
Entra en funcionament una
nova promoció d’habitatges
amb serveis per a la gent gran
al districte de Sant Martí, con-
cretament al camí Antic de
València, 96, del Poblenou. El
complex comptarà també amb
un casal per a gent gran i un
centre de barri, a més d’aparta-
ments per a joves i cent places
d’aparcament subterrànies. 
Els habitatges consten d’un
dormitori, sala d’estar, cuina i
bany adaptat amb una super-
fície útil total d ’uns 40 m2.
L’Ajuntament de Barcelona ja té
en funcionament més de 800
habitatges amb serveis per a la
gent gran, i quasi 600 més en
obres i projecte.

Es lliuren 76 nous habitatges
per a la gent gran

Es crea el primer certamen
literari de Sant Martí 

OBJECTIUS

Promocionar 
la creació literària i 
el gust per la lectura

GUARDÓ

És una inciativa de 
la jove editorial
Edicions Saragossa 

LLIURAMENT

L’acte va tenir 
lloc el passat 
12 de març

Pàg. 3

E N T R E V I S TA Pàg. 8

Josep Sánchez
Guàrdia urbà jubilat 
i voluntari d’Avismón 

“Quatre generacions a
la Guàrdia Urbana, avi,
nét, besnét i rebesnét”

PLE DEL DISTRICTE Pàg. 4

Benvinguda a dos
nous consellers i adéu
a Montserrat Ballarín

P O L I E S P O R T I U Pàg. 7

Rècord històric a la
Marató de Barcelona 
Amb 9.702 participants

S E R V E I  P Ú B L I C Pàg. 6

Període 
d’inscripcions per a
les activitats d’estiu

E N T I TAT S Pàg. 6

L’Hermandad Santo
Ángel de Barcelona
inaugura seu
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L’alcalde lliura les claus d’un dels habitatges.
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I N F O Ú T I Lt W L ’A G E N D AW

Dijous 16 d’abril
Narrin Narran
A les 19.30 h. Espai Antoni Miró Peris
El segon dijous de cada mes tothom pot venir a explicar i
escoltar contes. L’activitat està dirigida a un públic adult.

Dimecres 22 d’abril
La veu nua
A les 20.30 h. Centre cívic Besòs (rambla de Prim, 87-89)
Recital poètic femení.

Dijous 23 d’abril
Jam session de contes per a adults
A les 21 h. C. c. Parc Sandaru (Buenaventura Muñoz, 21)
Per Sant Jordi molts desitjos sortiran a la llum de dins
d’una ampolla... Rubén Martínez explicarà contes po-
sant la paraula en el lloc que es mereix en aquesta diada.

Divendres 24 d’abril
Music E-motion
A les 20 h. Centre cívic Can Felipa (Pallars, 277)
Jornada artística on es fusiona i s’entrellaça la música
electrònica amb la dansa i el llenguatge del moviment i
de l’expressió corporal. 

Dijous 16 d’abril
Concert flamenc
A les 20 h. C. c. Parc Sandaru (Buenaventura Muñoz, 21)
Veu: María José Pérez. A la guitarra: Miguel Ochando.
Organitza: Sociedad Flamenca El Dorado.

Divendres 17 d’abril
Música reggae 
A les 21.30 h. Bar c. cívic Sant Martí (Selva de Mar, 215)
A càrrec de Mr. Shure. Org.: Bar Minda.

Divendres 24 d’abril
Música jazz, bosanova i blues 
A les 21.30 h. Bar c. cívic Sant Martí (Selva de Mar, 215)
A càrrec de Black Jack Quintet.
Tinglao
A les 20.30 h. Centre cívic Besòs (rambla de Prim, 87-89)
Rock txarnego fusion.

Dissabte 9 de maig
Vermouth Session
A les 12 h. C. c. Parc Sandaru (Buenaventura Muñoz, 21)
Planeta Lem. Personal i ballable, el seu estil es nodreix de
rock, dub, reggae, hip hop, pop, electrònica, cúmbia...

Fins al 24 d’abril
Cançons amb bona lletra
Centre cívic Besòs (rambla de Prim, 87-89)
Els usuaris del centre han col·laborat en aquesta selec-
ció de cançons que val la pena llegir.

Fins a l’1 de juny
Bamako. Trobada africana de fotografia
CCCB (Montalegre, 5)
Mostra internacional amb gairebé 150 fotografies de-
dicades a la urbanitat entesa com a xarxa de relacions.

Divendres 17 d’abril
Cuiro, goma i mitja lliura de claus
A les 18 h. Bibl. Ramon d’Alòs-Moner (rambla Prim, 87-89)
Espectacle de petit format, dins el cicle L’hora del conte.

Dissabte 18 d’abril
La masovera
A les 12 h. Bibl. Xavier Benguerel (av. Bogatell, 17)
Cicle Aperitius Musicals.

