
Cap a mitjan març vinent, el
passatge del districte de Sant
Martí que hi ha paral·lel al
carrer Concili de Trento, en-
tre Bilbao i Lope de Vega,
quedarà definitivament urba-
nitzat. Aquest nou passatge,
que encara no té nom, té una
llargada aproximada de 100
metres, similar a l'extensió
d'una illa de l'Eixample. Amb
un cost de vora 300.000 eu-
ros, les obres d'urbanització,
que van començar a final del
mes de desembre, consistei-
xen a crear una xarxa de cla-
vegueram, la pavimentació
de la calçada i la vorera, un
enllumenat nou i la plantació
d'arbres. 

Sant Martí tindrà un nou
passatge urbanitzat

Inaugurat el nou casal
infantil El Drac a Via Trajana

EQUIPAMENT

Més de 1.100 m2

per a la distracció 
dels més petits

PROJECTE

Forma part del Pla de
dinamització integral
de la Via Trajana

ACTIVITATS

Educar en el temps 
de lleure els infants 
de la Verneda i la Pau

Pàg. 3

E N T R E V I S TA Pàg. 8

Izabella Armesto i
Enrique Broggi
Pares del primer nadó de
Catalunya de l'any 2009

“Aquella noche nos
olvidamos de todo,
incluso de que era
nochevieja”

I N F À N C I A Pàg. 4

Es constitueix 
la Xarxa contra el
maltractament
infantil de Sant Martí

P O L I E S P O R T I U Pàg. 7

Sant Martí acull 
la primera ronda de 
la Copa Movistar 
de les Cultures

S E R V E I  P Ú B L I C Pàg. 6

Barcelona tindrà 
la seva pròpia 
targeta de crèdit

E Q U I PA M E N T S Pàg. 6

Casal de gent gran
Paraguai-Perú
Tindrà una nova seu 
al carrer Josep Pla 

Pàg. 5
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Les obres d’urbanització s’acabaran cap a mitjan mes de març.
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I N F O Ú T I Lt W L ’A G E N D AW

FESTA DE CARNAVAL

Dissabte 21 de febrer
Rua de carnaval
A les 17 h. Rambla del Poblenou/Diagonal
Festa de cloenda a la plaça de Can Felipa amb grup 
d’animació. Al matí, taller de maquillatge al Mercat de la
Unió. Organitza: Coordinadora d’Entitats del Poblenou.
Ball de carnestoltes
A les 18 h. Farinera del Clot (Gran Via, 837)
A càrrec de la Federació d’Entitats del Clot-Camp de
l’Arpa. Entrada gratuïta.

A partir del 5 de febrer 
The Freedom Theatre
Espai Antoni Miró Peris (pl. Carme Monturiol, 10)
Sala d’exposicions del centre cultural la Farinera del Clot
Reportatge fotogràfic sobre el projecte Freedom Pales-
tina Theatre al camp de refugiats de Jenin (Palestina).
Treball del fotògraf Jordi Ruiz.

Del 4 al 18 de febrer 
Després de l’ESO... què?
Centre cívic Besòs (rambla de Prim, 87-89)
Quan l’ESO s’acaba, comencen altres coses. Ja saps què
faràs? Organitza: Punt d’Informació Juvenil.

Del 28 de febrer al 7 de març
12a Mostra de l’audiovisual 
i fotografia de muntanya
Sala d’exposicions La Farinera del Clot (Gran Via, 837)
El 28 de febrer s’inaugura l’exposició on es mostraran
les fotografies que entren a concurs. 

Fins al 13 de març
Mostra d’intervencions efímeres
a l’espai urbà
Centre cívic Sant Martí (Selva de Mar, 215)
Juga amb la dicotomia de l'espai íntim i l'espai públic
per omplir-lo de petites i diverses intimitats. 

Divendres 27 de febrer
Concert de hip hop
A les 18 h. Farinera del Clot (Gran Via, 837)
Concert de rap amb batalles entre MC.

2a MOSTRA DE TEATRE CLOT-CAMP DE L’ARPA

Dissabte 14 de febrer
La  Fam
Ales 22 h. Farinera del Clot (Gran Via, 837)
Seguir el corrent o sortir del ramat. El dubte d’un
home lliure en el context d’una revolució.Text de Joan
Oliver a càrrec de la Cia. Abraxas. 

