
En el mes de novembre van co-
mençar els treballs d’enderroca-
ment de l'Alchemika, l’edifici situat
entre els carrers Sant Antoni Ma-
ria Claret i Indústria i la ronda del
Guinardó. L’antiga fàbrica de plàs-
tics va ser adquirida per l'Ajunta-
ment de Barcelona l'any 2006 i ara
s'ha previst construir nombrosos
equipaments: una residència per a
gent gran, un centre de dia, una
escola bressol, una biblioteca i un
centre de barri. 
L’enderroc, que respectarà la faça-
na de l'edifici, ha d'estar enllestit el
pròxim mes de març. A partir d'a-
quest moment, començarà la cons-
trucció dels esmentats equipa-
ments, que estarà finalitzada a
mitjan  2011. 

Comença l’enderroc 
de l’edifici de l'Alchemika

Els Premis Sant Martí recorden la 
vocació mediterrània de la ciutat

GUARDONATS

Josep Sala i Mañé i la
Vocalia d'enterraments
de l'AVV de La Pau

APORTACIÓ

Sant Martí afegeix
valors de pau,
cultura i solidaritat

MEDALLES

Entre els guanyadors en 
la categoria social hi ha 
la ludoteca Els Trapelles

Pàg. 3

E N T R E V I S TA Pàg. 8

Maria Antònia Puig
Presidenta de la cooperativa
El Xop

“La societat tolera 
les persones amb 
disminució psíquica,
però no les accepta 
plenament”

E N T I TAT S Pàg. 4

La Fira Boja
Mostra la vitalitat 
associativa del Clot i del
Camp de l'Arpa del Clot

S E R V E I  P Ú B L I C Pàg. 6

El telèfon 010 amplia 
l'horari d'atenció
Ara, funciona de dilluns a
diumenge, de les 8 del matí 
a les 12 de la nit

E Q U I PA M E N T S Pàg. 6

El Bressol del
Poblenou
Provençals del Poblenou
estrena nova escola bressol 

Pàg. 5
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Imatge virtual del futur edifici, que mantindrà la façana de l’antiga fàbrica.

P O L I E S P O R T I U Pàg. 7

29a Cursa Clot-Camp 
de l'Arpa del Clot-
Verneda
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I N F O Ú T I Lt W L ’A G E N D AW

NADAL I REIS

Del 4 al 24 de desembre
Per Nadal, no t’atipis!
Diversos horaris. Centre cívic Besòs (rbla. Prim, 87-89)
Cicle amb propostes pràctiques entorn del consum
excessiu i les seves conseqüències.

Dimecres 17 de desembre
Cantada solidària de nadales
A les 17 h. C/Rogent (entre València i Mallorca)
A càrrec de les corals de gent gran del districte de Sant
Martí i altres entitats.

Dissabte 20 de desembre
Espectacle de Nadal
A les 22 h. Farinera del Clot (Gran Via, 837)
Tradicional espectacle de Nadal del Partiquí. Com cada
any, el preu simbòlic serà una joguina nova.

Diumenges 28 de desembre, i 4 i 11 de gener
L’Estel de Natzaret
A les 17.30 h. Centre Moral i Cultural (Pujades, 176)
Els Pastorets del  Poblenou, amb més de 50 artistes en
escena. Dirigida per J. M. Recasens.

Dimecres 31 de desembre
Cursa dels nassos
A les 17.30 h. Sortida: Selva de Mar/Taulat
La Sant Silvestre de Barcelona. Inscripció obligatòria a:
www.bcn.cat/santsilvestre o als diversos establiments
autoritzats (consulteu el web).