Diumenge 19 d’abril
Mal de closca
A les 12 h. Farinera del Clot (Gran Via de les Corts, 837)
La tortuga Joan té mal de closca. Ni les visites, ni els re-
gals, ni les herbetes aconsegueixen alleugerir-li el dolor.

Dimarts 21 d’abril
El somni de Galileu
A les 18 h. Bibl. Sant Martí de Provençals (Selva de Mar, 215)
En Galileu és un noi a qui li agrada molt mirar els estels i
encantar-se amb les formes que hi veu.

Dissabte 9 de maig
Arts en família
A les 11 h. Centre cívic Can Felipa (Pallars, 277)
Un matí de dansa, teatre, música i plàstica.

Dissabte 18 d’abril
Cúbic
A les 22 h. Farinera del Clot (Gran Via de les Corts, 837)
Tots en algun moment o potser sempre ens enfrontem a
aquesta disjuntiva: hem d’escollir... però sempre dins del
que és possible. A càrrec de la cia. Caricias portátiles.
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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.

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.



Daniel Romaní

L’editorial independent
Edicions Saragossa ,

amb la col·laboració de l’A-
juntament de Barcelona, ha
creat el primer certamen lite-
rari de Sant Martí, Paraules a
Icària, amb l’objectiu de pro-
moure la creació literària i
fomentar el gust per la lectu-
ra. El lliurament dels premis
va tenir lloc el passat 12 de
març a la sala de Plens del
Districte de Sant Martí, si-
tuat a la plaça Valentí Almi-
rall, amb l’assistència del re-
gidor del Districte, Francesc
Narváez, de la consellera de

Cultura del Districte, Pilar
Oliva, i de l’editora d’Edi-
cions Saragossa, Rosa Maria
Zaragoza. Va conduir l’acte la
companyia de teatre Cia. De-
jabugo. 
M. Victòria Lovaina Ruiz
(Barcelona, 1959), professo-
ra de català d’un institut de
Cerdanyola del Vallès, va ob-
tenir el premi de la categoria
“El Cistell” –narrativa per a
adults– amb l’obra Dietari de
Les Gorges. 
Jordi Trepat i Piqué (Barcelo-
na, 1942), actualment jubilat
després d’una intensa vida
professional com a professor

de secundària –sobretot de
català i francès– va resultar
guanyador de la categoria
“Ritmes” –poemes per a lec-
tors adults– amb l’obra Va-
riants condicionades.
Finalment, Miquel Àngel Pé-
rez Sánchez (Barcelona,

1964),  capellà ,  tècnic en
electricitat i electrònica, que
ha treballat com a conductor
de trens, va obtenir el guar-
dó de la categoria “Relats”
–narrativa i/o assaig adreçat
als lectors joves– amb l’obra
La roca del sacrifici, que serà
publicada en una nova
col·lecció que durà el nom de
“Relats”.
Edicions Saragossa publicarà
totes les obres guanyadores.
A més, els guanyadors van
rebre l’estàtua Paraules a Icà-
ria, realitzada per Sònia Be-
nítez, veïna del Poblenou, i
1.000 euros. Al mateix acte
de lliurament dels premis,

que van comptar amb jurats
específics per a cada catego-
ria, Edicions Saragossa ja va
donar el tret de sortida de la

segona convocatòria del cer-
tamen. Els originals s’han de
lliurar abans del 30 de se-
tembre del 2009 a Edicions
Saragossa (www.edicionssa-
ragossa.cat). 
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Miquel Àngel Pérez i Jordi Trepat van guanyar els premis “Ritmes” i “Relats” respectivament.

Edicions Saragossa i l’Ajuntament

de Barcelona han creat el primer

certamen literari de Sant Martí,

Paraules a Icària. Els premis van

lliurar-se el passat 12 de març a la

seu del Districte 

Neix el primer certamen
literari de Sant Martí

Els premis
corresponen a 
tres col·leccions
d’Edicions
Saragossa 

C IU TA DA N S OPINE N

Maria Victòria
Lavaina
Categoria “Cistell”

És una iniciativa molt
bona per a escriptors
novells i un estímul per
continuar escrivint.
Quan escrius, no saps
l’efecte que fan les teves
paraules i aquests pre-
mis hi ajuden.

Jordi Trepat
Categoria “Ritmes” 

Qualsevol certamen
que obri portes perquè
la gent s’expressi és una
riquesa cultural per a la
ciutat, la qual, a més a
més d’edificis, també
necessita paraules.

Miquel Àngel
Pérez
Categoria “Relats” 

Em sembla molt bé que
es promocioni els
escriptors novells i es
premiïn llibres sobre la
interculturalitat i la
convivència. La litera-
tura és el millor que les
persones porten a dins.

Q u i n a  é s  l a  s e v a  o p i n i ó  s o b r e  e l  c e r t a m e n t  l i t e r a r i  P a r a u l e s  a  I c à r i a ?