Diumenge 15 de febrer
Triciclic
Ales 18 h. Farinera del Clot (Gran Via, 837)
A càrrec de la Cia. Jove Calassanç Teatre “a la ville de ...
Barcelone”.

Dimarts 17 de febrer
El Colectivo
A les 20.30 h. Centre cívic Besòs (rambla de Prim, 87-89)
El Colectivo és un grup de flamenc resident al centre
cívic Besòs. 

Dijous 26 de febrer
Bacantoh (dansa)
A les 20 h. Centre cívic Besòs (rambla de Prim, 87-89)
Bacantoh va ser una peça creada per parlar del cos en la
religió, del ritual de les bacants, de l'origen de la dansa.

Divendres 13 de febrer
En busca del so perdut
A les 18 h. Bibl. Ramon d’Alòs (Prim, 87-89)
Cicle Sac de Rondalles.

Diumenge 15 de febrer
The Flamingo’s
A les 12  h. Centre cívic Can Felipa (Pallars, 277)
Finalment, després de tota una vida duent el circ arreu
del món. The Flamingo's tornen per primer cop, ridículs,
rancis i sense reconèixer el talent... Cia. Los Herrerita. 

Dijous 26 de febrer
Les disfresses del senyor Prudenci
A les 18 h. Espai A. Miró Peris (pl. Carme Monturiol,10)
Contacontes a càrrec de Llorenç.

Diumenge 1 de març
Fadunito, Ai, Ai, Ai
A les 12 h. Centre Parc Sandaru (Buenaventura Muñoz, 21)
Dos jardiners veïns, el Fadu i el Nito, ens faran passar
una bona estona a partir de les seves pífies. Teatre-circ.
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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 Venteo

El passat divendres 23 de
gener va tenir l loc la

inauguració oficial, enmig
d’una festa popular, de les
noves instal·lacions del casal
infantil El Drac, situat a la
Via Trajana, 18. L’acte, en el
qual van participar l’alcalde
de la ciutat, Jordi Hereu, i el
regidor del Districte de Sant
Martí, Francesc Nar váez,
acompanyats d’una nombro-
sa representació veïnal, va
donar la benvinguda al nou
equipament municipal.
El centre ofereix recursos lú-
dics i culturals que ajuden al
desenvolupament integral de

la personalitat dels infants i
adolescents amb edats com-
preses entre els 5 i els 16
anys del barri de la Verneda i
la Pau, amb l’objectiu de con-
tribuir a l’educació en el seu
temps de lleure, de convertir
els infants en persones lliu-
res i autònomes, crítiques i
participatives i alhora solidà-
ries, amb capacitat d’adaptar-
se i modificar el seu entorn.
Les seves instal·lacions in-
clouen ludoteca ,  sala  de
jocs, sala polivalent, sala de
taller de cuina, sala de noves
tecnologies i un gran pati,
entre d’altres atractius. La
construcció del nou equipa-

ment, que té una superfície
de més de 1.127 m2, ha sig-
nificat una inversió econò-
mica aproximada d ’uns
840.000 euros.

Via Trajana
El nou equipament forma
part de la remodelació total
de la Via Trajana, una zona
urbana que es troba situada
a cavall dels municipis de
Barcelona i de Sant Adrià de
Besòs. Aquesta circumstàn-
cia va propiciar que les dues
administracions municipals
veïnes impulsessin conjun-
tament el Pla de dinamitza-
ció de Via Trajana amb ob-

jectius unificats, el qual es
troba en marxa des del mes
de juny de l’any 2007. Entre
d’altres iniciatives s’han rea-
litzat operacions de renova-
ció de l’espai públic, la cons-
trucció de nous habitatges i
equipaments i la creació de
noves zones verdes, entre
d’altres. Aquest Pla de dina-
mització busca, alhora, la
creació d’una nova dinàmica
social per a la comunitat per
tal de millorar la qualitat de
vida dels seus veïns, una mi-

llor articulació i cohesió so-
cial del barri amb el foment
el treball en xarxa, la im-
plantació de noves formes
de participació ciutadana i la
millora de la imatge exterior
del barri.
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L’alcalde, Jordi Hereu, conversa amb un grup de joves durant la inauguració del casal.

