
El Districte de Sant Martí ha re-
but més de 30 milions d'euros
del Fons Estatal d'Inversió Local
que ha creat el Govern central
per fer front a l'actual situació de
crisi econòmica. El Districte uti-
litzarà els diners per engegar 36
nous projectes de reforma i mi-
llora de diversos carrers i equi-
paments del barri, com el mer-
cat del Clot, la plaça del Fòrum o
la base nàutica municipal de la
Mar Bella. Tot això s'emmarca
en un pla global de reforma que
durà a terme l'Ajuntament de
Barcelona –amb 303 projectes i
una inversió total de 282,3 mi-
lions d’euros– i que és previst
que permeti la creació d'uns
5.000 llocs de treball

Sant Martí s'enfronta a la
crisi amb 36 nous projectes 

S'estrena el Campus de 
la Comunicació de la UPF

ON

Entre la Diagonal i els
carrers Roc Boronat,
Llacuna i Tànger

PATRIMONI

S'han recuperat dos
edificis de l'antiga
fàbrica de Ca l'Aranyó

CANVI URBÀ

Cada dia hi passen 3.500 
persones, entre estudiants 
i professors 
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Imma Tubella
Rectora de la Universitat
Oberta de Catalunya

«Ens convé tenir més
present l'entusiasme
que desperta 
Barcelona al món»  
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Solució d'alta
enginyeria perquè 
el TAV no afecti la
Torre del Fang
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Mitja marató de
Barcelona
La millor promoció de
l'esport al carrer
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Retirada gratuïta de
plaques franquistes
Ampliat el termini fins al
final de març
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Dona i Comunitat
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El mercat del Clot és un dels equipaments que es millorarà.



SANT MARTÍ2 Març 2009

I N F O Ú T I Lt W L ’A G E N D AW

DIA INTERNACIONAL DE LA DONA

Dijous 12 de març
Amor en blanco y negro
A les 18 h. Centre cívic Besòs (Rbla. de Prim, 87)
Obra de Julio Mathias, a càrrec del grup de teatre d’Am-
bar Prim. Organitza: Associació de Dones Ambar Prim.

Divendres 13 de març 
Raíces de Dona 
A les 20.30 h. Parc Sandaru (Buenaventura Muñoz, 21)
De la Companyia Dona Danza.Obra de dansa-teatre
sobre l’esclavitud i la dona negra.

Dimecres 18 de març
Presentació Bloc dels tallers 
Xarxes Socials a Internet
A les 10.30 h. Espai Antoni Miró Peris (pl. Carme Montu-
riol, 10)
Presentació del projecte per a la creació de la Platafor-
ma Digital de Dones de Sant Martí. 

Divendres 20 de març 
Dona Urbana
A les 19 h. Centre cívic Besòs (Rbla. de Prim, 87)
Taula d’experiències i concert Hip-hop.

Dijous 26 de març
Las trece rosas
A les 19.30 h. Espai A. Miró Peris (pl. Carme Monturiol,10)
Tretze dones joves moren a les pressons franquistes en
defensa de les seves idees. Pel·lícula.

Divendres 20 de març
El flamenc i la música clàssica
A les 20 h. C. cívic Parc Sandaru (Buenaventura Muñoz, 21)
Conferència i concert a càrrec de Lola Fernández i el
duet Berimbau.

Dissabte 21 de març
Sergi Quiñonero
A les 21 h. La Cosa Nostra (Beret, 83)
Poesia. Presentació del llibre Sota les Muntanyes. Haikús,
accions i altres poemes.

Fins al 26 d’abril
La llum i el color de Joaquim Mir
CaixaFòrum (av. Marquès de Comillas ,6)
80 obres plenes de llum i color i realitzades amb olis.

Dimarts 17 de març
Sota les sabates
A les 18 h. Bibl. Sant Martí de Provençals (Selva de Mar, 215)
Heu rebut mai la carta d’una formiga o heu enviat una
invitació a un cuc? Contes sobre els petits animals que
viuen sobre la sorra.

Dijous 19 de març
Contacontes
A les 18 h. Espai Antoni Miró Peris (pl. Carme Monturiol,10)
A càrrec del narrador Llorenç.

Dissabte 21 de març
Room on the Broom
A les 18 h. Bibl. Xavier Benguerel (av. Bogatell, 17)
Activitat on l’oralitat té un paper important, en aques-
ta ocasió en anglès.

Diumenge 22 de març
Les aventures d’en Pere Pistoles
A les 12 h. Farinera del Clot (Gran Via, 837)
En Pere Pistoles surt cap a les muntanyes blaves a sal-
var la seva estimada. A càrrec de la Cia. El Partiquí.

