
El districte de Sant Martí va fer
sentir la seu veu, de manera unà-
nime, el passat 26 de novembre,
en un acte institucional contra la
violència de gènere en què van
participar diverses autoritats del
Districte, entitats i associacions,
com també veïns i veïnes. 
Un centenar de persones es van
congregar davant la seu del Dis-
tricte de Sant Martí (pl. Valentí Al-
mirall, 1) en un acte en què es van
presentar una sèrie de propostes
destinades a millorar la prevenció
d'aquest greu problema social i el
servei de suport a les víctimes.
Acte seguit es va fer una encesa
d'espelmes per recordar totes les
dones que han mort a mans d'ho-
mes aquest any 2008. 

Sant Martí s'uneix contra
la violència masclista

NOVETATS

Un aparcament 
soterrat i una 
escola bressol

ZONA VERDA

De nova creació amb
més de 5.000 m2 a
tocar del nucli antic

CALENDARI

La construcció dels 
equipaments 
començarà a l'estiu
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Un centenar de persones van participar a l’acte institucional.

Avança la millora urbana del
sector Meridiana-Trinxant
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I N F O Ú T I Lt W L ’A G E N D AW

Dissabte 17 de gener
Willy Fuego
A les 12 h. C. cívic Parc Sandaru (Buenaventura Muñoz, 21)
Des de Badalona i acompanyat per Manolo i Hernán
Florituras, aquest rodamón de la música fa parada al
Sandaru. 

Dimarts 20 de gener
Al traste
A les 20.30 h. Centre cívic Besòs (rambla de Prim, 87-89)
Fusió flamenca que ens arriba des del barri del Besòs.
El grup es presenta amb una proposta tangencial del
flamenc que picoteja d’aquí i d’allà.

Dijous 29 de gener
Störung
A les 21.30 h. Farinera del Clot (Gran Via de les Corts, 837)
Dos artistes argentins de gran talent presentaran els
seus últims treballs: Federico Monti i Tanox.

Fins al 16 de gener
Circuit Cultura de Carrer
Centre Cívic Sant Martí (Selva de Mar, 215)
L’art de carrer ha passat de ser una gegantesca exposició
d'art a l'aire lliure a compartir lloc a museus i galeries.

Del 16 al 30 de gener
Stuckart
Centre cívic Parc Sandaru (Buenaventura Muñoz, 21)
Exposició col·lectiva de pintura, obra digital i fotogra-
fia. Inauguració divendres 16 de gener a les 20 h amb
performance a càrrec de Sylv +1. 

Fins al 21 de gener
Barraques. La ciutat informal
Centre cívic Besòs (rambla de Prim, 87-89)
El barraquisme de Barcelona esdevingut al llarg del se-
gle XX creà una ciutat informal al costat de la ciutat pla-
nificada dels nuclis antics, l’Eixample...

Dijous 15 de gener
El flamenco por venir
A les 20 h. C. cívic Parc Sandaru (Buenaventura Muñoz, 21)
Conferència a càrrec de José Luis Ortiz Nuevo, escrip-
tor, poeta i actor i exdirector de la Biennal de Sevilla.

Diumenge 18 de gener
Papirus
A les 12 h. Farinera del Clot (Gran Via de les Corts, 837)
Un carregador del moll i una pagesa es troben escapant
de la guerra. Junts, amb sentit de l’humor i sorprenent
creativitat, donen vida a un nou món. Cia. Xirriquiteula.

Dijous 22 de gener
Contacontes d’arreu el món
A les 18 h. Espai Antoni Miró Peris (pl. Carme Monturiol,10)
El petit heroi de Haarlem (Holanda) i El peix d’or (Rús-
sia).

Diumenge 25 de gener
Pallassos de fusta
A les 12 h. Centre cívic Can Felipa (Pallars, 277)
Marionetes de fils, titelles de vareta, construïdes pels
grans mestres de mitjan segle passat. Cia. de titelles
Herta Frankel.

Dimecres 4 de febrer
Què llegim?
A les 18 h. Bibl. Xavier Benguerel (av. Bogatell, 17)
Taller musical.

Dissabte 17 de gener
Jaz
A les 22 h. Farinera del Clot (Gran Via de les Corts, 837)
El quart món vist i viscut des de la pell de Jaz: un àngel
a l’infern, una dona brutalment desposseïda de la seva
creença en la innocència. Cia. Larna Teatre.