Entra en funcionament el nou casal

infantil El Drac, un nou i modern

equipament municipal que apro-

fundeix en la transformació de la

Via Trajana, la qual està experimen-

tant un ambiciós pla de dinamitza-

ció urbana

En marxa el nou casal infantil 
El Drac a la Via Trajana

El nou equipament
s’adreça a nois i
noies, entre 5 i 16
anys, de la Verneda i
la Pau

C IU TA DA N S OPINE N

Felicidad Gracia
Presidenta AVV Via
Trajana

Molt bé. Penso que els
nostres nens ja es
mereixien tenir un
casal amb aquestes
instal·lacions. En
aquest barri s'ha de
refer tot.

José Manuel
Guerrero
Informàtic

Em sembla apropiat,
tot i que a part de
bones instal·lacions
apostaria per fer més
activitats a l’aire lliure.
És perfecte que es desti-
nin els diners a aquests
tipus d'equipaments. 

Dolores Montoya
Jubilada

Estupendo, porque
tengo muchos nietos y
todos usan el espacio.
Es mucho mejor que
estén aquí que en la
calle.

Q u è  l i  s e m b l a  e l  n o u  c a s a l  i n f a l t i l  E l  D ra c ?

Agustín Parrila
Sense feina

Me parece fenomenal,
porque tiene de todo,
las instalaciones son
nuevas y los espacios
son grandes. Está muy
bien habilitada para
que los niños disfruten.

Susana Cano
Caixera

Está muy bien y es muy
bonito. Me gustan
mucho las salas que
tiene y también el
patio. Comparado con
el de antes, está muy
bien.

Jordi Díaz
Sense feina

Em sembla bé, perquè
s’hi podran fer moltes
activitats noves. Estic
molt content, perquè
s'ha avançat molt al
barri. És realment una
millora.



Monument a Eduardo Dato, benefactor del centre, inau-
gurat el 6 d'abril de 1930. (Foto: JMC)
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I N F À N C I A

Núria Mahamud

La violència en el si de les
famílies és un problema

social i de salut de primer
ordre que requereix un es-
forç de coordinació entre els
diferents agents socials im-
plicats en el benestar dels
ciutadans. Al Districte de
Sant Martí ja fa temps que
es treballa en xarxa per
abordar amb eficàcia aques-
ta problemàtica, però ara
s'ha fet un pas més. L'any
2003 es va crear el Circuit
de Sant Martí contra la
violència envers les dones i
anys més tard, la Xarxa Po-
blenou contra el maltracta-
ment infantil. Precisament
aquesta última ha servit de
base per a la constitució, el
passat 9 de desembre, de la
Xarxa contra el maltracta-

ment infantil de Sant Martí,
una proposta de treball in-
terdisciplinari i en xarxa dels
serveis socials del Districte
per detectar, tractar i derivar
als serveis més escaients

–com per exemple, els
Equips d'Atenció a la Infàn-
cia i a l'Adolescència en Risc
de Sant Martí o a l'Equip
d'Assessorament Psicope-
dagògic– als menors que pa-
teixen una situació de mal-
tractament.
Treballar en xarxa permet

compartir coneixements,
experiències i pràctica pro-
fessional –asseguren des de
la xarxa recent creada –, la
qual cosa permet millorar la
qualitat d'intervenció i aten-
ció, reflexionar sobre les
metodologies emprades per
treballar amb persones de
nuclis familiars fràgils i pro-
gramar accions concretes,
entre altres objectius.
La constitució de la xarxa és
el resultat de la I Jornada de
maltractament intrafamiliar
celebrada al districte el juny
passat i en la qual també es
va decidir impulsar una
futura Xarxa Sant Martí
contra el maltractament in-
trafamiliar amb la voluntat
d'incloure un altre col·lectiu
cada vegada més feble a la
nostra societat: la gent gran.
Un maltractament invisible
i dolorós que resulta “terri-
blement dolorós per a les
víctimes”, apunten des de la
Xarxa contra el maltracta-
ment infantil de Sant Martí.