Rosa Maria
Zaragoza
Editora 

És una utopia que ha
pogut fer-se realitat.
Ha estat una jornada
amb una participació i
una qualitat molt
bones. Donar pas a
escriptors novells és
una tasca molt agraïda.

Oriol Boixareu
Topògraf 

Està bé que en l’àmbit
del barri hi hagi un
certamen com aquest,
que s’adreça a tota 
la gent que escriu en
l’anonimat.

Sònia Benítez
Escultora 

Ha estat un plaer
fantàstic participar en
aquest certamen. És
molt interessant que es
potenciï tot el que és
l’escriptura, l’escultura i
les belles arts... Era la
primera vegada que
feia una cosa semblant.

E D I C I O N S  S A R A G O S S A , J O V E  I  D I N À M I C AA
Edicions Saragossa és una editorial independent, jove –va néixer l’any 2006– i dinàmica,

dirigida per Rosa M. Zaragoza. Entre els seus objectius cal destacar la publicació de llibres

àgils i planers que activin el pensament i la imaginació, desvetllin records, despertin emo-

cions i facin passar una bona estona als lectors. Aposta pels autors novells i dóna pre-

ferència a la qualitat per sobre de la quantitat.



Imatge del primitiu tramvia de vapor de Barcelona-Sant
Andreu. (Foto: Arxiu JMC)
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P L E  D E L  D I S T R I C T E

David Sabaté

E l Ple del passat 4 de
març va començar amb

la presentació dels nous
consellers: Anna Isabel
Domènech, que substitueix
Ramon Sabaté al grup mu-
nicipal del PP, i Josep Vall-
honesta, que ocupa el lloc
de Carlos Méndez a ICV.
També es va donar compte
de la renúncia al càrrec de la
presidenta del Consell,
Montserrat Ballarín, que
ocuparà la presidència al
Districte d’Horta-Guinardó,
i es va aprovar la proposta
de nomenament com a nou
president de Jordi William
Carnes, nomenament que
es ratificarà previsiblement
en el proper Ple. Ja en la
part informativa, el regidor
del Districte, Francesc Nar-

váez, va informar dels pro-
jectes vinculats al Fons Es-
tatal d’Inversió Local en el
territori de Sant Martí, 30
milions d’euros –més del
10% dels 282,3  milions que

ha rebut Barcelona– dirigits
a obres públiques, de les
quals Narváez va destacar la
urbanització del Front del
Litoral, la creació de les es-
coles bressol Clot de la Mel i
Els Horts, i l’adequació de la
Base Nàutica Municipal de
la Mar Bella i el Centre Mu-

nicipal de Vela. Narváez va
avançar també que cadas-
cun dels deu barris del dis-
tricte comptarà al setembre
amb un Consell i un conse-
ller de barri amb l’objectiu de
“prestar un servei més pro-
per als ciutadans”. D’altra
banda, es va aprovar per
unanimitat l’ampliació de la
central de recollida pneu-
màtica de residus de la Vila
Olímpica i la designació dels
membres del Comitè d’Ava-
luació i Seguiment del Pla de
Barris Besòs Maresme. Tam-
bé es va donar el vistiplau a
la modificació del PGM dels
terrenys de l’avinguda Meri-
diana entre els carrers Nació,
Degà Bahí, Trinxant i Tomàs
Padró, amb el qual es gua-
nyaran 95 m2 de zona verda,
i a la proposició de CiU
d’augmentar la freqüència
de pas dels autobusos que
supleixen l’eliminació del
pont de la Riera d’Horta. 

Benvinguda a dos nous consellers 
i adéu a Montserrat Ballarín 

Façana de la seu del Districte de Sant Martí.

Destaquen la
renovació de dues
escoles bressol i la
urbanització del
Front del Litoral 

El Consell Plenari va detallar, també, els
projectes vinculats al Fons Estatal
d’Inversió Local al conjunt del districte

La carretera de
Ribes (II)
El trànsit comercial de traginers i carruatges per l’antiga
carretera de Ribes va ser prou important al segle XIX. Hi
ha constància de les galeres –carros grossos de quatre ro-
des i coberta– que, dos cops a la setmana, sortien des de
l’hostal de Montserrat, del carrer dels Assaonadors, en di-
recció a Vic. El 1854 es va implantar l’òmnibus a Sant An-
dreu de Palomar, i el 1860 va entrar en servei la popular
diligència del Clot, la qual tenia un horari programat de
sortides cada mitja hora, però que en realitat no sortia
fins que el vehicle no era ple. Aquesta ruta es perllongava
moltes vegades fins a les poblacions veïnes de la Sagrera i
Sant Andreu de Palomar i va estar activa fins al 1890.
Hi havia traginers que anaven dues vegades per setmana a
Vic i un cop per setmana a Puigcerdà; sortien de l’hostal
del Vallès, situat a Sant Agustí Vell. I de l’hostal del Pilar,
prop de carrer del Rec, sortien carruatges en direcció a la
Cerdanya un cop per setmana. De davant de l’edifici de la
Seca sortia un traginer dos cops per setmana cap a Vic i
Folgueroles. De l’hostal de Puigcerdà, que es trobava a l’Arc
del Sant Crist de la Tapineria, en sortien carruatges també
en direcció a la Cerdanya, i des de l’hostal de Vic, al carrer
Carders, sortien els que cobrien el trajecte fins a Vic.
Però el transport que realment va revolucionar aquesta
via fou el tramvia de vapor, que va unir Barcelona amb
Sant Andreu de Palomar. Inaugurat el 20 de desembre de
1877, el seu horari era de dos quarts de cinc del matí fins
a dos quarts de nou del vespre, i la seva freqüència de pas
s’establia en 24 minuts en els trajectes Barcelona-Sant
Andreu, Barcelona-Clot i Sant Andreu-Clot.
Si té fotografies o documents del seu barri, en pot fer
donació a l’Arxiu Municipal del Districte, 93 221 94 44