Divendres 23 de gener
Metal Oriental
A les 20 h. Centre cívic Besòs (rambla de Prim, 87-89)
Espectacle de dansa oriental fusió amb música folk cel-
ta, vikinga i medieval.

Divendres 30 de gener
La mancha
A les 20 h. Centre cívic Besòs (rambla de Prim, 87-89)
Obra de teatre a càrrec de la companyia Liquidación por
derribo. Obra escrita i dirigida per Carles Armengol.

Divendres 6 de febrer
Hamstertown (cabaret)
A les 21 h. Centre cívic Can Felipa (Pallars, 277)
La història d’uns personatges solitaris i extravagants: 
els marginats d’una ciutat cosmopolita. Cia Tàrtar.
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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

Aquest pla és un pas molt
important per impulsar

la millora urbana i la dotació
de nous equipaments al bar-
ri del Camp de l'Arpa i els
seus entorns.

En paraules del regidor del
Districte, Francesc Narváez,
amb la nova formulació d’a-
quest projecte, consensuada
amb el moviment veïnal i
associatiu, s ’aprofita més
eficaçment la zona verda,

s ’incorpora al projecte la
construcció d’habitatge pú-
blic protegit perquè els afec-
tats urbanístics no hagin de
marxar del barri i per am-
pliar l’oferta d’habitatge as-
sequible i s’abandona defini-

tivament la concepció de via
ràpida que tenia el projecte
heretat del planejament ur-
banístic de mitjan anys se-
tanta. En el seu lloc, el pro-
jecte de Meridiana-Trinxant
permetrà crear un nou accés
per a vianants al barri del
Camp de l ’Ar pa des de la
mateixa avinguda Meridia-
na, que és una de les princi-
pals vies de comunicació de
tota la ciutat de Barcelona. 
A més, el projecte aprovat ara
incorpora la creació de diver-
sos equipaments públics que
són necessaris per a la vida
quotidiana del barri, com ara
la construcció d’una nova es-
cola bressol municipal i un
nou aparcament soterrat que
tindrà capacitat per a prop de
tres-centes places. Totes dues
actuacions començaran aquest
any 2009. La previsió és que

durant l’estiu comencin les
obres de l’aparcament i que a
partir del setembre comencin
les de l’escola bressol.
Amb el replantejament que
s'ha fet del model viari –se-

gons Narváez–, es fa una lec-
tura més escaient de la realitat
urbana del barri. El millor
aprofitament del sòl permetrà
crear un gran espai de zona
verda de més de 5.000 m2,
alhora que es podrà crear una
nova plaça de barri lligada al
teixit urbà del casc antic del
Camp de l'Arpa.
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Als solars afectats ja s’ha començat a fer moviment de terra.

El Pla de transformació Meridiana-

Trinxant preveu una escola bressol,

zones verdes, habitatge protegit i

un aparcament en els terrenys

situats a l'avinguda Meridiana entre

els carrers de Nació, Degà Bahí,

Trinxant i Tomàs Padró

El Camp de l’Arpa guanyarà espai
verd, equipaments i habitatge

El projecte inclou 
un aparcament
soterrat i una nova
escola bressol
municipal 

C IU TA DA N S OPINE N

Joan Mani
AVV i comerciants
del Camp de l'Arpa

Sí, i penso que tot i que
alguns veïns no hi esta-
ran plenament confor-
mes, és una gran
millora que obrirà el
Camp de l'Arpa a la
Meridiana. 

Ángel Hernández
Comerciant

Sí, y me parece bien el
proyecto en sí. Tanto la
escuela como el pár-
quing son buenas ideas
y las casas de protec-
ción también, aunque
pienso que estaría bien
que fuesen para la
gente de aquí. 

Joan Vidal
Prejubilat 

Sí que el conec, estic a
la comissió del projecte
i em sembla molt bé el
que s'ha aprovat final-
ment, no d'altres que hi
havia sobre la taula.

Co n e i x  e l  p r o j e c t e  d e  t r a n s fo r m a c i ó  d e  l ' e s p a i  s i t u a t  e n t r e  e l s  c a r r e r s  N a c i ó , D e g a  B a h í , Tr i n x a n t  i  To m à s  P a d r ó ?

Teresa Alcoberro
Mestressa de casa 

Sí que el conec i segur
que, quan estigui fet,
quedarà molt bé, tot i
que esperem que els
indigents que hi ha a la
zona no ocupin l'espai.