Dissabte 14 de març
Mazoni+Nour
A les 22 h. Farinera del Clot (Gran Via, 837)
Una banda del nou rock independent català i un grup,
Nour, que ajunta electrònica, hip-hop i ritmes àrabs. 
Orquestra Amics de la Música
A les 18 h. Can Felipa (Pallars, 277)
Bandes sonores inoblidables.

Dissabte 21 de març
Tot un dia de concerts al Conservatori
D’11 a 22 hores. Conservatori Mpal. de Música (Bruc, 112)
Més de 25 propostes musicals concentrades en una
marató d’onze hores.

Diumenge 22 de març
Off Concurs Maria Canals
A les 12 h. Can Felipa (Pallars, 277)
Recital d’un jove pianista internacional, dins la progra-
mació del 55è Concurs Internacional Maria Canals.

Dissabte 28 de març
Ew Entity
A les 21 h. La Cosa Nostra (Beret, 83)
Rock sinistre.
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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.



Felicia Esquinas

L’entrada en funciona-
ment del Campus de la

Comunicació-Poblenou de la
Universitat Pompeu Fabra
(UPF) a principi d’any és un
pas decisiu en la transforma-
ció urbana d’aquesta zona de
Sant Martí, abans territori de
fàbriques i avui seu d’un po-
tent focus de formació i re-

cerca universitàries, dotat
d’instal·lacions tecnològiques
capdavanteres i integrat dins
del Parc Barcelona Media del
22@. 
Cada dia, unes 3.500 perso-
nes (estudiants, professors i
personal administratiu) es
desplacen als nous equipa-
ments educatius. “És el que
vam somiar quan es va crear

el 22@, que els estudiants
vinguessin a aquesta zona in-
dustrial. La presència d’una
universitat tan important
com la Pompeu Fabra, dels
seus estudiants i professors,
contribuirà a canviar la feso-
mia, l’ús i l’activitat del barri”,
exposa el regidor del Distric-
te de Sant Martí, Francesc
Narváez.

Hi ha un altre aspecte força
important. L’espai on respira
aquest campus de futur és
part de la memòria i el patri-
moni industrial del Poble-
nou. Es tracta de l’antiga fà-
brica tèxtil de Ca l’Aranyó
(1877-1986), de la qual s’han
recuperat dos edificis “d’un
valor incalculable”, assenyala
Narváez. Ara, la nau de telers
i la del magatzem formen
part de la nova illa d’instal·la-
cions universitàries, situada
entre l’avinguda Diagonal i
els carrers Roc Boronat, Lla-
cuna i Tànger, al barri del
Parc i la Llacuna del Poble-
nou. Comprèn dos edificis
més de nova construcció i
una plaça central on s’ha con-
servat l’altíssima xemeneia
de la fàbrica. 
El Campus de la Comunica-
ció, que disposa d’un cinquè
edifici a l’altra banda del car-
rer Tànger, té una superfície

total de 34.000 m2. La UPF hi
imparteix estudis de grau i de
postgrau en els àmbits de la
comunicació i les tecnologies
de la informació.
El nou campus és un element
destacat en la creació d’un tei-
xit urbà que combina les em-
preses, la tecnologia i la for-
mació amb la vida de barri.

En el futur s’hi afegiran nous
veïns, ja que a prop del cam-
pus s’estan fent diverses pro-
mocions d’habitatge públic. I
també un nou equipament
cultural, l’Espai de Pintura
Contemporània Can Framis,
que obrirà el 27 d’abril.
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El president, José Montilla, signa el Llibre d’Honor de la UPF en presència de l’alcalde, Jordi Hereu, el
conseller, Josep Huguet, i el rector, Joan Josep Moreso.

El nou Campus de la Comunicació

de la Universitat Pompeu Fabra 

ha transformat l’antiga fàbrica de 

Ca l’Aranyó en una centre

capdavanter de formació i recerca

universitàries. Cada dia atreu 3.500

persones cap al barri del Parc i la

Llacuna del Poblenou

Formació, recerca i noves tecnologies 
a l’antiga fàbrica de Ca l’Aranyó

El campus de la 
UPF és un element
decisiu en la
transformació
urbana de la zona

C IU TA DA N S OPINE N

Ángel Martínez
Reprografia

Aunque pienso que a la
larga seguro que el
campus estará bien, ya
que el espacio es bueno,
pienso que se ha inau-
gurado demasiado rápi-
damente, diría que pre-
cipitadamente.