Es constitueix la Xarxa contra el
maltractament infantil de Sant Martí 

Una de les sessions de les jornades celebrades el passat mes de juny.

En el futur també
s'abordarà en
aquesta xarxa el
maltractament a
les persones grans

La xarxa servirà per coordinar els agents
socials implicats en l'atenció d'aquest
tipus de violència familiar i millorar així
l'atenció als menors

El Palau de la
Mutualitat (IV)
L’Aliança, va anar perdent, a poc a poc, el seu caràcter
obrerista i va anar obrint-se cap a la petita burgesia, la
qual hi trobava, amb aquelles instal·lacions i amb el seu
cos facultatiu, un bon referent sanitari. El 1933, els asso-
ciats a l’Aliança arribaven als 100.000. Una fita, aquesta,
que fou àmpliament celebrada amb la presència del presi-
dent de la Generalitat, Francesc Macià, de l’alcalde de Bar-
celona, Jaume Aiguader, i del governador civil. Pocs dies
després d’haver estat Lluís Companys elegit president de
la Generalitat, també visità l’Aliança, acompanyat de dife-
rents consellers. Durant la Guerra Civil, l’Aliança passà a
mans de la Generalitat de Catalunya. Acabada la guerra,
l’entitat va tornar als seus antics gestors, moment en què
començà una expansió de la mutualitat per tot Catalunya.
En el 1954, es compliren els cinquanta anys de la insti-
tució. En aquest període s’havien atès 242.000 malalts,
i en aquells moments la institució havia arribat a la xifra
de 131.000 socis. Amb l’aparició del “Seguro Obligatorio
de Enfermedad”, la Quinta de Salut l’Aliança va passar a
ser-ne col·laboradora. Per completar el complex hospita-
lari del Palau de la Mutualitat, el 1956 es va bastir un
nou edifici, de planta baixa i tres pisos, a la banda del
carrer Padilla, el qual ha estat substituït no fa gaire per
un de nou que acull diferents facultats de la Universitat
Ramon Llull. Els anys han anat passant i l’Aliança ha
complert els cents anys, però el Palau de la Mutualitat
segueix essent l’emblema de l’Aliança.

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
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E Q U I P A M E N T S

Daniel Romaní

L a planta baixa i primera
d'un nou edifici per a ha-

bitatges protegits acollirà
l'històric i actiu casal de gent
gran Paraguai-Perú i un nou
centre de barri. L'edifici es
construirà al solar triangular
format per la conf luència
dels carrers Josep Pla, Pere
IV i Camí de Ca l'Isidret. Ha
estat projectat per l'equip
EMBA Estudi Massip-Bosch
Arquitectes, el qual va resul-
tar guanyador del concurs
convocat pel Patronat Muni-
cipal de l'Habitatge.
Després de consensuar els
grans trets d'aquests dos
equipaments amb l'Associa-

ció de Veïns Paraguai-Perú,
en aquests moments l'equip
de tècnics treballa en la re-
dacció del projecte executiu. 
D'acord amb l'avantprojecte,

el casal de gent gran tindrà
una superfície de 949  metres
quadrats, mentre que el cen-
tre de barri en tindrà 613

(aquestes dades podrien va-
riar una mica el projecte exe-
cutiu, segons informa el Dis-
tricte de Sant Martí).
Fa temps que força veïns d'a-
questa zona de Sant Martí
demanaven un nou local per
al casal de gent gran Para-
guai-Perú i per al centre de
barri per poder reunir-se,
conversar, fer activitats de
lleure, culturals i artístiques,
de formació...  El nou edifici
tindrà prou espai per poder-
les fer.
El casal de gent gran Paraguai-
Perú va néixer al principi dels
anys 80. Són nombroses les
activitats que organitza: gim-
nàstica, country, tai-txi, taller
de memòria i cultura general,
passejades pel districte, co-
ral... Actualment està instal-
lat en un local del carrer de
Paraguai, 11-15, i té més de
1.300 socis. 

El casal de gent
gran compartirà
edifici amb un 
nou centre de barri
a Josep Pla amb
Pere IV

El casal de gent gran Paraguai-Perú i un nou

centre de barri tindran una nova seu a l'edi-

fici per a habitatges situat entre els carrers

Josep Pla, Pere IV i Camí de Ca l'Isidret 

Socis d’un casal de gent gran utilitzant Internet.