M. Teresa Sallant
Jubilada

No lo conozco mucho,
pero por lo poco que sé,
me parece bien. Es
positivo que se mejore
el barrio y todas las
cosas buenas son bien-
venidas.

Mercè Cortés
Atur

Sí que el conec, i en
principi em sembla bé.
Els meus pares viuen
en una de les cases i els
toca un pis de protecció.
Esperem que sigui
ràpid.

H I S T Ò R I A  D ’ U N  P R O J E C T EA
El projecte de transformació de Meridiana-Trixant té l’origen en el Pla General Metropolità

de 1976,el qual preveia l'obertura vial del carrer del Degà Bahí fins a l'avinguda Meridiana.

En el transcurs dels anys s'han anat succeint les expropiacions de finques per fer possible

aquesta transformació urbanística de gran significació per al barri. Les obres es van acce-

lerar de manera notable a partir de l'any 2001. Des de llavors, el carrer del Degà Bahí ha

anat experimentat millores progressives.



El Palau de la Mutualitat amb el nou edifici annex inau-
gurat el 6 d'abril de 1930. (Foto: Arxiu L'Aliança)
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P L E  D E L  D I S T R I C T E

Daniel Venteo

L’últim Plenari, celebrat
el passat 3 de desem-

bre, va aprovar l'informe fa-
vorable dels pressupostos
municipals del 2009 amb
els vots favorables del PSC i
ICV, l'abstenció d'ERC i el
vot contrari de CiU i PP.
Els pressupostos munici-
pals per al 2009 ascendei-
xen a 2.438 milions d'euros,
mentre que l'any passat ha-
vien estat de 2.353 mi-
lions. Això significa un in-
crement del 3,6% respecte
del 2008. L'Ajuntament,
segons el regidor del Dis-
tricte, Francesc Narváez, té
una "bona salut econòmi-
ca". En aquests pressupos-
tos destaca la millora de les
transferències d'altres ad-
ministracions, en especial

de l'Estat central, que apor-
ta pràcticament la meitat
de la xifra total.
Les àrees que més s'incre-
menten són les destinades
a la neteja i recollida d'es-
combraries, així com els
programes de despesa so-

cial, com ara els serveis d'a-
tenció a les persones, l'edu-
cació, la cultura, el suport a
col·lectius com la gent
gran, els joves i els esports.
També destaca la promoció
econòmica de la ciutat,

l'augment de la plantilla de
la Guàrdia Urbana i els sec-
tors d'urbanisme i habitat-
ge, entre d'altres. Només
un 2% del total del pressu-
post es dedica al pagament
del deute municipal.
Pel que fa a la partida espe-
cífica dels pressupostos del
Districte, enguany Sant
Martí disposarà de més de
26 milions d'euros. Narvá-
ez va destacar el fet que els
pressupostos no suposin
un augment de la pressió
fiscal i que es mantingui el
nivell d'inversió de l'Ajun-
tament arreu dels barris,
fins i tot en un període de
crisi econòmica. Per al
2009, l'Ajuntament hi pre-
veu una inversió econòmi-
ca d'uns 588 milions d'eu-
ros, els quals, sumats a la
inversió del Patronat d'Ha-
bitatge i de l'empresa Bar-
celona Serveis Municipals,
entre d'altres, suposarà una
inversió total d'uns 719
milions d'euros.

El Ple del Districte dóna suport
als pressupostos per al 2009 

Moment del Ple, el passat 3 de desembre.

S'incrementen les
partides destinades
a la neteja i la
despesa social,
entre d'altres

El Plenari de Sant Martí aprova l'informe
favorable dels pressupostos generals de
l'Ajuntament del 2009, que destinen 26
milions d'euros per al Districte 