Dilluns 5 de gener 
Cavalcada de Reis a l’Eix Prim 
A les 17.30 h. Sortida de Josep Pla 
Recorregut: Fòrum-Josep Pla, Llull, rbla. de Prim, Binè-
far, rbla. Guipúscoa, Cantàbria, Gran Via i Paraguai. 
Cavalcada de Reis al Poblenou 
A les 18.30 h. Sortida de Selva de Mar 
Recorregut: Selva de Mar, Diagonal, Bac de Roda, Perú,
Bilbao, Tànger, rambla del Poblenou, pg. Taulat, Marià
Aguiló, Pallars, Bilbao, pg. Taulat, Provençals, Ramon
Turró, Espronceda i plaça de Trueta. 
Cavalcada del Clot-Camp de l’Arpa 
A les 19 h. Sortida: Trinxant-Fresser 
Recorregut: Navas, Ripollès, plaça de Can Robacols, Jo-
sepa Massanés, Degà Bahí, Muntanya, Mallorca, Dos de
Maig, València, Rogent, Aragó, Clot i mercat.
Cavalcada al barri del Besòs 
A les 17.30 h. Sortida de Josep Pla 
Ho organitza: CIM “El Vaixell”, Comissió de Mares del
Vaixell i Amics de la Rambla de Prim.

Diumenge 14 de desembre
MonNinots
A les 12 h. C. cívic Parc Sandaru (Buenaventura Muñoz, 21)
Espum viatja des del seu petit planeta anomenat Pum-
pex a un món desconegut i misteriós.  Entrada: 2 euros
i una joguina no bèl·lica. De Sinilos Produccions (tite-
lles de guant, bocón i bunraku).

Del 15 al 31 de desembre
Si fa fred, juguem al Parc!
Centre cívic Parc Sandaru (Buenaventura Muñoz, 21)
Mostra per tocar i remenar, on es recull l’evolució dels
jocs i joguines de què han gaudit els més petits al llarg
de la història. 

Dijous 18 de desembre
Contacontes de Nadal
A les 18 h. Espai Antoni Miró Peris (pl. Carme Monturiol,10)
Per endinsar-nos en la màgia del Nadal.

Diumenge 21 de desembre
Pastorets... el càsting
A les 12 h. Centre cívic Sant Martí (Selva de Mar, 215)
Pastoret, pastoret vull ser i no em deixen pas, perquè
una mica gran sóc. 
Cantant sota el mar
Ales 12 h. Farinera del Clot (Gran Via, 837)
La vida sota el mar pot ser molt divertida. Aquesta és
la història d'unes criatures marines que s'ho passen
molt bé. A càrrec de la cia. Tatooina.

Dissabte 13 i diumenge 21 de desembre
I Trobada de coros rocieros
A les 17 h. Teatre del CEIP La Caixa (Andrade, 182)
El públic podrà col·laborar en una campanya benèfica
aportant joguines o menjar que es donaran a dues
parròquies per repartir-les entre la gent necessitada.

Divendres 19 de desembre
No es país para viejos
A les 21.30 h. Centre cívic Sant Martí (Selva de Mar, 215)
Cinema-debat entorn la pel·lícula dels germans Cohen
No es país para viejos, protagonitzada per J. Bardem.

Dijous 25 i divendres 26 de desembre
L’apagon (El apagón)
A les 22.30 h. Centre Moral i Cultural (Pujades, 176)
La Secció de Teatre presenta la divertida comèdia
L’apagón, de Peter Schaafer. Dirigida per L. Casanova.
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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

Com ja és tradicional, el
passat 11 de novembre,

Diada de Sant Martí, va tenir
lloc l'acte solemne de lliura-
ment dels Premis de Sant
Martí, que ja han arribat a la
46a edició. El sopar en el
transcurs del qual es van lliu-
rar els premis va aplegar una
nodrida representació del tei-
xit associatiu dels barris del
districte. A més de la presi-
denta del Consell Municipal
del Districte, Montserrat Ba-
llarín, i del regidor del Dis-
tricte, Francesc Narváez, hi
van assistir el tinent d'alcalde
Ricard Gomà, així com els re-
gidors adscrits a Sant Martí

Eduard Garcia, Emma Balsei-
ro i Esther Capella.
Ballarín i Narváez van coinci-
dir a destacar que enguany la
Diada de Sant Martí té una es-
pecial significació perquè Bar-

celona ha estat escollida per
ser la seu de la Secretaria de la
Unió Europea per a la Medi-
terrània. En les seves paraules,
Sant Martí pot aportar a la re-
novada vocació mediterrània

de la ciutat valors com ara la
pau, la cultura i la solidaritat.
Enguany, el premi Sant Martí
en modalitat individual ha re-
caigut en Josep Sala i Mañé,
per la seva trajectòria humana
i cívica a favor dels barris del
Districte. Sala va ser el funda-
dor de la colla castellera al bar-
ri del Clot, entitat on ha tingut
diferents càrrecs. En modalitat
col·lectiva, el premi Sant Martí
ha anat destinat a la Vocalia
d’enterraments de l’Associació
de Veïns de La Pau, per la seva
tasca a favor de les famílies
més desfavorides del barri grà-
cies a la creació d’un fons
econòmic destinat a enter-
raments.