El casal de gent gran Paraguai-Perú
tindrà nova seu al carrer Josep Pla

La carnisseria Jordan és molt coneguda al
mercat de Provençals. Al capdavant hi ha el

Jordi Matejcek i l'Anna, la seva dona. La parada
actual la van obrir el 1998, però la tradició car-
nissera ve de molt lluny. L'àvia del Jordi, la Rosa
Font, tenia des de 1911 una parada a la con-
fluència de Pere IV i rambla del Poblenou. La
mare, la Llucieta Fusté, una parada al Verdum,
on el Jordi havia treballat, i el seu oncle Jaume,
una altra al carrer Manila. Abans d'obrir al mer-
cat de Provençals, el Jordi també havia estat al

Mercat de la Creu Alta de Sabadell. La carnisse-
ria Jordan ha sabut atraure una clientela fixa,
fins al punt que continua anant-hi gent del Ver-
dum o de Sabadell. Tenen, sobretot, producte
nacional, mantenen el tall a mà i la professiona-
litat. La continuïtat de la saga de carnissers està
garantida: a la parada hi treballen també la filla,
la Gisela, i el nebot, l'Oriol.   
Carnisseria Jordan
Mercat de Provençals -parada 119-130
C. Menorca, 13-19 / Tel. 93 314 38 81

E L  T A U L E L L

Carnissers de llarg recorregut

La parada actual va obrir al 1998.

Joan Anton Font

S E R V E I  P Ú B L I C

Daniel Venteo

La Fundació Barcelona Comerç, la Caixa i l’Ajunta-
ment de Barcelona donen llum verd a l’emissió de la
targeta financera anomenada “Barcelona Comerç”
La nova targeta representa una acció destacada de
promoció i suport al comerç urbà de Barcelona. Es
tracta d’una targeta de crèdit o de dèbit de caràcter
personal i de nova creació, pròpia i exclusiva per als
clients, els comerciants i els empleats associats als
eixos comercials de la capital catalana. Aquests són
els tres beneficiaris bàsics de la targeta. Els consumi-
dors podran accedir-hi de manera gratuïta i, gràcies
a ella, podran gaudir d’avantatges i descomptes sig-
nificatius en gasolineres, cinemes, aparcaments i es-
pectacles, entre d’altres. I els segons beneficiaris són
els mateixos comerços associats a la Fundació Barce-
lona Comerç. La comissió d’utilització per als comer-
ciants per les compres fetes amb aquesta targeta no-
més serà del 0,50%. També és previst que la nova
targeta tingui caràcter de targeta ciutadana, amb la
possibilitat d’utilitzar-la en el futur en els serveis
municipals, com ara biblioteques, piscines, especta-
cles, museus, aparcaments, el zoo, el Tibidabo, etc.
La nova targeta és una de les accions contingudes en
el document “El comerç de Barcelona davant l’actual
situació de crisi”, signat entre l’Ajuntament i repre-
sentants del sector comercial de la ciutat el passat
mes d’octubre, que té per objectiu l’adopció de mesu-
res concretes de reforç, promoció, incentivació, di-
vulgació i millora del teixit comercial de Barcelona.

Més informació: 
www.eixosbcn.org

Barcelona tindrà la seva
pròpia targeta de crèdit
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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

Barcelona Metròpolis

El web de Barcelona Metròpolis, a l’a-
bast de tothom en català, castellà i
anglès, té un bloc que aspira a conver-
tir-se en una eina per generar debat
ciutadà i estendre’l més enllà del marc
estatal. A més, es poden consultar els
continguts de la revista, centrada en el
pensament urbà, l'arquitectura, la geo-
grafia i la sociologia.
www.barcelonametropolis.cat

Web de l'Àrea Verda

En aquest web, s’hi pot trobar tota la
informació sobre la nova fase d’im-
plantació de l’Àrea Verda amb l’amplia-
ció de la segona nova corona i, per
tant, de les zones en què també hi
haurà estacionament regulat amb pre-
ferència o exclusivitat per als veïns. 
www.bcn.es/areaverda