J. M. ContelÀLB UM HI S TÒR IC



Daniel Venteo

Els barris de Sant Martí
compten amb 76 nous

habitatges amb serveis per a
gent gran. Els habitatges, que
han estat promoguts pel
Patronat Municipal de l’Habi-
tatge de Barcelona, estan si-
tuats al camí Antic de Valèn-
cia, 96, i formen part de les
actuacions previstes en el Pla
de l’Habitatge impulsat per
l’Ajuntament.
L’acte de lliurament de les 76
claus va tenir lloc el passat 23
de febrer en l’aparcament so-
terrat de la nova promoció,
enmig d’una gran expectació
veïnal. L’alcalde de la ciutat,
Jordi Hereu, i el regidor del
Districte, Francesc Narváez,
entre altres autoritats que hi
van participar, van coincidir a
donar la benvinguda als nous
veïns “que, amb la seva
presència al barri, fan ciutat,
fan Barcelona”.
La promoció forma part d’un
complex integrat per dife-
rents edificacions, on també
hi ha habitatges per a joves,
un casal per a gent gran, un
centre de barri i un aparca-

ment soterrat amb capacitat
per a un centenar de vehicles.
El nou edifici d’equipaments
també disposa d’un interior
d’illa on s’han construït dos
patis urbans que s’estenen
sobre la llosa de l’aparcament
i que han estat concebuts
com a espais de relació. A la

zona destinada a la gent
gran, s’hi han instal·lat grans
jardineres fixes amb l’objectiu
de permetre’n la utilització
com a horts urbans. 
Els 76 habitatges de gent
gran estan distribuïts en dos
blocs, un amb planta baixa i
cinc plantes de pisos, la faça-
na del qual dóna al carrer
d’Espronceda i els nous jar-

dins de Teresa de Calcuta, i
un segon bloc de planta baixa
i una planta d’alçada situat a
l’interior d’illa.
Aquests habitatges amb ser-
veis per a gent gran tenen
una superfície aproximada
d’uns 40 m2 i disposen de
dormitori, sala d’estar, cuina i
bany, tot adaptat a les neces-
sitats de la gent gran. A més,
disposen de diversos serveis
comunitaris, com ara conser-
geria i autobugaderia, que fa-
ciliten la vida quotidiana dels
seus usuaris.
El disseny arquitectònic del
conjunt, dissenyat per les ar-
quitectes Sara Bartumeus i
Anna Renau, destaca per la
preeminència del color blanc
de l’edifici i les notes de color
verd, llima, blaus, liles i gra-
nes escampades arreu de la
seva façana i els seus espais
de comunicació. En total, l’e-
difici té una superfície útil
construïda de més de tretze
mil metres quadrats. 
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N O T Í C I E Sf
Inauguració de Can Saladrigas 
Amb una gran festa popular que se celebrarà al llarg
del matí, diumenge 26 d’abril s’inaugurarà diversos
equipaments a Can Saladrigas. L’antiga fàbrica,
reconvertida en equipaments, allotjarà la Biblioteca
Poblenou-Manuel Arranz, a la primera planta, i el
Centre d’Imatgeria Festiva de Sant Martí, a la planta
baixa. L’alcalde de Barcelona, Jordi Hereu, presidirà
l’acte institucional, el qual tindrà lloc a les 12 h. 

Obre Can Framis com a espai d’exhibició 
Dilluns 27 d’abril, s’inaugurarà Can Framis, un dels
més destacats conjunts industrials del Poblenou, que
ara es recupera com a espai d’exhibició per a la Fun-
dació Vila Casas. El nou equipament privat allotjarà
la col·lecció particular de pintura catalana contem-
porània del president de la fundació, l’industrial far-
macèutic Antoni Vila Casas. L’acte d’inauguració
comptarà amb assistència de l’alcalde, Jordi Hereu.