Pel que fa a les Medalles de
Sant Martí, en categoria so-
cial els guanyadors han estat
la ludoteca Els Trapelles i Isa-
bel Núñez Tregón; en catego-
ria esportiva, Vicente Martí-
nez Hidalgo i la Secció de
Trampolí de l’Associació Sant
Martí Esport, i finalment, en
categoria cultural, Sergio Ma-
taran. 
Conjuntament amb els Premis
i les Medalles Sant Martí, cada
any es lliuren les medalles d’a-

niversari, que enguany reco-
neixen la trajectòria de l’Asso-
ciació per al desenvolupament
de la infància d’Àfrica (10
anys); el casal de gent gran Pa-
raguai-Perú, l’ACR Comissió de
Festes Marià Aguiló i el casal
gent gran Sant Martí (25
anys); la Unió de Colles Sarda-
nistes de Catalunya i la Penya
Barcelonista Poblenou (50
anys), i finalment la Secció Ex-
cursionista del Foment Marti-
nenc (100 anys).
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Josep Sala, premi individual, en el moment de rebre el guardó.

Diego Hornos, president de l’AVV de La Pau, premi col·lectiu.

Josep Sala i Mañé, en la modalitat

individual, i la Vocalia 

d’enterraments de l’Associació de

Veïns de la Pau, en la categoria

col·lectiva, han estat els guardonats

amb els Premis Sant Martí 2008 

Els Premis Sant Martí reconeixen
la tasca de veïns i entitats

La medalla en 
categoria cultural 
ha estat per a
Sergio Matarán

C IU TA DA N S OPINE N

Vicente Martínez
Medalla en categoria
esportiva

Significa una manera
de premiar la progre-
sión que he tenido
hasta el momento y la
labor realizada por la
directiva del club y en
especial la entrenadora.

Josep Sala
Premi individual 

És un gran honor com a
president dels Castellers
de Barcelona, però
també per a l'entitat
arrelada al barri.
Sempre hem fet pinya
amb les entitats del
barri i molta feina con-
juntament.

Diego Hornos
President AVV la
Pau

Significa tanto como 
un agradecimiento a
todas las personas que 
han trabajado aquí, 
en el barrio, haciendo
una labor social.

Q u è  s i g n i f i c a  p e r  a  v o s t è  a q u e s t  p r e m i ?

Sergio Mataran
President ACR Besòs

Para mí es un reconoci-
miento a toda una vida
trabajando por mi
barrio. Lo he pasado
bien haciéndolo y no
pararé mientras pueda.

Pascual Aixandri
President Penya
Barcelonista
Poblenou

És un orgull per a la
persona i l'entitat que
el rep. L'individual és
important, però la
medalla col·lectiva
també ho és molt.

Joaquim Balaguer
Secció excursionista
Foment Martinenc

És un reconeixement a
la trajectòria d’una
entitat excursionista
que durant cent anys
ha fet muntanya. I és
un reconeixement a
aquelles persones que
hi han participat.
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E N T I T A T S

Daniel Romaní

E l Clot i el Camp de l'Ar-
pa del Clot són uns

barris amb una notable vi-
talitat associativa. Així es
va posar de manifest a la
Fira Boja de Festa Major,
que va tenir lloc el passat
diumenge 16 de novembre
al matí amb motiu de la
Festa Major del Clot i del
Camp de l'Arpa del Clot. La
fira va ser organitzada per
la Federació d'Entitats del
Clot i del Camp de l'Arpa
del Clot. Es tracta d'un es-
deveniment plenament
consolidat que rep cada any
una gran afluència de visi-
tants. A la Fira Boja –va ser

batejada com  “boja” pel fet
de ser una mostra infor-
mal– d'enguany, la vint-i-
vuitena, van participar-hi
una trentena d'entitats i
una vintena d'artesans. A

més, també aquest any va
ser un motiu de trobada i
de conversa tranquil·la per
a molts veïns que durant la
setmana van atrafegats.
Els qui van assistir a la Fira