Glòria Plana
Arquitecte tècnic

És un edifici que té una
estètica molt potent,
tot i que des del meu
punt de vista té, fun-
cionalment, algunes
mancances.

Mireia Chavarria
Estudiant

Veig que hem vingut
abans que s’hagi aca-
bat, l’hem inaugurat
abans d’hora i s’ha fet
només de cara al pro-
fessorat. L’equipament
en si el trobo bé, és
correcte.

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  n o u  c a m p u s  d e  l a  c o m u n i c a c i ó  d e  l ’ U P F ?

Anna Salas
Personal de pas de
l’UPF

Penso que és una
innovació arquitectò-
nica que fa encaixar
molt bé la part antiga
de l’edifici amb la part
nova. És un espai molt
important que feia
molta falta

Domènec Font
Catedràtic de
Comunicació

Construir una univer-
sitat més oberta a la
societat i a la gent és
un projecte fecund.
Pot cobrir un espai de
creació i creativitat on
la cultura no esdevin-
gui oci, sinó producció.

Jordi Aladro
Director de la
Universitat de
Califòrnia

Em sembla merave-
llós. Els alumnes
d’aquesta facultat
tindran unes bones
instal·lacions que els
obriran les portes a
Europa. Està molt bé.

P R E M I  C I U TAT  D E  B A R C E L O N A  A
L’illa del Campus de la Comunicació de la UPF ha rebut el premi Ciutat de Barcelona

d’Arquitectura i Urbanisme per “la bona articulació de diversos edificis i usos”. Segons el

jurat, aquest “excepcional conjunt urbà” suma “positivament diverses actuacions: edificis

de nova planta i rehabilitació del patrimoni de Ca l’Aranyó,usos públic i privat que es com-

plementen entre ells”. El campus és un projecte dels arquitectes Josep Benedito i Ramon

Valls, i la rehabilitació dels dos edificis fabrils, obra dels arquitectes Antoni Vilanova i

Eduard Simó.



SANT MARTÍ4 Març 2009

U R B A N I S M E

Núria Mahamud

Una complexa obra
d'enginyeria permetrà

preservar intacta la Torre
del Fang, en la confluència
dels carrers Clot i Espron-
ceda. L'Ajuntament de Bar-
celona ha treballat en col·la-
boració amb Adif, l'entitat
pública encarregada de les
obres, per evitar afectar la
masia, dues façanes de la
qual daten del segle XIV i
estan catalogades com a pa-
trimoni de la ciutat. El pro-
jecte inicial preveia des-
muntar la torre pedra a
pedra per reconstruir-la al
costat perquè es creia que el
túnel de l'alta velocitat en
tocava els fonaments. Fi-
nalment, el túnel passarà
per sota de l'edifici a molta
més fondària, i l'estructura
es reforçarà amb bigues co-

sides i adossades a cadas-
cun dels murs i una llosa
formigonada on descansa-
ran els fonaments. Mentre
es realitzen les obres de la
caixa del túnel del TAV,
l'edifici “flotarà” en l'aire

gràcies a un sistema de sus-
pensió especial com el que
ja s'ha utilitzat a la plaça de
braus de Les Arenes. 
Per garantir que les obres no
afectin l'estructura de la Tor-
re del Fang, Adif ha disse-
nyat un pla d'auscultació

mitjançant 41 sensors de
control a les façanes i l'en-
torn.
La masia havia acollit fins al
mes d'octubre els Serveis
Educatius i de Normalització
Lingüística del Districte de
Sant Martí, els quals han es-
tat traslladats, de moment, a
unes oficines del centre co-
mercial Glòries. La voluntat
política i social del Districte
és que una vegada finalitza-
des les obres es recuperi la
masia per instal·lar-hi alguns
equipaments municipals,
els quals s'hauran de con-
sensuar amb el veí Distric-
te de Sant Andreu, a qui
pertany territorialment. De
moment, l'Ajuntament de
Barcelona demanarà a Adif
que redacti el projecte de
restauració de la torre –de
tres plantes, però amb una
complicada distribució in-
terior– per començar-ne la
rehabilitació quan s'acabin
les obres de les infraestruc-
tures ferroviàries.

Solució d'alta enginyeria perquè
el TAV no afecti la Torre del Fang 

Obres a l’entorn de la Torre del Fang.