El Palau de la
Mutualitat (III)
Segons recull La Veu de Sant Martí, el segon pis del cos
central acollia els malalts de pit, al costat de la galeria, per
aprofitar el sol. A més a més, hi havia tres habitacions de
dos llits cadascuna per a persones que necessitessin o
volguessin estar soles. El Palau de la Mutualitat disposava
també d'estufa per a la desinfecció, rentadors, assecadors,
habitació de planxar per a la roba i un muntacàrregues
que unia la cuina amb els diferents pisos per distribuir els
menjars. Les habitacions dels malalts, disposades al vol-
tant de les galeries dels diferents pisos, que formaven els
patis centrals dels pavellons extrems, tenien dos llits, bal-
có o finestra a l'exterior, calefacció central, aigua corrent
en els rentamans i llum elèctrica.
L'any 1925, es va obrir una escola d'infermeria en el Pa-
lau de la Mutualitat per tal de dotar el centre de personal
auxiliar sanitari format a la mateixa casa, cosa que esde-
vingué un fita important al nostre país.
Al final dels anys vint, i segregat de l'edifici principal, es
va bastir el pavelló annex, a tocar el carrer de Castillejos,
destinat principalment a malalts infecciosos i altres ser-
veis, que fou inaugurat pel ministre de Treball, el 6 d'abril
de 1930, el qual va descobrir també en el jardí el monu-
ment en memòria d'Eduardo Dato, benefactor del centre
i mort anys abans, el 8 de març de 1921, en atemptat a
Madrid, quan era president del Consell de Ministres. Gai-
rebé un mes després, el 30 de maig, visitava l'hospital el
rei Alfons XIII, en un moment en què l'edifici s'havia con-
vertit en un centre confortable i modern de 270 llits.
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

Revista  d’informació
i pensament urbans.

www.barcelonametropolis.cat
La informació i el
pensament urbà ja tenen
el seu lloc a la xarxa.
Et presentem el nou web i
el nou blog de la revista
Metròpolis. Benvingut al
debat obert i plural.



Thais Gutiérrez

E l Districte de Sant Martí
va voler sumar-se a les

manifestacions internacio-
nals organitzades per denun-
ciar la violència masclista.
Així, el passat 26 de novem-
bre va celebrar un acte per
demanar un món més just
on la violència contra les do-
nes quedi completament era-
dicada. 
Sota el lema, “Junts i juntes
ens en sortirem”, els respon-
sables del Districte van voler
posar l’èmfasi en l’esperança
més que en el dramatisme
d’aquesta problemàtica, i en
la responsabilitat, sobretot
dels homes, per trobar-hi so-
lucions. El regidor, Francesc
Narváez, i altres membres del

Districte de Sant Martí, van
participar, juntament amb re-
presentants de diverses asso-
ciacions i entitats, en l’encesa
d’espelmes que es va organit-

zar davant la seu del Districte
per recordar a les víctimes de
la violència masclista. Més
tard es va llegir un manifest,
fet des del Consell de Dones
de Sant Martí, a favor de la

igualtat i contra la violència. 
Durant l’acte es va presentar
també el “Circuit Sant Martí
contra la violència contra do-
nes”, una xarxa que inclou
tots els professionals (des
dels serveis sanitaris fins als
jutjats, passant pels serveis
socials) que dia a dia dedi-
quen la seva feina a lluitar
contra aquesta xacra. El Cir-
cuit inclou totes aquestes
persones que treballen per
millorar l’atenció a les vícti-
mes i la prevenció, per tal d’e-
vitar que el nombre de casos
de violència masclista aug-
menti. També es va anunciar
la creació de dues comissions
vinculades a aquest circuit.
La primera, de caire multidis-
ciplinari, està formada per
professionals que analizaran
els casos un per un amb l’ob-
jectiu d’agilitar l’atenció a les
víctimes. La segona, de caire
formatiu, servirà per recollir
propostes educatives de cara
a evitar més problemes de
violència de gènere en les fu-
tures generacions. 
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N O T Í C I E Sf
Torneig de futbol sala intercultural
El Districte de Sant Martí i la societat Last Lap, SL
han signat un conveni per adequar la pista poliespor-
tiva municipal Joan Pujades i celebrar el torneig de
futbol sala Copa Movistar de les Cultures, que té com
a objectiu la integració de diferents cultures a través
de l’esport. El torneig es jugarà simultàniament a
Barcelona, Madrid i València. A Barcelona, el primer
partit s’hi juga el dia 16 de gener.

Castellà i català per a dones immigrants
L'Associació de Veïns El Besòs (rambla Prim, 64-70)
organitza cursos de castellà i català gratuïts per a
dones immigrants. L'objectiu és afavorir la integració
social d'aquest col·lectiu dins del barri i la seva futura
inserció al mercat laboral. La iniciativa es va posar en
marxa l'octubre passat amb un curs de castellà que
estan seguint 25 dones pakistaneses i índies. 
Més informació: Tel. 93 278 18 62.

Primera Trobada de Coros Rocieros
La I Trobada de Coros Rocieros a Sant Martí es va
celebrar el 21 de desembre passat al teatre del CEIP
La Caixa, amb l’actuació de nou cors. L’activitat for-
mava part de la campanya Nadal Solidari a Sant Mar-
tí. La va organitzar el Centro Andaluz de la Comarca
de Estepa, amb el suport del Districte de Sant Martí.