Boja van poder valorar la
qualitat dels diferents actes
de la Festa Major i aportar
suggeriments gràcies a una
enquesta de la  Federació
d'Entitats Clot-Camp de
l'Arpa del Clot. “La Fira
Boja és la millor oportuni-
tat per als veïns i veïnes
d'entrar en contacte amb
les entitats del barri, la
programació de les quals
enriqueix tots els àmbits
culturals”, afirma Josep
Lluís Alonso, president de
la Federació.
El parc del Clot continua
sent un dels principals es-
pais de trobada del barri i un
dels escenaris clau de la Fes-
ta Major del Clot i del Camp
de l'Arpa del Clot. El mateix
16 de novembre va acollir
una fira d'intercanvi de jo-
guines i el castell de focs, al
qual van assistir prop d'un
miler de persones.  

La Fira Boja mostra la vitalitat 
del Clot-Camp de l'Arpa del Clot

El mateix dia de la Fira Boja es va celebrar una fira d’intercanvi.

La Fira Boja forma
part  dels actes de
la Festa Major 
del Clot i del Camp
de l'Arpa del Clot

El passat 16 de novembre va celebrar-se al

parc del Clot la Fira Boja de Festa Major,

que va posar de manifest la bona salut del

teixit associatiu dels barris del Clot i del

Camp de l'Arpa del Clot

El Palau de la
Mutualitat (II)

J. M. ContelÀLB UM HI S TÒR IC

El Palau de la Mutualitat a començament dels anys vint.
(Foto: arxiu L'Aliança)

L'edifici del Palau de la Mutualitat, amb una superfície
edificada de 1.461,80 m2, estava format, el 1927, per
tres cossos o pavellons aïllats i units per la façana que
dóna a mar. Com que en el moment de la seva construc-
ció es va optar per bastir-lo al centre de l'illa, va guanyar
un petit jardí al seu voltant. A més, la distància d'aquest
jardinet sumada a la dels vials garantia disposar de sol
un grapat d'hores al dia.
El cos central de façana més avançada acollia, al soterra-
ni, els serveis de cuina, rebost, bodega i les calderes de
la calefacció central. A la planta, el vestíbul d'entrada pel
qual s'accedia a l'escala, la galeria dels convalescents, les
direccions administrativa i tècnica, a més de les sales de
billar, esmorzar i menjador.
En el pis principal hi havia un saló d'actes per a 300 per-
sones, així com l'habitacle del metge i interns de guàrdia,
la farmàcia, una sala d'operacions amb llum artificial i
amb cambra fosca per a exploracions, un departament
per preparar les gases, compreses i roba blanca de les sa-
les d'operacions i cures, un lloc per guardar els objectes
ortopèdics i una sala per a operacions asèptiques, que
també s'utilitzava per atendre malalts que no necessita-
ven hospitalització. En el primer pis, a més de les quatre
habitacions on passaven la nit i es preparaven els malalts
la vigília de l'operació, es disposava també de la sala dels
raigs X, el laboratori fotogràfic, el departament d'esterilit-
zació de l'aigua i del material de cures.

Si té fotografies o documents del seu barri, en pot fer
donació a l’Arxiu Municipal del Districte, 93 221 94 44



Redacció

Ahores d’ara ja han co-
mençat els treballs d’en-

derrocament que respecten,
però, una part de la façana
d’aquesta antiga fàbrica de
plàstics. Una vegada acabi
aquesta fase (març de 2009)
començarà  la construcció
dels equipaments, que es pre-
veu que s’enllesteixi cap a
mitjan 2011. El projecte ar-
quitectònic s’ha presentat
aquest mes de novembre als
veïns de la zona i també ha
passat el tràmit de l’aprovació
inicial per part de la Comissió
de Govern de l’Ajuntament.
S’hi preveu la construcció de
diferents equipaments que
donaran servei als barris del
Clot i del Camp de l’Arpa del
Clot. El projecte preveu una
residència per a gent gran i
un centre de dia, una escola
bressol, una biblioteca i un

centre de barri. La residència
(amb 98 places) i el centre de
dia (30) s’adrecen a persones
amb dependències funcionals
i estaran integrats en un edi-
fici de vuit nivells: soterrani,
planta baixa i sis plantes.