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

Pere S. Paredes

E l passat 16 de gener, al camp
de futbol del poliesportiu mu-

nicipal Joan Pujades va començar a
rodar la primera ronda classificatò-
ria de la IV Copa Movistar de les
Cultures, que té com a principal ob-
jectiu promoure la integració, la to-
lerància i la solidaritat entre la jo-
ventut.
Barcelona, que comparteix seu d'a-
questa competició amb Madrid i
València, va ser la primera de les
tres a inaugurar aquesta prova que,
segons l'organització,  aconseguirà
reunir més de 4.000 inscrits de fins
a 30 nacionalitats diferents.
Actualment, a la competició hi ha
110 equips inscrits que superen els
1.300 jugadors. Aquests equips re-
presentaran països com: Argentina,
Bolívia, Marroc, Paraguai, Perú, Ro-
mania, Senegal, Xile, Veneçuela,
Equador i Espanya.
En aquesta primera fase de Barcelo-
na, que va comptar amb més de 500
inscrits i en la qual van participar
equips de nacionalitats com Brasil,
Uruguai, Bolívia i Espanya, l'equip
espanyol del Chuflillas.com es va
classificar en primera posició de la
categoria Sub 18, mentre que l'equip
anomenat Brasil, d'aquesta naciona-
litat sud-americana, va ser el gua-

nyador en sèniors.  
A cada ronda classificatòria, hi par-
ticiparan vuit equips sèniors, qua-
tre equips Sub 18 i quatre equips
femenins (en aquesta fase no hi ha-

via cap inscrit), amb l'objectiu d'a-
conseguir la primera plaça per, pri-
mer, disputar la final local,  i
posteriorment la gran final.
La jornada va transcórrer en un
gran ambient festiu en el qual, en

tot moment, va dominar l'esporti-
vitat entre els diferents jugadors,
cosa que va fer que l'orientació de
la competició es complís: “els prota-
gonistes han de ser la integració so-
cial i l'esport”.
Àrbitres col·legiats en les diferents
federacions territorials de futbol
seran el encarregats de dirigir els
partits segons les normes establer-
tes per la Direcció Tècnica del Tor-
neig.
La final local de Barcelona es dispu-
tarà el pròxim 22 de maig, i els
guanyadors passaran a disputar la
gran final el dies 6 i 7 de juny, a
Madrid.

Des de gener fins a juny,

més de 4.000 jugadors

de fins a 30 nacionalitats

diferents participaran 

en aquest torneig de 

futbol sala

L'esport i la integració
social, protagonistes de
la IV edició de la copa

Un dels partits de la copa.

Sant Martí acull la primera ronda
de la Copa Movistar de les Cultures

PSP

E l passat dia 31 de desembre es va celebrar la
tradicional Cursa dels Nassos, la qual enguany

ha assolit un rècord de participació, amb 8.280
corredors. La victòria en categoria masculina va
ser per a José Ríos, que, a més de guanyar la cursa,
va batre el rècord de Catalunya de 10 km en ruta.
La italiana Anna Incerti va guanyar en la categoria
de dones. 
Des de la seva primera edició, l'any 1998, la cursa
ha anat guanyat participants i prestigi, fins al punt
que actualment es pot considerar una de les més
populars de Catalunya i de la resta de l'Estat. 

Rècord de participació a la Cursa dels Nassos
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Com van viure el fet de ser els pri-
mers pares del 2009?
(IA) Izabella Armesto i (EB) Enrique Brog-
gi: Fue como vivir en una nube, un sue-
ño que no nos lo podíamos creer. A les
1.15 horas de la madrugada, vinieron a
decirnos que era el primer recién nacido
de Cataluña. Después, a las 9 horas de
la mañana, nos enteramos que también
lo era de España.
Algun record especial?
EB: Nos olvidamos de todo, incluso de
que era nochevieja. Sólo estuve pen-
diente de ver como nacía nuestra hija.
Después, sobre la 1.30 de la madruga-
da, nos comimos las uvas.
Moltes visites aquell dia?
EB: La consellera de Salut, Marina Geli;
el alcalde de Barcelona, Jordi Hereu, y
muchos representantes de los medios
de comunicación.
Molt de trasbals...?
IA: Un poco, pero nos vino bien, porque
la noticia salió también en los noticia-
rios del Uruguay y así nuestra familia y
amigos se enteraron del nacimiento.