Commemoració del Dia d’Andalusia 
Les entitats andaluses del districte de Sant Martí
van commemorar el Dia d’Andalusia amb diverses
activitats. L’acte central es va fer divendres 27 de
febrer a la sala de plens del Districte de Sant Martí,
amb una conferència que va anar a càrrec de Julio
Neira, coordinador general del Centro Andaluz de
las Letras. La commemoració va continuar dissabte
28, al CEIP La Caixa, amb l’actuació de diferents
grups culturals-folklòrics.

Presentació de l’Associació Encert
L’Associació Encert es va presentar públicament a
Sant Martí el passat 14 de març. L’acte va tenir lloc al
centre cívic Sant Martí i va comptar amb l’assistència
del regidor del Districte, Francesc Narváez. L’Associa-
ció Encert, presidida per Pere Prat, és una entitat de-
dicada al foment de la formació professional de les
persones amb discapacitat psíquica. Està situada al
carrer Pere Vergés, 1, despatx 15.

La nova promoció es

troba situada al barri

del Poblenou, al camí

Antic de València, 96,

i a més dels habitat-

ges amb serveis per a

gent gran també

inclou apartaments

per a joves, diversos 

equipaments públics

i un aparcament 

“Les dones transformem”, lema de la festa del Dia de la Dona 
Núria Mahamud 

“Les dones transfor-
mem” ha estat el lema

de la commemoració del Dia
de la Dona a Sant Martí, una
jornada reivindicativa mit-
jançant la paraula, l’humor, la
dansa i la música en la qual es
va presentar el procés partici-
patiu cap al II Congrés de Do-
nes de Barcelona, que tindrà
lloc el mes d’octubre. L’acte
central es va celebrar el 3 de
març a la rambleta del centre

cívic de Sant Martí, on es va
instal·lar una escultura efíme-
ra de nou dones de fusta en la
qual entitats de dones i alum-
nes de l’IES Joan d’Àustria
van enganxar-hi les seves re-
flexions. Allí es va llegir el
manifest per part de les do-
nes de les entitats que for-
men part del Consell de Do-
nes del Districte i d’alumnes
de l’institut esmentat, on va
quedar exposada l’escultura
durant alguns dies. 

L’acte va estar presidit pel regi-
dor del Districte, Francesc
Narváez, i la consellera de la
Dona, M. Lluïsa Latasa, els
quals van presentar al centre
cívic el projecte de participació
de les entitats de Sant Martí
en el Congrés de Dones. Al
llarg de la tarda també hi va
haver un espectacle d’humor
amb la còmica Alba, una peça
de dansa del Petit Ballet, un
concert de corda i el còctel lila,
que va tancar els actes.

Un moment de l’acte celebrat amb motiu del Dia de la Dona.

L’alcalde amb la beneficiària d’un dels apartaments.

Sant Martí compta amb 76 nous
habitatges per a la gent gran 

Les claus van 
ser lliurades el
passat dia 23 de
febrer per l’alcalde,
Jordi Hereu
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E N T I T A T S

Beatriu Sanchís

“En un dia casi primave-
ral, en un dia ple de fe-

licitat i també d’enyorança per
l’antiga seu, vull felicitar-vos
per aquest nou local que avui
inaugurem i per una Barcelona
de cultura, de germanor, de
convivència que vosaltres tam-
bé representeu”. Aquestes van
ser algunes de les principals
idees del discurs que va pro-
nunciar l’alcade de Barcelona,
Jordi Hereu, durant l’acte d’i-
nauguració de la nova seu so-
cial de la Hermandad Santo
Ángel que va tenir lloc el pas-
sat 7 de març. Més de dues-
centes persones, entre asso-
ciats i amics, es van reunir a la
nova seu de l’entitat per cele-
brar aquesta jornada d’una de
les associacions andaluses
amb més tradició del districte.
L’Hermandad es va fundar
l’any 1994 i des de fa onze
anys s’hi troba al capdavant
com a president José Rojo Es-
tévez. L’entitat organitza mis-
ses “rocieras” cada segon diu-
menge de mes a l’església de
Sant Paulí de Sant Martí i en-
tre altres activitats participa

de la Fira d’Abril, el Dia d’An-
dalusia, les campanyes de re-
collida de joguines de Nadal o
el Via Crucis de la Setmana
Santa. L’alcalde va signar en el
llibre d’honor de l’entitat amb

una dedicatòria que subratlla-
va “la idea de la Barcelona del
futur, de la convivència, on
moltes persones de diferents
cultures i tradicions són capa-
ces de conviure totes plegades
i com l’Hermandad del Santo
Ángel és un bon exemple d’a-
questa diversitat cultural”. A
l’acte, van assistir-hi represen-

tants de tots els partits polí-
tics amb representació al dis-
tricte “en un dia de felicitat per
a tothom”, tal com va afirmar
el regidor, Francesc Narváez.
“Una hermandad que sempre
ha tingut una excel·lent relació
amb Sant Martí”, va dir Nar-
váez. De la seva part, i visible-
ment emocionat, Rojo va
agrair, “l’esforç de tots els socis
per la bona feina de remodela-
ció del local, on tothom ha
col·laborat”. Finalment, i da-
vant dels somriure de tots,
Rojo va declarar que ja es po-
dia morir tranquil amb la nova
seu enllestida.