L’escola per a infants de 0 a 3
anys disposarà de 6 aules i
disposarà de 350 m2 de jardí i
terrasses. La biblioteca tindrà
una superfície de 2.742 m2,

distribuïts en tres nivells.
“Estarà per sobre dels estàn-
dards d’una biblioteca de bar-
ri”, ha assegurat el regidor del
districte de Sant Martí, Fran-
cesc Narváez. Finalment, el
centre de barri, que ha de ser-
vir per enfortir el teixit social
del barri, disposarà també de
tres nivells, igual com la bi-
blioteca, i  una superfície
construïda d ’entre 500 i
1.000 m2. 
L’edifici de l’Alchemika, d’uns
seixanta anys d’antiguitat, es
troba comprès entre  els car-
rers del Guinardó, Indústria i
Sant Antoni Maria Claret. La
façana de l’antiga fàbrica serà
respectada, atesa la seva cata-
logació. La inversió estimada
per tal d’habilitar aquests
equipaments és de 22 mi-
lions d’euros.  
L’Ajuntament va comprar l’Al-
chemika l’any 2006. El seu
anterior propietari era el
grup Aigües de Barcelona.
L’edifici, que comptava amb
3.121 m2 entre planta baixa i
semisoterrani, va costar 10,6
milions d’euros. 
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N O T Í C I E Sf
La Cursa dels Nassos - X Sant Silvestre
El 31 de desembre se celebrarà la Cursa dels Nassos -
X Sant Silvestre de Barcelona, la qual organitza l'A-
grupació Atlètica Catalunya i l'Institut Barcelona Es-
ports. La sortida es farà al carrer Selva de Mar amb
passeig del Taulat (17.30 h) i el recorregut tindrà 10
quilòmetres. Cal inscripció obligatòria (12 euros) al
web www.bcn.cat/santsilvestre o als establiments au-
toritzats (consulteu el web). 

Dia de les persones amb discapacitat
Arran del Dia internacional de les persones amb dis-
capacitat, Francesc Narváez ha presentat el Pla de re-
serves d'aparcament públiques per a persones amb
discapacitat a Sant Martí. L'acte va tenir lloc  l'11 de
desembre passat, a la Seu del districte. El regidor va
presentar un fullet que conté el mapa amb la distri-
bució de les places, gratuïtes i sense limitació de
temps.

Mostra de jocs i joguines fins al dia 19
Per 16è any consecutiu, les ludoteques municipals Ca
l'Arnó i Xalet del Clot organitzen la Mostra de jocs i
joguines, una activitat amb finalitat pedagògica, amb
la qual es vol ensenyar els pares i els infants a fer un
ús adequat de les últimes novetats en jocs. La mostra
estarà oberta fins al divendres 19 de desembre, en
horari de 17 a 20 hores els dilluns, dimecres i diven-
dres  (per a nens de 5 a 14 anys), i de 17.30  a 19.30 h
els dimarts i dijous (per a infants de 3 a 5 anys).

Nadal Solidari a Sant Martí
La quarta edició del Nadal Solidari a Sant Martí se
celebrarà el 17 de desembre, de 17 a 20 h, al carrer
Rogent, entre València i Mallorca. La iniciativa té
com a objectiu recollir regals per a la gent gran neces-
sitada del Districte. Paral·lelament, hi haurà dife-
rents activitats lúdiques, com ara una cantada de
nadales a càrrec d'una coral de gent gran.

S’hi farà una

residència per a

gent gran, un centre

de dia, una escola

bressol, una

biblioteca i un

centre de barri

L’espai es troba
situat entre Sant
Antoni Maria Claret,
Indústria i Guinardó

Recepció de les comissions de festes del Poblenou 
Redacció

A l final del mes d’octubre
va tenir lloc la tradicional

recepció de les comissions de
festes del Poblenou, acte que
enguany, i per primer cop, s’ha
celebrat a la torre Agbar. 
Organitzada pel Districte en
reconeixement a la feina feta
pels ciutadans que col·labo-
ren amb la Festa Major del
Poblenou, a la recepció van
assistir-hi el regidor de Sant
Martí, Francesc Narváez, la

