Francesc Abad; la conse-
llera del Besòs-Maresme, Ma-
ria Josep del Caño, i l’actual
president de l’associació veïnal,
Félix Rodríguez, que va recor-
dar els pioners besonencs que,
amb les seves reivindicacions,
van aconseguir “un barri reco-
negut i cada vegada més cohe-
sionat a la ciutat de Barcelona”.
No es van bufar espelmes,
però com a qualsevol festa d’a-
niversari no hi va faltar la mú-
sica i el menjar. L’associació de
veïns va repartir 400 plats de
pa amb tomàquet i pernill i va
fer entrega dels trofeus del Tor-
neig social d’escacs del Besòs i
del concurs de ball amb la mú-
sica en directe de l’orquestra
Jade, que va amenitzar durant
tot el vespre els actes comme-
moratius.

La primera pedra es
va col·locar la
vigília de la Mercè
de 1959 sota
l’actual parròquia

El popular barri enceta la mitjana edat amb
projectes de futur i posant-se en forma amb
la rehabilitació del seu parc d’edificis

Un moment de la celebració del cinquantenari del barri del Besòs.

El Besòs celebramig segle amb la
mirada fixada en la Llei de Barris

El proper mes de novembre farà 22 anys que
la biòloga Maria Casas va obrir el seu her-

bolari del carrer RossendNobas. Per tal de satis-
fer les necessitats dels clients, l’establiment va
anar creixent i ampliant la seva oferta de pro-
ductes, fins que l’any 1993 va caldre obrir un al-
tre establiment, més gran, a la plaça del Mercat,
just davant del Mercat del Clot. Hi trobem una
gran varietat de plantes i complements dietè-
tics, alimentació especial (per a diabètics, celí-
acs...) i ecològica, així com productes de cosmè-

tica natural. Per a la Maria Casas, és molt im-
portant que la gent tingui consciència de la ne-
cessitat d’alimentar-se bé i de cuidar-se. Als
seus establiments, ens ofereixen assessorament
expert i personalitzat. Tenen una clientela àm-
plia i variada, des de gent gran que els coneix de
fa temps i valora els remeis naturals de sempre
fins a gent jove amb sensibilitat ecològica.

Maria Casas - biòloga
Plaça del Mercat, 22 / Tel.: 93 265 93 56

E L TAULE L L

Al servei d’un estil de vida sa i natural

Ens assessoren de forma personalitzada.

Joan Anton Font

S ERVE I PÚBL IC

JoséMaríaDempere
A partir demitjan setembre i demanera esglaonada, es
porten a terme a tots els barris de la ciutat sessions in-
formatives sobre la nova etapa de la gestió dels residus
i la neteja a la ciutat. Les sessions són convocades pels
diferents districtes i compten amb el suport de tècnics
i representantsmunicipals de l’Àrea deMedi Ambient i
delmateix Districte, que s’encarreguen d’explicar els
detalls i les novetats de la nova etapa de neteja i gestió
de residus de la ciutat, així com aclarir els dubtes dels
ciutadans.
Amb la nova contracta de neteja i recollida de residus
2009-2017, que es posa enmarxa a partir del 2 de no-
vembre, esmillorarà el servei en diferents aspectes: el
servei de neteja de la via pública augmentarà la seva
freqüènciamitjana, que passarà de 5 a 6 cops a la set-
mana; hi haurà nous contenidors, més a prop imés ac-
cessibles; la recollida de lamatèria orgànica s’estendrà
a tot Barcelona, i les empreses que ofereixen el servei
adoptaranmillores ambientals, com l’ús de combusti-
bles sostenibles i la disminució del consumd’aigua, en-
tre d’altres.
De lamateixamanera, l’Ajuntament durà a terme cam-
panyes de sensibilització per conscienciar la ciutadania
sobre la recollida selectiva i el reciclatge, facilitar eines
i donar a conèixer com s’ha de fer la selecció de la bros-
sa orgànica. Aixímateix, acompanyarà els ciutadans en
l’adopció d’hàbitsmés sostenibles en la recollida i el re-
ciclatge dels residus. La implantació de la nova con-
tracta de neteja a la ciutat de Barcelona es farà dema-
nera esglaonada i durarà 4mesos.