Més informació:
Hermandad de Nuestra
Sra. del Rocío Santo Ángel
Rambla Guipúscoa, 66 

Més de dues-centes
persones van
assistir a l’acte
d’inauguració 

La Hermandad de

Nuestra Señora del

Rocío Santo Ángel de

Barcelona estrena

nova seu social a la

rambla Guipúscoa,

número 66

L’alcalde, Jordi Hereu, després de tallar la cinta inaugural, amb el
regidor del Districte i el president de l’entitat.

L’Hermandad Santo Ángel 
de Barcelona inaugura seu

S E R V E I  P Ú B L I C

Beatriu Sanchís

La campanya de vacances d'estiu és un programa
municipal que proposa cada any, als infants i als
adolescents d'entre 1 i 17 anys de Barcelona, una
oferta amplíssima i variada d'activitats educatives
i engrescadores per gaudir més plenament del pe-
ríode de vacances. Un gran  ventall de jocs per triar
per a diferents edats i en diferents entorns. La
data d'inici de les inscripcions serà a partir del dis-
sabte 9 de maig. S'ha de consultar, però, els hora-
ris, els dies i el procés d’inscripció que ha establert
cada entitat organitzadora, perquè no totes tenen
obert aquest dia i, a més, en alguns casos, es pot
realitzar un sorteig per a l’assignació de places. En
el cas dels Campus Olímpia, s'ha de prestar espe-
cial atenció al seu calendari i procediment específic
d'inscripció. La campanya la coordina l'Ajunta-
ment de Barcelona, que fa arribar les iniciatives de
les associacions i les organitzacions que treballen
en el sector del lleure educatiu, ja sigui des del ves-
sant  lúdic o esportiu, a la ciutat. Les entitats orga-
nitzadores són responsables del desenvolupament
de les activitats que s'ofereixen. 
Arran de la bona acollida que va tenir en l'edició de
l'any passat la modalitat de “bressols d'estiu”, en-
guany es consolida, s'amplia i es fa una aposta per
l'estimulació educativa des dels primers anys de
vida, a la vegada que s'avança en el suport a la con-
ciliació familiar en la mesura del possible. 
La campanya d'activitats de vacances d'estiu, a
més, facilita l'accés a tots els infants i adolescents
de la ciutat gràcies al suport econòmic i de recur-
sos humans de l'Ajuntament a aquelles famílies i
infants que necessiten especial atenció per accedir
a les activitats per motius econòmics o personals
(discapacitat física/psíquica/sensorial). El catàleg
d'activitats, el qual estarà disponible a partir de la
segona quinzena d'abril, es pot demanar a les Ofi-
cines d'Atenció als Ciutadans. 

Més informació:
Telèfon 010 (Preu: 0,39 euros + IVA per establiment de trucada més 0,05

euros + IVA per minut, tarifat per segons)

www.bcn.cat/vacances

Període d'inscripcions per 
a les activitats d'estiu

L’Anna Tutusaus recorda amb orgull i
passió quan, un dilluns de setembre de

fa 32 anys, obria les portes de l’òptica Tutu-
saus al carrer Mallorca. El 2010 celebraran els
100 anys de la primera òptica Tutusaus, fun-
dada pel seu avi al carrer de la Boqueria. Car-
les, el fill d’Anna, segueix el projecte de la fa-
mília amb la mateixa dedicació i il·lusió que la
seva mare. Estan bolcats al servei personalit-
zat als clients i creant comerç al barri del
Clot, com també a l’Eixample i Ciutat Vella,

on hi ha repartides les sis botigues d’Òpti-
ques Tutusaus. Són optometristes, és a dir,
ens graduen la vista, adapten lents de contac-
te i aparells de sordesa. Disposen també de
tallers propis. Hi trobem ulleres per graduar i
de sol de primeres marques. L’Anna dóna grà-
cies de tot cor als clients i amics que l’han
ajudat a arribar fins on és ara.

Òptiques Tutusaus
C. Mallorca, 602 /  Tel.: 93 245 94 55

E L  T A U L E L L

32 anys vivint amb passió el món de l’òptica

Òptiques Tutusaus disposa actualment de sis establiments.