Amb tots els retalls de premsa
deuen haver fet un bon àlbum de
la nena, oi?
IA: Aún no, de momento tenemos to-
dos los periódicos guardados, esperan-
do tener un poco de tiempo para orde-
narlo. Lo que sí hemos hecho es poner
algunas fotos en Internet.
Per què li han posat Laia de nom?
IA i EB: Este era un nombre que nos
gustaba y además es uno de los impor-
tantes de la ciudad, así que siempre lo
llevará, esté donde esté. Va a ser “la ca-
talana de la familia”.
Quan van arribar a Barcelona?
IA i EB: En el mes de julio de 2004.
I per què la van escollir?
EB: Mi hermano hacía un tiempo que
vivía aquí y siempre nos decía que vi-
niésemos, y al final nos decidimos a dar
el paso.
Què motiva a una persona fer
aquest pas?
IA: Cuando decidimos venir, nuestro
país ya estaba saliendo de la crisis, pero
nos apetecía conocer y vivir otra expe-
riencia. En Uruguay, yo era notario y
Enrique fontanero. A mi me costó mu-
cho más el tomar la decisión de pasar a
Barcelona. Pero éste era un buen mo-
mento, con 28 años y sin hijos podía-

mos viajar y probar otras cosas, que con
diez años más seria más difícil.
EB: El planteamiento fue: vamos y si ve-
mos que pasan dos o tres meses y no
nos acostumbramos, podemos volver,
ya que disponíamos de un lugar allá
donde vivir. Al final nos fuimos adap-
tando muy bien, ya que esta ciudad es
muy parecida a Montevideo.

Com és la seva vida aquí?
IA i EB: Muy tranquila y familiar, tra-
bajamos y nos encanta este barrio, lo
preferimos al centro de la ciudad.
Cuando buscábamos piso, nos entera-
mos que unos amigos que vivían en
esta casa se marchaban. Hablamos
con la dueña y finalmente nos queda-
mos nosotros en ella.
I de Sant Martí, què me'n poden
dir?

IA i EB: Es un barrio que nos gusta mu-
cho. Es tranquilo, familiar y lo tenemos
todo, incluso la playa, y nos gustaría po-
der seguir aquí durante mucho tiempo.
Ha estat fàcil integrar-se?
IA: A principio me costó un poco, pues
soy muy apegada a los cosas. Después,
cuando comencé a moverme por la ciu-
dad, me fui enamorando de ella y de la
gente.
EB: Yo, con un grupo de amigos, todos
los sábados nos juntamos y vamos a
practicar el ciclismo de montaña. Ade-
más en el parque de aquí atrás, el de
Sant Martí, hay un espacio fenomenal
para jugar al baloncesto.
I ara amb la nena, com s'ho plan-
tegen?
EB: Pues cambiará bastante, sobre todo
durante los primeros meses, ya que ha-
brá que compaginar nuestros horarios
con los de la pequeña.
Tenen previst dur-la a les festes de
Santa Eulàlia aquest any?
IA: Nos gustaría, porque además el 12
de febrero es nuestro aniversario de
boda.
Com veuen el seu futur?
IA i EB: No hacemos planes, tenemos la
idea de volver algún día a Uruguay, pero
de momento estamos muy bien aquí. 

E N T R E V I S T A Izabella Armesto i Enrique Broggi, pares del primer nadó de Catalunya de l'any 2009

Izabella Armesto i Enrique Broggi amb la seva filla Laia a casa seva.

El 31 de desembre passat, Izabella Armesto 

i Enrique Broggi van anar de part a l'hospital 

de Sant Pau, on va néixer la seva filla,

el primer nadó de Catalunya de l’any 2009.

Un mes després, parlem amb ells de tot plegat

“A las 1.15 horas de la
madrugada, vinieron a

decirnos que era el
primer recién nacido de

Cataluña”

“Aquella noche nos
olvidamos de todo,
incluso de que era
nochevieja”

Josep Maria
Contel