Més informació:
www.bcn.cat/mediambient

Sessions informatives sobre
la nova etapa de la gestió
dels residus i la neteja
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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

Scanner FM

És el resultat de la col·laboració entre
l'Ajuntament de Barcelona i l'equip de la
ràdio en línia especialitzada en música
independent i cultura urbana Scannerfm,
la primera ràdio per Internet dedicada les
24 hores del dia de manera íntegra a la
música composta pels grups i artistes de
l'escena barcelonina. La intenció
d'Scannerbcn és esdevenir una plataforma
multimèdia de difusió internacional per
als grups emergents de Barcelona.
www.bcn.cat/scannerbcn

Pla Barcelona Intercultural

Vol ser una plataforma de coneixement i
participació per a totes les persones que
vulguin implicar-se en l'elaboració
d'aquest pla que ha decidit impulsar
l’Ajuntament durant l’any 2009 i que vol
donar respostes als nous reptes i les noves
necessitats de la ciutat. Hi ha informació
sobre el progrés de la seva elaboració,
accions que succeeixin relacionades amb el
procés, documents de treball generats,
aportacions dels actors i agents implicats,
com també la possibilitat de fer les vostres
aportacions contestant les “5 preguntes”
del pla, entre d’altres.
www.bcn.cat/plainterculturalitat/

wPOL I E SPORT IU

Pere S.Paredes

Els dies 18, 19 i 20 de setembre,
el parc del Clot de Sant Martí va

acollir la penúltima prova del Cam-
pionat de la Copa del Món IFSA
2009 (Associació Internacional de
Patinadors Freestyle). Organitzada
per Rodats, escola oficial de patinat-
ge de Barcelona, la Competició In-
ternacional Ciutat de Barcelona va
ser alhora una prova puntuable de la
Copa del Món de Patinatge Freestyle
2009 i una classificatòria del Cam-
pionat del Món de Patinatge 2010.
A aquesta edició del campionat, van
participar-hi patinadors procedents
d’Holanda, Itàlia, el Marroc, Ale-
manya, Ucraïna, Rússia, Bielorússia

i Espanya (concretament de Catalu-
nya, Aragó, Andalusia i Vigo). En to-
tal, més de cinquanta patinadors
que van oferir les seves piruetes i
salts impossibles al nombrós públic
que es va apropar durant els tres
dies al parc del Clot.
Aquesta copa, que s’ha celebrat a
ciutats tan importants per al pati-
natge com Milà, Kiev, Niça, Bor-
deus, Las Palmas de Gran Canaria i
Barcelona, va proclamar com a cam-

pions en Freestyle, masculins i fe-
menins respectivament, Robin Tes-
sier (Fr) i Caroline Lejeune (Fr); en
Speed Slalom, Yohan Fort (Fr) i Bar-
bara Bossi (It), i en Free Jump, An-
drea Pastormelo (It) i Cecilia Dellan-
tonio (It).
Com explica Carles Flores, de l’escola
Rodats, “aquest esport, que va néi-
xer al principi de l’any 2000 com
una activitat més al carrer, compta
amb moltes influències i barreges
del patinatge artístic, el ball, el lliure
estil (d’aquí el nom de freestyle), els

salts i la velocitat. A Sant Martí,
hem vist els millors en Freestyle,
Speed Slalom, High i Free Jump”.
“Des de l’inici”, explica Flores, “cada
dia els patinadors anaven posant
més i més dificultats tècniques, fent
moviments amb els patins i piruetes
que semblaven pràcticament impos-
sibles. Tot això, està acompanyat de
música moderna i actual, la qual
cosa fa que els exercicis i el movi-
ment tinguin un feeling especial”.
El que diferencia un bon patinador
d’un campió mundial és la qualifica-
ció que poden donar els jutges a la
dificultat tècnica, al control i l’equili-
bri del cos, a la concordança amb la
música escollida i, evidentment, a
les errades que es cometen.

Aquest campionat internacional reuneix
els millors patinadors del món, que exhibeixen els
nivells més alts de les competicions de Freestyle

Velocitat i salts, els trets
més característics de les
combinacions dels pati-
nadors

El campionat es va celebrar el setembre al parc del Clot.

SantMartí acull la Copa delMón
de Patinatge Freestyle IFSA

Pere S.Paredes

El passat 13 de setembre, més
de 800 atletes van prendre

part en la XIV edició de la Cursa
Atlètica Festa Major del Poblenou,
que va recórrer 10 quilòmetres per
diversos carrers del barri.
El regidor Francesc Narváez va
puntualitzar la importància d’a-
questa clàssica i popular cursa: “és
la principal prova de tots els actes
esportius que es fan al Poblenou.
Cada any té més importància i
més èxit pel fet de ser la primera

cursa atlètica de la ciutat de Barce-
lona al setembre”. El primer classi-
ficat va ser Marc García Giménez,
del Corredors.cat, amb un temps
de 32 min 35 s, mentre que la pri-
mera classificada va ser l’atleta del
CA Puy, Susana López Santos,
amb un temps de 40min 55 s.
Roman Antonio Carretero, de 72
anys i veí del Poblenou, corria per
primera vegada la Cursa Atlètica
Festa Major del Poblenou i la reco-
manava a tothom “pel seu gran
ambient”.