Joan Anton Font
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M U LT I M È D I A

TELEVISIÓ

Barcelona Televisió
“Hola Barcelona”
De dilluns a divendres, de 12 a 14 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

Moure’s amb bicicleta 

Paral·lelament a la inauguració de la
nova Oficina de la Bicicleta, oberta a la
plaça Carles Pi i Sunyer, 8, el web de la
bicicleta s’ha renovat amb nous contin-
guts i seccions. S’hi poden trobar notí-
cies i agendes i obtenir informació sobre
la normativa de la bicicleta, les activitats
a l’entorn de la bici i fer tràmits relacio-
nats amb aquest mitjà de transport. 
www.bcn.cat/bicicleta

Blog Barcelona

Un espai perquè parlis de la teva
Barcelona. Sobre com la vius, com la
sents i què n’opines. Es tracta d’un espai
compartit on pots veure l’opinió de l’al-
calde, Jordi Hereu, i acostar-te a la seva
acció de govern en aquells assumptes on
participa la gent. 
www.blogbarcelona.cat

w

per MANEL

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

Pere S. Paredes

Les instal·lacions que la Fede-
ració Catalana de Vela (FCV)

està construint al recinte del Port
Fòrum a Barcelona es diran Cen-
tre de Vela Joan Antoni Sama-
ranch, en honor de l’expresident
del Comitè Olímpic Internacional.

El centre acollirà el Barcelona In-
ternational Sailing Center (BISC),
l’Escola de Vela del Parc del Fò-
rum i les oficines de la Federació
Catalana de Vela. El BISC és el
vaixell insígnia del projecte global
i estarà principalment dirigit a la
tecnificació i alt rendiment dels

esportistes estatals i internacio-
nals, incloent-hi regatistes de clas-
ses olímpiques, internacionals i
monotips. La recerca de joves ta-
lents correrà a càrrec de l’Escola
de Vela del Parc del Fòrum. 
L’edifici creix en l’actualitat sota
la coberta de la placa fotovoltaica
del Fòrum, i la seva inauguració
és prevista per a principis del pro-
per any 2010. Amb tres plantes,
incorporarà una residència amb
capacitat per a 94 esportistes. 

El Port Fòrum acollirà el Centre 
de Vela Joan Antoni Samaranch

Pere S. Paredes

E l fondista kenyà Johnstone
Chebii, amb un registre de 2 h

14 min 1 s, i la jove etíop Tadelech
Biru, amb un crono de 2 h 39 min
43 s, es van imposar el passat 1 de
març a la Marató de Barcelona, de
42,195 quilòmetres, que es va dis-
putar pels principals carrers i avin-
gudes de Barcelona i que ha batut
un nou rècord històric de participa-
ció amb 9.702 inscrits.
Johnstone Chebii, de 39 anys i que
repeteix el títol que va guanyar l’any
2007, va superar en un esprint final
impressionant el seu compatriota
Hosea Kosgei (2 h 14 min 6 s), gua-
nyador de la passada edició.
El primer català classificat, igual
que en les últimes tres edicions, va
ser el corredor Roger Roca, el qual
va entrar en cinquena posició (2 h
17 min 41 s). Amb aquesta posició,
Roca aconseguia el títol de campió
de Catalunya de Marató, ja que la

cita barcelonina era també campio-
nat català de distància. 
Roger Roca manifestava a la con-
clusió: “estic molt content amb
aquesta posició i agraeixo molt l’a-
juda de Nacho Càceres, que ha ac-
tuat com una llebre”.
En categoria femenina, la jove cor-
redora etíop de 22 anys, Tadelesh
Biru no va tenir rival en tot el
recorregut, i el seu registre final de
2 h 39 min 43 s és la millor de les
cinc últimes edicions de la prova i,
a més a més, la millor marca perso-
nal de la corredora africana en la
que era la seva tercera marató.

La gironina Anna Rosa Romero va
ser la primera catalana classificada,
amb un crono de 2 h 57 min 60 s,
que li va donar el títol de campiona
de Catalunya absoluta.
Entre els participants,  les amigues
Judith Pola, de Sant Martí i la Ma-
nuela Giménez, de Sant Andreu,

ens van dir que: “a més a més d’a-
nar al mateix gimnàs i de córrer i
entrenar-nos juntes, des de fa
molts anys, volem participar d’a-
questa edició de la Marató per po-
tenciar l’atletisme i l’esport a Barce-
lona. Esperem que l’any que ve, la
Marató passi per tots els districtes”.
La nota trista de l’esdeveniment va
ser la mort del corredor irlandès
Colin Dunne, de 27 anys, mentre
disputava la prova. L’atleta va patir
una aturada cardíaca al quilòmetre
34,5 i, tot i l’atenció immediata de
la Creu Roja i el servei 061, no s’hi
va poder fer res. 

Els atletes africans tornen

a copar les primeres

posicions en una prova

que, tot i la pluja, va

omplir carrers i avingudes

La ciutat va acompanyar
en tot moment 
els maratonians

Maratonians al seu pas pels carrers de Sant Martí.