Una altra àvia centenària a Sant Martí
El Districte de Sant Martí té una nova àvia centenà-
ria, Cesárea Viñara, que va fer 100 anys l’1 de novem-
bre passat. L’aniversari es va celebrar el 25 de
novembre amb una festa al centre cívic de Sant Mar-
tí, on Cesárea va estar envoltada dels seus familiars i
amics. Hi va assistir el regidor del Districte, Francesc
Narváez, que la va felicitar i la va obsequiar amb una
placa commemorativa i un ram de flors.

El passat 26 de

novembre, l’endemà

del Dia internacional

contra la violència

masclista, el Districte

de Sant Martí va

celebrar un acte per

denunciar els atacs i

exigir un món més

igualitari

Es va presentar el
“Circuit Sant Martí
contra la violència
contra dones”

Pla de reserves d’aparcaments per a persones amb discapacitat
Redacció

Amb motiu de la comme-
moració del Dia interna-

cional de les persones amb
discapacitat, al districte de
Sant Martí, que es va celebrar
l’11 de desembre, el regidor
del Districte, Francesc Narvá-
ez, va presentar el Pla de re-
serves d’aparcaments públics
per a persones amb discapaci-
tat que es posa en marxa a tot
el districte. 
L’objectiu d’aquest pla és facili-

tar l’accés de tothom als equi-
paments i espais d’interès
(parcs i platges). Per aquest
motiu, s’han creat al districte
70 emplaçaments que acullen
149 places reservades per a
persones amb mobilitat reduï-
da amb targeta d’aparcament.
Les places estan senyalitzades,
són gratuïtes i no tenen limi-
tació de temps. 
El regidor va explicar el pla el
passat desembre davant mem-
bres de la Comissió d’Accessi-

bilitat del Districte i d’entitats
i associacions que treballen
per al col·lectiu de persones
amb discapacitat. A l’acte tam-
bé es van repartir fullets expli-
catius i un plànol on consten
els equipaments i espais d’in-
terès on hi ha places reserva-
des. Aquests plànols s’envia-
ran als domicilis de persones
que tenen reserva privada d’a-
parcament. També hi haurà
una exposició informativa iti-
nerant pels centres cívics.

Un moment de l’acte del dia 11 de desembre a la seu del Districte.

Un moment de l’acte celebrat el passat 26 de novembre

El Districte denuncia
la violència contra les dones

H O M E S  C O N T R A  L A  V I O L È N C I AA
Una de les entitats que va participar a l’acte del passat

dia 26 de novembre al Districte de Sant Martí va ser

l’Associació d’Homes per la Igualtat de Gènere (AHIGE).

El coordinador de l’entitat a Catalunya, Daniel Gabarró,

va explicar que aquesta associació creu en la necessitat

de promoure un altre tipus de masculinitat i de trencar

estereotips que fomenten, en molts casos, la violència

contra les dones.
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E N T I T A T S  

Daniel Romaní

A fectada per sequeres
greus, èpoques de guerra

i un deute extern elevat,
Etiòpia és un dels països més
pobres del món. Té una espe-
rança de vida entre els 47 i
els 49 anys i  una elevada
mortalitat infantil. Segons
dades de la UNICEF, a Etiòpia
poden arribar a morir
170.000 nens i nenes a l'any
per desnutrició, i 360.000
necessiten suplements ali-
mentosos. Darrere la fredor
d'aquestes dades hi ha molt
de sofriment, el qual l'Asso-
ciació per al Desenvolupa-
ment de la Infància d'Àfrica
(ADIA) tracta que vagi min-
vant. ADIA és una ONG que
treballa específicament a la
regió del Tigray (nord d'Etiò-
pia), juntament amb associa-
cions i entitats regionals,
amb l'objectiu de minimitzar
els efectes de la desnutrició
infantil i millorar així les pos-
sibilitats de desenvolupa-
ment d'aquesta regió. Actual-
ment atén cada mes 800
infants amb desnutrició mo-
derada elevat –se'ls propor-
ciona l'alimentació suple-
mentària a base de farinetes

enriquides– dins de quatre
centres de salut a les pobla-
cions de Wukro, Agulae, Ne-
gash i Alitena. També conce-
deix microcrèdits urbans per
desenvolupar petits negocis, i