XIV Cursa Atlètica Festa Major del Poblenou
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Quins són els objectius de l’ES-
HOB?
L’escola té per objectiu formar els mi-
llors professionals dins del sector de
la restauració i l’hoteleria, com també
el reciclatge de professionals en actiu.
També oferim incentius per a empre-
ses, i monogràfics o cursos, per exem-
ple, per a mestresses de casa.
Vostè és exalumne del centre.
Com ha estat l’experiència de
tornar a l’escola com a director?
Diferent i maca, amb l’avantatge que
conec les inquietuds i les ambicions
reals dels alumnes. També estic utilit-
zant la meva experiència professional
per reforçar aquells aspectes vitals
que es trobaran en el dia a dia.
Com per exemple?
L’idioma és bàsic. A tercer curs s’han
doblat les hores lectives dedicades a
idiomes com l’anglès i el francès. I
això anirà in crescendo. L’any que ve
també es doblaran a segon. D’altra

banda, som la primera escola que ofe-
reix, en tres anys, el curs de pastisse-
ria i cuina, amb la qual cosa els alum-
nes poden sortir amb les dues
titulacions. També s’està treballant en
una titulació en direcció hotelera que
no tindrà competència.
També doneumolta importància a
l’aspecte de la gestió…
Sí, al final tot es basa en els números.
Els negocis es creen per guanyar diners.
Els alumnes han de saber com funciona
el circuit administratiu i s’ha creat una
assignatura d’estadística.
Els seus alumnes manipulen ali-
ments des del primer dia…
Comptem amb més d’un centenar de
cuines pedagògiques. Tots els alum-
nes disposen d’un espai per treballar,
dos fogons, una planxa i una fregido-
ra. Ells manipulen, tallen, cremen.
També netegen i tallen la carn i el
peix, sempre productes frescos. A
més, tots cuinen i serveixen en els
dos restaurants oberts al públic que
té l’escola, on agafen confiança tute-
lats sempre per professionals.
N’hi ha molts que són professio-
nals de primer nivell…

Sí. A més, pedagògicament també són
molt bons. És el cas, per exemple, de
Luis Berroy, que va ser cap de cuina de
Reno i un dels millors xefs de la ciutat.
D’altra banda, de l’escola han sortit pri-
meres espases com Sergi Arola, Carlos
Abellán o José Andrés.

Tots els seus alumnes troben una
sortida professional?
El que vol treballar, treballa. Tenim una
demanda d’alumnes tan espectacular
que no la podem cobrir. D’altra banda,
molts alumnes treballen, ja des de se-
gon, en alguns restaurants de primera
categoria de la ciutat.
Com s’explica aquesta gran de-
manda en l’actual context de crisi?
La demanda ha caigut entre setmana,
però els caps de setmana es manté. A
més, ara els establiments tenen millor
accés per als bons professionals. Qui

treballa amb nosaltres sap que no fa-
llem i que pot confiar en els professio-
nals que surten d’aquí.
També és president de totes les es-
coles d’hostaleria d’Espanya…
Sí, en aquests moments Barcelona està
en el punt de mira de totes les escoles
de restauració. I la nostra obligació és
fer que la professió sigui cada diamillor.
Treballar aquí obre la gana?
Si mengés tot el que m’agrada no cami-
naria, rodaria (riu). M’encanta menjar,
amb la qual cosa gaudeixo tastant-ho
tot, provant coses noves... Per a mi seu-
re a taula és un plaer.
Per preparar un bon plat és bàsic
gaudir del procés?
Una manera de relaxar-me és anar a
comprar al mercat, tornar a casa, cuinar
i sopar amb la meva dona i els meus
fills. Puc estar-me a la cuina tres o qua-
tre hores, i si és amb amics, millor. Però
sempre em toca cuinar ami! (riu).

El dia 18 de novembre l’Escola d’Hosta-
leria de Barcelona rebrà un premi de la
Federación Española de Hostelería pel
seu compromís en la formació de
joves professionals.

ENTR EV I S TA Iñaki Gorostiaga , d i rector de l ’Escola Super ior d ’Hosta ler ia de Barce lona

Gorostiaga, a una de les cuines de l’escola.

Creada com a fundació privada pel Gremi de

Restauració i el Gremi d’Hotels de la ciutat,

l’Escola Superior d’Hostaleria de Barcelona

(ESHOB) ha format des de 1985 més de 8.000

professionals del sector. En parlem amb Iñaki

Gorostiaga, actual director del centre

“La nostra obligació és
fer que la professió sigui

cada dia millor”

“Qui treballa amb nosaltres
sap que pot confiar
en els professionals que
surten d’aquí”

David
Sabaté