Rècord històric a la Marató de
Barcelona amb 9.702 participants
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On comença la nissaga de guàrdia
urbà?
En el meu avi, que tenia el número
109 de matrícula. Després, el 1924, el
meu pare es va fer mosso d’esquadra,
però al final de la Guerra Civil, quan va
tornar dels camps d’internament de
França, va ser empresonat i em va cal-
dre fer-me falangista per poder treure’l
de la presó.
I després?
El meu pare va acabar fent de pintor, i
com que els dos fills havíem d’anar
gairebé alhora a la “mili” i a casa no
ens podíem permetre d’estar tots dos
fora, me’n vaig anar com a voluntari a
l’exèrcit.
No era molt jove?
Encara no havia complert els 17 anys.
Era tan jove que vaig entrar com a edu-
cand de banda, on vaig aprendre a to-
car la trompeta i vaig arribar fins a cor-
neta de plaça, que equival al grau de
soldat de primera.
I de tornada?
Em vaig posar a treballar a una casa

del carrer Concòrdia, al Poble Sec, on
feien gasoses i sifons. Quan plegava,
treballava al teatre.
Al teatre?
Sí, era una cosa que m’agradava. Vaig
començar amb la revista Taxi al Cómico
amb l’Alady entre altres artistes. Des-
prés vaig participar a El gran clíper,  Las
mil y una pierna,  al teatre Victòria, etc.
Quan es va fer guàrdia urbà?
Encara treballava a Can Ricardo Caba-
nes, l’empresa de les gasoses, quan un
dia em van preguntar si m’agradaria
estar a la Guàrdia Urbana, i vaig dir
que sí.
I...
Vaig ingressar a l’acadèmia el 1949 i
cap al mes d’octubre o novembre ja
vaig sortir al carrer. Llavors els cursos
només duraven tres mesos.
Com va anar?
Em van destinar al servei de trànsit a
diferents cruïlles, entre les quals vaig
arribar a fer-me totes les de la Diago-
nal. El primer Nadal, la primera ampo-
lla que vaig rebre fou de mans de Paco
Martínez Soria. El servei de trànsit el
compaginava amb la banda de trompe-
tes i tambors de la Guàrdia Urbana, on
tocava la trompeta quan hi havia algu-
na desfilada o celebració.

Fins quan va estar en aquesta
destinació?
Fins al 1953, quan vaig entrar a cava-
lleria i més concretament a la banda de
cornetes, on era el que florejava amb el
clarí. D’aquest temps encara recordo el
viatge a París i l’actuació al Parc des
Princes. Finalment, el 1960 vaig deixar
la unitat.
Llavors?
Vaig estar a la unitat de vespistes uns
tres anys i després, a mitjan anys sei-
xanta, vaig passar a segona activitat.

D’aquest temps, què en recorda?
La necessitat d’aprendre idiomes. Vaig
aprendre, d’oïda, francès, anglès i italià
i m’ha anat prou bé a la vida, perquè
llavors a la Guàrdia Urbana gairebé
ningú no en parlava. I conèixer  l’Errol
Flynn... 
L’Errol Flynn...?
Una nit, casualment, vaig conèixer el
coreògraf de l’Errol Flynn i això em va

permetre el treballar amb l’artista, el
1955, en el rodatge de la pel·lícula Rap-
sodia Real, com a genet especialista. Es
va fer a Sitges, Santa Cecília a Montser-
rat, el parc de la Ciutadella, etc.
Alguna cosa més en aquest món?
Bé, com a sobresou, perquè guanyava
poc, vaig treballar des del comença-
ment dels anys seixanta fins al 1983 a
la cadena de sales de festes Ferrer, on
vaig arribar fins a director.
I la seva activitat de guàrdia urbà
a l’antiga?
Fa uns cinc anys, l’intendent de la
Guàrdia Urbana de l’Eixample em va
demanar de fer de guàrdia a l’antiga per
recollir menjar per a la gent necessitada
per Nadal per l’ONG Avismón. Després
també he estat en diferents festes mo-
dernistes de comerciants de l’Eixample
i aquest darrer any, el dia 3 de gener, al
carrer Rogent-Fresser per recollir jogui-
nes per als nens pobres del districte,
una cosa que continuaré fent per aju-
dar la gent pobra.
I la família?
Són quatre generacions a la Guàrdia
Urbana, avi, nét, besnét i rebesnét, i
el fill, el meu pare, mosso. Per cert, la
meva jove també forma part de la
Guàrdia Urbana.

E N T R E V I S T A J o s e p  S á n c h e z ,  g u à r d i a  u r b à  j u b i l a t  i  v o l u n t a r i  d ’Av i s m ó n  

Josep Sánchez vestit a l’antiga i amb el seu salacot.

Josep Sánchez, guàrdia urbà jubilat, amb més

de vuitanta anys i una vida apassionant, conti-

nua oferint la seva professió a la societat. Per

aquesta raó no dubta a vestir-se a l’antiga per

recollir totes aquelles coses que poden ser útils

a les persones necessitades

“La primera ampolla que
vaig rebre fou de mans

de Paco Martínez Soria”

“Quatre generacions a
la Guàrdia Urbana, avi,
nét, besnét i rebesnét”

Josep Maria
Contel