en el món rural du a terme
una sèrie de projectes diver-
sos: introducció de bous per
llaurar la terra, rucs més efi-
caços per a les feines agríco-
les, accessoris per a l'apicul-
tura, distribució de llavors i

plançons d'espècies vegetals i
arbres fruiters, bombes d'ai-
gua per a dones, cursos per a
homes i dones que tenen pro-
blemàtiques de gènere, etc.
ADIA va néixer l'any 1998,
després que la infermera
Victòria Draper conegués
Ángel Olaran, Pare Blanc
(Missioners d'Àfrica), que li
va mostrar la dramàtica si-
tuació de la zona. Té la seva
seu social al districte barcelo-
ní de Sant Martí i forma part
de la Federació d'Entitats del
Clot-Camp de l'Arpa.

Més informació:
ADIA
www.adia-ong.org
adia@adia-ong.org
Telèfon 93 246 46 91

ADIA és una ONG
que treballa des de
fa una dècada a la
regió del Tigray
(nord d'Etiòpia)

ADIA proporciona

alimentació bàsica 

als infants que 

pateixen desnutrició,

microcrèdits,

bombes d'aigua,

llavors i plançons...

La compra de bous per treballar la terra és un dels projectes d'ADIA.

L'Associació per al Desenvolupament
de la Infància d'Àfrica fa deu anys

S E R V E I  P Ú B L I C

Eleccions als consells
escolars dels centres
públics i concertats
En el procés electoral han participat
representants del professorat, PAS,
famílies i l'Administració a 500 centres
docents de Barcelona

Núria Mahamud

Més de 500 escoles públiques i concertades de Barcelo-
na han renovat aquest passat mes de desembre el seus
consells escolars de centre després d'un  procés electo-
ral en què han participat tots els sectors de la comuni-
tat educativa [professorat, personal administratiu
(PAS), alumnat, representants dels pares o tutors i de
l'Administració].  D'aquests consells que renoven el
50% de la seva composició cada dos anys, n'hauran de
sortir els representants dels consells escolars de distric-
te, que, enguany, permetran renovar parcialment el
Consell Escolar Municipal de Barcelona (CEMB).
El procés electoral per escollir els nous consells escolars
de Districte ha començat aquest mes de gener i finalit-
zarà al març. Aquests consells són part important de
l'organització territorial educativa de Barcelona, ja que
els deu presidents dels consells escolars municipals de
Districte són membres del CEMB, l'òrgan que represen-
ta la comunitat educativa de la ciutat de Barcelona i que
funciona com a entitat assessora en matèria educativa
de la Generalitat de Catalunya, el Consorci d'Educació i
l'Ajuntament de Barcelona.
Els consells escolars dels centres educatius, de la seva
banda, són l'òrgan de govern de cada centre docent i
s'encarreguen d'aprovar el projecte educatiu de centre,
els recursos, els pressupostos i el reglament de règim
intern, entre altres qüestions. La seva funció, per tant,
és molt important. Per aquest motiu, el CEMB ha dedi-
cat el seu últim butlletí a explicar a la comunitat educa-
tiva el reglament i les atribucions d'aquesta peça vital
en el funcionament dels centres docents.

Més informació: 
Consell Escolar Municipal de Barcelona (CEMB)
Passeig de Gràcia, 2, 2a planta. 08007 Barcelona
Telèfon: 93 342 97 50

Entrar a la botiga Olga és sentir respirar el
barri. Fa quinze anys que l'Olga Barrachi-

na porta la botiga i de sempre ha sabut crear
un clima de confiança, cordialitat i caliu amb
els seus clients i veïns, els quals la premien
amb la seva fidelitat. No es tracta d'entrar i
comprar, es tracta d'entrar, dir què cerquem i
deixar-nos assessorar, perquè l'Olga sap el que
ven, el gènere que li ha d'arribar, el que millor
s'adiu a cada cas i a cada persona i amb quin
detall podem quedar d'allò més bé a l'hora de

fer un regal. Tenen una àmplia varietat de
llenceria, per a dones de totes les edats, i tam-
bé de roba infantil, fins als 16 anys, però el
més peculiar de la botiga és que disposen de
talles grans de roba de senyora, de la 44 a la
60. Gràcies a l’Olga, tenir un cos generós en
corbes no és per a les dones del barri cap im-
pediment per presumir a l'hora de vestir. 