Quan acabin les
obres del TAV,
la Torre es 
rehabilitarà per
acollir-hi
equipaments

La Torre del Fang descansarà sobre una
llosa formigonada que cobrirà el túnel del
tren d’alta velocitat (TAV), a més fondària
de la que s'havia previst inicialment

La plaça de Sant Agustí Vell, d'on sortien molts traginers
que feien servir la carretera de Ribes. (Foto: Arxiu JMC)

Carretera de Ribes (I)
Una de les principals vies de comunicació de la ciutat ha
estat, des de fa segles, la que uneix Barcelona amb la
plana de Vic i els Pirineus. Aquesta via ha estat conegu-
da com carretera de Ribes, després la Nacional 152 i ara,
en gran part, és la C17 i, en alguns trams urbans, és l’ac-
tual carrer de Ribes. És una via que arrencava a tocar del
portal de Santa Clara de les muralles, seguia pel mig
dels camps fins a arribar al Clot, continuava cap a Sant
Andreu i, quan arribava al turó de la Trinitat, lloc ano-
menat també la “quinta forca”, creuava la serra de Coll-
serola, pel coll de Finestrelles, i després anava fins a la
torre del Baró, on entrava a Montcada.
Del començament d'aquest camí, la Guía General de Barcelo-
na, de Manuel Saurí, de 1849, en feia la següent referència:
“El portal Nou, anomenat així perquè es va construir des-
prés de la caiguda de Barcelona el 1714, després d'haver-se
enderrocat el de Santa Clara. En sortir i a la dreta hi ha la
carretera de la Marina fins a França i a l'esquerra una altra,
que va cap al Vallès, la plana de Vic i l'alta muntanya”. És
una via de la qual hi ha notícies des dels segles XIV-XV.
Era un camí o una carretera provincial que, encara que no
estava en gaire bon estat, es podia transitar amb certes ga-
ranties i que feien servir tota mena de carruatges. A dues
llegües de Barcelona, a la torre del Baró, hi havia uns bu-
rots que cobraven una mena de peatge o impost que grava-
va tots els carruatges que transitaven per aquell indret. La
resistència dels traginers a pagar-lo originava moltes triful-
gues. Una part dels diners recaptats en aquest punt ser-
vien perquè l'Estat mantingués el cos d'enginyers civils, i
una altra part per atendre la conservació dels camins.
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



Thaïs Gutiérrez

E l Districte de Sant Martí
té previst dur a terme 36

nous projectes de millora dels
barris que es duran a terme
gràcies als diners del Fons Es-
tatal d’Inversió Local que ha
creat el Govern de Rodríguez
Zapatero per fer front a l’ac-
tual crisi econòmica. L’execu-
tiu ha destinat 8.000 milions
d’euros a promoure la realit-
zació d’obra pública i d’inver-
sions generadores de treball
per part dels ajuntaments.
En el cas de Barcelona, la do-
tació assignada ha estat de
282,3 milions d’euros, dels
quals 30.342.630 són per al
districte de Sant Martí. Es re-
partiran entre aquests projec-
tes de millora, transformació
i manteniment dels carrers i
equipaments del barri. L’ob-

jectiu d’aquest Fons és millo-
rar l’espai públic i els serveis
que la ciutat ofereix als ciuta-
dans. Els grans capítols de re-
formes són la millora de l’es-
pai urbà, dels equipaments i

serveis ciutadans, la promo-
ció econòmica, la millora
d’infraestructures i d’instal-
lacions ciutadanes com el

Zoo, el Tibidabo o l’hospital
de Sant Pau. En total, l’Ajun-
tament durà a terme 303 pro-
jectes gràcies al Fons, i és pre-
vist que això produeixi uns
5.000 nous llocs de treball di-
rectes. Entre tots els projectes
que es faran al districte de
Sant Martí, s’hi destaca la cre-
ació de dues noves escoles
bressol, una al Clot de la Mel,
i l’altra, encara sense nom, al
CEIP Els Horts. També hi ha
l’adequació de la Base Nàutica
Municipal de la Mar Bella i el
Centre Municipal de Vela, on
és previst substituir les pèrgo-
les de l’edifici central i dels
panyols i l’enderrocament de
les que estan en mal estat.
També se substituirà l’actual
tanca perimetral de tota la
zona i es milloraran els reves-
timents i els acabats i la xarxa
de clavegueram. Altres projec-
tes importants són la millora
de tot el sistema de climatit-
zació del mercat del Clot o la
reforma de la plaça del Fò-
rum, on s’adequaran i es mi-
lloraran les zones de serveis i
d’aparcament.
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N O T Í C I E Sf
Lliurament dels premis de Paraules a Icària 
Dijous 12 de març està previst lliurar els premis als
guanyadors del Certamen Literari Paraules a Icària.
Serà la primera edició d’aquest concurs literari, orga-
nitzat per Edicions Saragossa i el Districte de Sant
Martí, que vol promoure la creació literària i fomen-
tar el plaer per la lectura. Els premiats rebran un cer-
tificat acreditatiu i un contracte amb edicions Sara-
gossa per a l’edició de la seva obra.