Olga
C. Xavier Nogués, 6 / Tel. 93 314 05 42

E L  T A U L E L L

Llenceria, roba infantil, talles grans i molt caliu

La botiga es va obrir fa 15 anys.

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 12.30 a 15.30 h
Canal 39 UHF i canal 26 TDT

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

Disseny Hub Barcelona

El Disseny Hub Barcelona és un nou
centre de l'Institut de Cultura de
Barcelona dedicat a promoure el coneixe-
ment, la comprensió i el bon ús del dis-
seny. Al seu espai web, hi trobareu infor-
mació sobre les exposicions del centre,
els museus que componen Disseny Hub
Barcelona i una agenda d'activitats.
www.dhub-bcn.cat/

Mobilitat i transport

Com moure's amb transport públic per
Barcelona? En aquest web, hi trobareu
tota la informació sobre el transport
públic de la ciutat: la xarxa de metro i
autobús, el tren, el tramvia, els taxis, el
Bicing... També podreu saber l'estat del
trànsit per si us moveu amb cotxe i llegir
notícies relacionades amb les principals
afectacions en la mobilitat de la ciutat.
www.bcn.cat/mobilitat

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

Pere S. Paredes

È xit rotund de participants en la
cinquena edició del Cros Esco-

lar de Sant Martí, prova atlètica
inscrita en la IV Challenge Escolar
de Cros de Barcelona Ciutat, que es
va celebrar el passat 14 de desem-
bre en les instal·lacions esportives
atlètiques del Complex Esportiu
Municipal La Mar Bella de Sant
Martí.
Els participants en el cros van pren-
dre part en les deu diferents proves
que s'havien establert en relació di-
recta amb les dates de naixement
dels atletes; així estaven distribuïts
per categories que anaven des dels
nascuts l'any 2002, fins als nascuts
entre els anys 1992-2001.
Segons Santiago Lombarte, direc-
tor del Consell de l'Esport Escolar
de Barcelona (CEEB), “aquest any
hem tingut la grata sorpresa de
l'augment dels inscrits, gràcies a la
nova possibilitat que oferim per
apuntar-s'hi mitjançant el web del
CEEB”.
Dues noves característiques de la
present edició de la Challenge Esco-
lar, segons la CEEB, és la inclusió
de la primera edició del Cros Esco-

lar de Sant Andreu, que es farà el
pròxim 17 de maig del 2009 al parc
del riu Besòs i que estarà organitza-
da pel Districte de Sant Andreu i
Barcelona Atletisme.
L'altra ha estat el canvi en els pre-
mis. En lloc de premiar amb copes
els tres primers, es donaran meda-
lles als vuit primers classificats de
cadascuna de les proves. “És una
manera de mostrar reconeixement
a un nombre més ampli d'atletes”,
explica Lombarte.
Una de les participants en aquest
Cros Escolar de Sant Martí va ser la
Jana Font, de dotze anys, que cor-
ria amb el col·legi Lestonnac i que
va quedar en quarta posició. Per la
Jana, “ha estat una cursa dura i
complicada. Era un circuit una mica
llarg, el qual han hagut de canviar a
causa de les pluges d'ahir. Però he
pogut arribar entre els primers i
n'estic molt contenta”.
La Jana anima tothom a fer “es-

port, i si els agrada l'atletisme, que
el practiquin, que és molt bonic i hi
fas molts amics!”.
Amb la vista posada en la celebra-
ció del Campionat d'Europa d'Atle-
tisme que es farà a Barcelona el

2010, el CEEB té previst oferir unes
jornades per promocionar aquest
esdeveniment des de tres vessants:
la lúdica, la formativa i la de supe-
ració personal.

Més informació:
Consell de l'Esport Escolar 
de Barcelona
www.elconsell.cat
Telèfon: 93 219 32 16

Noves jornades per
promocionar el
Campionat d'Europa
d'Atletisme al 2010

Hi havia dues categories al cros: per a nens nascuts entre el 1992 i el 2001 i la dels nascuts a partir del 2002.