Celebració del Dia Internacional de la Dona
Fins al 20 de març es continuen celebrant activitats
relacionades amb el Dia Internacional de la Dona. En
destaca la Pinzellada flamenca femenina Som fla-
menques, un espectacle a càrrec de les professores i
alumnes dels tallers del centre cívic Besòs que se cele-
brarà divendres 13, a les 20.30 h. Al mateix escenari
es tancarà la programació commemorativa, el dia 20,
amb una taula d’experiències sobre la dona urbana i
un concert hip-hop, que tindrà lloc el dia 20. 

Dues noves centenàries a Sant Martí 
Dues ciutadanes del districte de Sant Martí van cele-
brar els seus centenaris amb pocs dies de diferència
durant el mes gener. Teresa Manresa va complir 100
anys el dia 28, i Francisca Sánchez els va fer el 31. El
regidor del Districte, Francesc Narváez, va voler estar
present en les respectives festes que els familiars i
amics els van oferir, i a totes dues els va lliurar una
placa commemorativa i un ram de flors.

El Districte de Sant

Martí ha rebut més

de 30 milions

d’euros per engegar

projectes de millora

i reforma dels barris

en una iniciativa del

Govern central per

fer front a la crisi

Inauguració de la plaça Willy Brandt al parc del Fòrum 
Redacció

L’alcalde de Barcelona,
Jordi Hereu, i l’alcalde-

governador de Berlín, Klaus
Wowereit, van inaugurar al
parc del Fòrum la plaça Willy
Brandt, en honor del polític
socialdemòcrata alemany
que va ser canceller de la Re-
pública Federal Alemanya
entre 1969 i 1974, i Premi
Nobel de la Pau el 1971. L’ac-
te va tenir lloc al principi del
mes de febrer. La plaça de

Willy Brandt es troba entre
el passeig del Taulat i el de
García Fària, en un espai que
queda delimitat per l’edifici
de l’hotel Hilton i el Centre
Internacional de Conven-
cions. Amb la inauguració de
la plaça de Willy Brandt,
també s’han donat per inau-
gurats simbòlicament altres
espais, com ara la plaça del
Fòrum, situada entre l’avin-
guda del Litoral i els molls de
la Marina Seca i de la Vela, és

a dir, compartida amb el mu-
nicipi de Sant Adrià; el parc
dels Auditoris, espai enjardi-
nat situat entre la zona de
banys i la plaça del Fòrum; el
parc del Camp de la Bota, es-
pai enjardinat que hi ha en-
tre el carrer de Llull, la ram-
bla de Pr im i  l ’avinguda
Diagonal, i el parc Maresme,
que es troba entre els carrers
de la Selva de Mar i de Bil-
bao, l’avinguda del Litoral i el
passeig de García Fària.

Un moment de la inauguració de la plaça Willy Brandt.

Exterior de la base nàutica municipal de la Mar Bella.

Sant Martí engega 36 projectes
gràcies al Fons Estatal d’Inversió

D ATA  L Í M I T  P E R  A  L E S  O B R E SA
Totes les obres que es realitzin amb els diners del Fons

Estatal d’Inversió Local han de tenir una garantia d’exe-

cució prèvia al 31 de desembre de 2009. Aquesta és una

de les condicions sine qua non que el Govern central ha

posat per donar els diners d’aquest fons extraordinari als

ajuntaments de l’Estat. Així, en el cas de Barcelona i els

seus districtes s’han pogut accelerar obres que estaven

previstes per al 2010 o 2011.

Es faran dues 
noves escoles
bressol, una al Clot
de la Mel i l’altra 
al CEIP Els Horts
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E N T I T A T S

Daniel Venteo

L’Associació Dona i Co-
munitat va ser creada el

maig del 2005 en finalitzar un
projecte dut a terme per un
grup de dones vinculades als
serveis socials del Poblenou i
del Consell de Dones del Dis-
tricte de Sant Martí. Les seves
primeres activitats, des de lla-
vors, les van dur a terme amb
el nom de “La Comunitat amb
les Dones i les Famílies”.
Els seus objectius són treballar
en tots els projectes que tenen
a veure amb les dones i la seva
relació amb el conjunt de la
societat. Entre altres projec-
tes, l'entitat col·labora en el
programa “Els nous usos dels
temps”, que vol donar respos-
ta a la necessitat de conciliació
entre la vida laboral, familiar i
personal de les dones mit-
jançant l'impuls de tota mena
d'activitats, com ara xerrades,
jornades i tallers, en les quals
es toca aquesta problemàtica.
Així mateix, l'associació realit-
za nombroses activitats de di-
namització i divulgació com
ara les dedicades al temps de
l'oci, a la Llei d'igualtat i a as-

pectes de la recuperació de la
memòria històrica dels barris
en relació amb el paper exercit
al llarg de les dècades per les
dones. En aquest sentit, cal
destacar la tasca duta a terme
per l'entitat per recuperar el
nom de dones de diferents
moviments vinculats amb la

lluita pels drets civils i socials,
noms de dones que en els úl-
tims anys han batejat nous es-
pais públics dels barris de Sant
Martí. Com a resultat d'aquest
treball, el passat 10 de febrer
l'entitat va presentar a la seu
del Districte el llibre Els carrers
parlen de dones, i es va col·locar
una placa commemorativa,

coincidint amb el 75è aniver-
sari del dret a vot de les do-
nes. Aquest llibre, segons
Mariona Salleras, presidenta
de l'associació, “és el resultat
de la necessitat històrica de
fer justícia a les dones. És un
reconeixement, una manera
de fer visibles dones que han
estat part activa i constructo-
ra de la societat i que tant
costa encara que se les valori
i reconegui”. 
Un altre dels projectes en què
treballa Dona i Família és el
Banc del Temps de Sant Martí,
una singular iniciativa destina-
da a intercanviar serveis entre
les persones amb una única
moneda de canvi: el temps.

Més informació:
Associació Dones 
i Comunitat
Gran Via de les Corts 
Catalanes, 837
Tel.: 93 291 84 04
comunitatbdt@hotmail.com

L'entitat treballa,
entre d'altres, en
diversos projectes de
recuperació de la
memòria històrica

D'ençà de la seva

creació l'any 2005,

l'associació Dona i

Comunitat ha estat

una eina de servei 

per a les dones i el

conjunt dels barris 

de Sant Martí

Presentació del llibre “Els carrers parlen de dones”. 

Dona i Comunitat, una entitat al
servei de les dones i la societat

A l carrer Sant Joan de Malta, davant mateix
de la plaça Valentí Almirall, hi ha La Fusta,

un antic bar que des de fa set anys porten el Ri-
cardo i la Maria José, i on també hi ha la filla, la
Noelia. És un bar d'ambient rústic on fan menú
al migdia i on podem tastar cuina casolana i
tradicional. La Maria, la cuinera, és natural de
Salamanca i cuina plats com el “cochinillo”, els
canelons i les croquetes casolanes, la caldereta,
o el “cocido gallego” dels dimecres. Els caps de
setmana tenen una carta variada on tampoc no

manca el marisc. També és un bon lloc per fer
un entrepà o unes tapes mentre s'anima la ter-
túlia. Així mateix, el bar La Fusta és la seu de la
penya culer “L'Angoixa, Club de Patiment”, i
quan juga el Barça el local s'omple per veure el
partit i compartir emocions. Ara bé, veient com
va l'equip aquesta temporada, el nom pot resul-
tar una mica irònic.
Bar La Fusta
C. Sant Joan de Malta, 37 
Tel.: 93 308 61 46

E L  T A U L E L L

Menjar casolà, tapes i futbol

Els dimecres fan “cocido gallego”.

Joan Anton Font

S E R V E I  P Ú B L I C

Daniel Romaní

Fins al dia 31 de març es pot demanar a l'Ajunta-
ment de Barcelona la retirada de plaques amb sim-
bologia franquista dels habitatges de la ciutat.
Aquesta retirada es farà amb caràcter gratuït i sem-
pre a petició dels veïns de l'immoble. L'Institut Mu-
nicipal del Paisatge Urbà i la Qualitat de Vida ha de-
cidit ampliar el termini per fer-ne la sol·licitud fins
a finals d'aquest mes, perquè un nombre significatiu
de veïns de les comunitats de propietaris no havien
pogut celebrar l'any passat la reunió que incloïa la
possibilitat de retirar la placa amb símbol franquis-
ta del seu habitatge a l'ordre del dia.
Aquesta iniciativa forma part d'una campanya gene-
ral per a la retirada dels símbols franquistes a Bar-
celona, que comprèn també els símbols que hi ha als
edificis de titularitat municipal i als espais públics
(carrers, places, parcs i jardins), d'acord amb la Llei
de la Memòria Històrica.
L'inventari dels símbols franquistes de Barcelona,
fet per la historiadora de la Universitat de Barcelo-
na Pilar Mateo, posa de manifest que a la ciutat que-
den pocs símbols franquistes. La major part són pla-
ques d'habitatges públics de l'antic règim, amb el
jou i les fletxes o amb altres al·lusions al franquis-
me. És previst que la retirada de les plaques es faci
aquest mateix any 2009.   