Més de 700 participants en 
el V Cros Escolar de Sant Martí

Aquest any, gràcies a 

la possibilitat de fer les

inscripcions on line,

l'organització ha vist

augmentar el nombre

d'inscrits 
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Què significa CET 10?
Col·lectiu d'Esport per a Tothom 10.
I la seva funció?
Promocionar i gestionar els diferents
aspectes del món de l'esport i del
lleure.
Quan es va crear?
L’any 1994, fruit de la unió d'un grup
de persones vinculades a l'esport,
l'educació, la psicologia i el lleure,
amb el suport d'algunes AMPA del
districte.
Com va ser el començament?
Amb els ajuntaments democràtics,
les AMPA de les escoles comencen a
oferir, fora de l'horari escolar, diver-
sos esports, impulsats pels pares ma-
teixos. Amb el pas dels anys i sobre-
tot en la Barcelona postolímpica, es
comença a demanar més qualitat,
cosa que significa monitors qualifi-
cats i amb una ordenació laboral, i
aquí és on entrem nosaltres.
Parli'm dels monitors.
Per a la nostra entitat, la formació de
monitors,  per capacitar-los en tas-

ques esportives i de lleure, pensades
per a les escoles i els centres espor-
tius, és cabdal. A més, ens hem con-
vertit en un centre de formació reco-
negut pels departaments de Treball i
Joventut de la Generalitat de Catalu-
nya, fins al punt d'organitzar també
cursos de formació ocupacional, sub-
vencionats pel fons social europeu,
que permetin una inserció laboral
posterior.
I la gestió d'espais esportius?
És la nostra tercera línia d'actuació,
que abraça la construcció i gestió de
diversos equipaments.
Quins n’hi ha a Sant Martí?
El CEM Olímpia, on es pot practicar
tenis, pàdel, futbol sala i futbol 7; el
CEM  Via Olímpica, on hi ha una es-
cola de futbol i una altra de tennis; la
pista poliesportiva de la Palmera, que
acull bàsquet, futbol sala i patinatge,
i el CEM Bac de Roda, el qual cooges-
tionem amb la Federació Catalana de
Bàsquet.
Pel que fa a projectes esportius,
què me'n pot dir?
Tenim més de dinou disciplines es-
portives, amb un equip de coordina-
ció que vetlla pel seu enfocament pe-
dagògic dins de l'objectiu d'educar a

través de l'esport i el lleure.
Quines són aquestes disciplines?
El projecte de les seccions esportives
de competició creix i millora en quali-
tat, cosa que no sempre està relacio-
nada amb els resultats esportius.
Aplega bàsquet, futbol sala, patinat-
ge, tennis, iniciació i competició esco-
lar, gimnàstica rítmica, llit elàstic, en-
tre altres. Aquests esports reuneixen
3.300 infants i joves.

També tenen un projecte per a
les empreses, oi?
Si, és el wellnessjob, un projecte molt
innovador de salut corporativa, del
qual som pioners a Catalunya. És un
concepte nou on nosaltres fem el dis-
seny i la construcció i gestió d'espais
esportius dins de les empreses.
Això és bo?
Bé, aporta beneficis a la companyia,
en motivació, fidelització, millora de

l'ambient professional, augmenta la
productivitat, etc., i per al treballador
representa una millora de la qualitat
de vida i de salut, prevenció de males
postures, conciliació de vida personal
i laboral, etc. A més, també comporta
una sèrie d'activitats que es poden fer
el cap de setmana, com caminades o
sortides amb bicicleta.
Parli'm de l'aspecte social.
Una part dels nostres ingressos estan
destinats a la promoció esportiva
tant d'iniciació com de competició,
modalitat que repercuteix directa-
ment en un estalvi de les quotes de
les famílies i els nens. També el nos-
tre projecte d'esport social subven-
ciona el cent per cent de diferents ac-
tivitats esportives en determinades
escoles de barris amb més necessi-
tats, com el del  Besòs a tocar de la
Mina, on es rep també una ajuda del
Pla d'entorn amb col·laboració del
Consorci d'Educació, tant de lleure
com d'esport.
I el futur?
Volem continuar creixent en qualitat
i oferir un servei complet i dirigit a
tothom, on una de les claus de l'èxit
de CET 10 és el grup de persones que
el formem.

E N T R E V I S T A C a r l e s  M e i l á n ,  p r e s i d e n t  d e  C E T  1 0  

Carles Meilán en el CEM Bac de Roda.

El CET 10 és una associació de Sant Martí que va

néixer amb l'objectiu de promocionar i gestio-

nar els diferents aspectes del món de l'esport i

del lleure. A punt de celebrar el 15è aniversari,

Carles Meilán, el president, ens parla de l'entitat

“L'èxit de CET 10 és 
el grup de persones 

que el formem”

“Les seccions esportives de
competició creixen i alhora
milloren en qualitat”

Josep Maria
Contel