Més informació: 
T. 93 256 25 25
www.bcn.cat/paisatgeurba
paisatgeurba@bcn.cat

Retirada gratuïta de
plaques franquistes
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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

Barcelona Visió

Aquest web és una gran aposta pel vídeo
a Internet i permet veure audiovisuals
sobre aspectes desconeguts de la ciutat.
A més, disposa d'una base de dades de
recursos audiovisuals de la ciutat  i per-
met als usuaris enviar el seus vídeos
sobre Barcelona. 
www.bvisio.com

Canal Cultura

Canal Cultura vol potenciar el coneixe-
ment de l'actualitat cultural de la ciutat.
Per fer-ho, compagina informació de
caràcter textual amb continguts audio-
visuals molt rellevants.  Canal Cultura,
tant a les seves seccions com a la seva
plana principal, facilita un seguit d'en-
llaços a webs d'interès, de manera que
respon a un altre dels seus reptes: esde-
venir un portal de portals culturals.
www.bcn.cat/canalcultura

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

Pere S. Paredes

E l passat 8 de febrer, més de
4.500 persones van prendre

part de la mitja marató de Barcelo-
na, un recorregut de 21,097 quilò-
metres per les principals vies i car-
rers de la ciutat. 
La present edició de la segona cursa
de l'any, després de la de Sant Anto-
ni, ha estat tot un èxit de participa-
ció, ja que les inscripcions es van
tancar abans de temps, quan es va
arribar a 4.551 atletes, límit que va

posar l'organització per a un cor-
recte desenvolupament de la cursa
popular.
Per a Carles Martí, alcalde acciden-
tal el dia de la cursa, “amb proves
ciutadanes atlètiques com aquesta,
Barcelona és i continuarà sent la
capdavantera en la promoció de
l'esport del carrer. Barcelona és i
serà la capital de l'atletisme”.
La jornada, que es va desenvolupar
dintre del típic ambient de festa, va
veure's afavorida per un temps

molt escaient  per a la pràctica d'a-
questa especialitat esportiva, tot i
que bufava una mica de vent que va
repercutir sobretot en el temps dels
principals atletes que optaven a les
primeres posicions de la cursa.
Entre els participants que varen cór-
rer per gaudir d'aquesta cursa i del
bon ambient hi havia Antoni Mor-

ros, de Sant Martí, que volia “córrer
per una Barcelona sense cotxes, ni
motos. Aquesta ciutat és tan bonica
que val la pena participar de festes
populars com aquesta per gaudir dels
seus carrers sense vehicles. A més a
més, hi participes al costat de verita-
bles professionals que vénen a batre
el rècord de la mitja marató”.
En la part més competitiva, el pri-
mer atleta classificat va ser el kenyà
Alex Kirui (1 h 2 min 25 s), mentre
que la corredora etíop Dergeneseh
Shisraw (1 h 11 min i 19 s) va ser la
primera dona a arribar a la meta. 
La mitja marató, amb la campanya
“El teu gest val per dos”, va tornar a
ser una prova solidària. En aquesta
edició, l'ANUE (Associació de les
Nacions Unides) ha estat l'escollida
pel seu projecte per finançar com-
peticions esportives per a infants a
Dakar, Senegal, i la creació d'escoles
d'atletisme.

El kenyà Kirui i l'etíop
Shisraw van ser els
guanyadors de la
popular cursa ciutadana

Participants a la mitja marató al seu pas pel passeig marítim.

La mitja marató de Barcelona, la
millor promoció de l'esport al carrer

La segona cursa popular de l'any va omplir, amb més

de 4.500 participants, alguns dels carrers més impor-

tants de diferents districtes de Barcelona
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Quants estudiants té la Universi-
tat Oberta de Catalunya?
Som la segona universitat de Catalunya
en nombre d'estudiants; en tenim prop
de 50.000. 
El fet que els estudis es facin per
mitjà d'Internet contribueix a l'aï-
llament dels estudiants?
No. Els estudiants de la Universitat
Oberta de Catalunya també queden en-
tre ells, surten i fan activitats. De fet, la
idea que Internet aïlla és un mite. Al-
guns estudis han demostrat que les per-
sones que són sociables presencialment
ho són a la xarxa i les que no ho són
presencialment no ho són a la xarxa.
Quina és la mitjana d'edat dels es-
tudiants de la Universitat Oberta
de Catalunya (UOC)?
El gros d'estudiants se situa en la franja
que va dels 30 als 35 anys. Els perfils
són molt variats: mares que treballen,
persones que n'han de cuidar d'altres,
professionals en actiu que volen am-
pliar coneixements acadèmics, estu-
diants que en el seu moment no van

acabar els estudis superiors i ara vénen
a fer-ho a la UOC, persones que volen
cursar segones carreres, etc. Precisa-
ment la UOC va ser creada per servir
aquests col·lectius, que volen estudiar
però que no poden anar a la universitat
durant el dia. També comencem a tenir
«nadius digitals», que ja han nascut
«connectats» a Internet i se senten més
còmodes a la nostra universitat, més
propera a un mitjà de comunicació que
a una universitat tradicional i amb un
model pedagògic diferent. 
I els exàmens? També es fan per
Internet?
Els estudiants poden triar entre fer una
avaluació contínua i fer un examen fi-
nal presencial. En el cas de l'avaluació
contínua, al final de cada semestre (ge-
ner i juny) hi ha una prova de validació,
que és presencial i que serveix per acre-
ditar que la persona que ha fet l'avalua-
ció contínua és la mateixa que fa la pro-
va de validació. La majoria dels
estudiants de la UOC s'acull a aquest
model d'avaluació. 
Quines són les titulacions de la
UOC que tenen més bona acollida? 
Ciències Empresarials, Psicologia, Dret i
Enginyeria Tècnica d'Informàtica de
Sistemes, Humanitats, Enginyeria Tèc-

nica d'Informàtica de Gestió, Adminis-
tració i Direcció d'Empreses, els segons
cicles de Psicopedagogia i Ciències del
Treball i Turisme. Cal tenir en compte,
a més, que els nostres estudiants també
adquireixen moltes habilitats a la xarxa,
cosa que les empreses valoren molt. 
En què posarà vostè l'accent els
propers anys com a rectora de la
UOC?
El meu propòsit és, en primer lloc, que
la UOC, a més de ser una universitat a
la xarxa, treballi en xarxa; ens cal re-
forçar, per tant, la cooperació i col·labo-
ració amb altres institucions tant de
l'entorn més immediat com d'àmbit in-
ternacional. El segon objectiu és que si-
gui una universitat multilingüe. I el ter-
cer, no pas menys important, que sigui
una institució acadèmica competitiva i
de qualitat, de referència especialment
pel que fa a l'ensenyament virtual i a la
formació al llarg de la vida.
Com veu la Barcelona del 2009?
Avui dia Barcelona és una ciutat que es
valora més des de fora, des de l'estran-
ger, que no pas des de dins. Quan pro-
nuncies en un altre país davant d'algu-
na persona la paraula “Barcelona”, de
seguida hi ha un somriure a la seva
boca. Barcelona és molt agradable per

visitar-la; del que no estic tan segura és
que sigui tan agradable per viure-hi. Jo
hi treballo i no en gaudeixo prou. Tinc
molt poc temps per participar en l'ofer-
ta cultural, per exemple, que considero
molt bona. Amb tot, penso que l'impuls
del 92 es perd una mica i s'hauria de re-
cuperar. 
Cal més promoció internacional
de Barcelona?
Sí. També penso que als qui vivim a
Barcelona ens aniria bé tenir més pre-
sent l'entusiasme que desperta la nos-
tra ciutat al món. 
Quins indrets aprecia especial-
ment de Barcelona, aquells on
acostuma a passejar o a portar de
visita els amics que vénen de fora?
Jo tinc una preferència clara pel mar.
Actualment, des del despatx veig el mar
i és tot un privilegi. Als amics que vé-
nen de visita a Barcelona els porto al
mar, al Port Vell o al Port Olímpic. I des-
prés pugem al Tibidabo o a Montjuïc,
perquè tinguin una perspectiva de tot
Barcelona. També m'agrada la part anti-
ga de Sarrià, que em recorda la Bisbal
d'Empordà, on vaig passar uns anys de
la meva infantesa, el barri de la Sagrada
Família, on també vaig viure de petita, i
el Raval i la Ribera.  

E N T R E V I S T A I m m a  T u b e l l a ,  r e c t o r a  d e  l a  U n i v e r s i t a t  O b e r t a  d e  C a t a l u n y a

Imma Tubella a la seu de la UOC.

Imma Tubella és rectora de la Universitat Oberta

de Catalunya, universitat virtual que té 50.000

alumnes. És doctora en Ciències Socials

“Ens convé tenir més
present l'entusiasme
que desperta
Barcelona al món”

Daniel 
Romaní