presidenta del Consell Muni-
cipal, Montserrat Ballarín,
diversos consellers del Dis-
tricte, el president de la Coor-
dinadora d’Entitats del Poble-
nou, Josep Alòs, i vuitanta
persones membres d’aquesta
associació i de l’ACR-Comis-
sió de Festes Carrers del Po-
blenou, integrada per dotze
comissions.
Abans de l’acte es va fer una
visita guiada a la torre i una
pujada al mirador per gaudir

de l’espectacular panoràmica
sobre Barcelona. A continua-
ció es va procedir al lliura-
ment dels diplomes al “hall”
de la sala d’actes de l’edifici. A
més del diploma, els home-
natjats van rebre com a obse-
qui un llibre institucional so-
bre la torre Agbar. L’acte va
concloure amb una fotografia
conjunta del grup i un petit
refrigeri.
La Festa Major del Poblenou
se celebra el setembre.

La recepció va aplegar més de vuitanta persones.

El futur equipament conservarà la façana de la fàbrica.

Comença l’enderrocament de
l’antiga fàbrica Alchemika
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E Q U I P A M E N T S

Núria Mahamud

El barri de Provençals del
Poblenou ha estrenat una

nova llar d'infants amb capaci-
tat per a 81 nens i nenes de
quatre mesos a tres anys, divi-
dits en sis grups. El Bressol del
Poblenou, així s'anomena el
nou equipament municipal del
carrer Perú, s'ha construït al
costat del col·legi públic Virrei
Amat, però té un accés i una
zona de jocs independent al
qual donen totes les aules de
l'edifici. I és que en la fase de
projecte s'ha pensat sobretot
en el benestar dels infants i en
el desenvolupament de les se-
ves capacitats físiques,
intel·lectuals i afectives. Tant

és així que dels 634 m2 cons-
truïts gairebé la meitat s'han
destinat a zones d'esbarjo,
equipades amb sorral, arbres,
zona d'aigua i jocs infantils.
L'escola disposa també de sa-
les de reunions i despatxos per
facilitar la feina de les educa-

dores i un servei de guarda-
cotxes per a les famílies. A
més, el nou equipament s'ha
projectat amb criteris de soste-
nibilitat, ja que compta amb

plaques solars per a la produc-
ció d'aigua calenta sanitària.
Durant la seva inauguració,
l'alcalde de Barcelona, Jordi
Hereu, va destacar la “molt
bona notícia” que significa per
a les famílies del barri i per a
l'educació de la ciutat l'estrena
de la nova llar d'infants. Un
equipament que s'emmarca en
el compromís de l'Ajuntament
de Barcelona d'arribar a un to-
tal de 99 escoles bressol a tota
la ciutat el 2011.
La inauguració oficial va tenir
lloc el 7 de novembre, precedi-
da d'un espectacle infantil al
qual van assistir l'alumnat, fa-
miliars i professorat. Paral-
lelament, l'alcalde i Maria Do-
lors Rius, presidenta del
Consorci d'Educació de Barce-
lona –organisme encarregat de
la seva construcció–, van visi-
tar les instal·lacions.

El nou equipament
s'ha projectat 
amb criteris de 
sostenibilitat

La llar d'infants compta amb 81 places per a

infants de quatre mesos a tres anys i disposa

d'una gran zona d'esbarjo

L’alcalde va presidir la inauguració de la nova escola bressol el passat 7 de novembre.

Provençals del Poblenou estrena
nova escola bressol al carrer Perú

S E R V E I  P Ú B L I C

Ara, funciona de dilluns a diumenge,

de les 8 del matí a les 12 de la nit

Daniel Romaní

El popular telèfon d'informació 010 amplia l'horari.
Des del principi del passat mes de novembre funciona
els set dies de la setmana de dilluns a diumenge des de
les vuit del matí fins a les dotze de la nit (abans era
obert de les vuit del matí a les deu de la nit, a excepció
dels diumenges, que estava inactiu).
El telèfon 010 (807 117 700  si es truca des de fora de
l'àrea metropolitana de Barcelona i 93 486 00 98 per a
persones amb discapacitat auditiva) és un servei d'in-
formació municipal i general sobre equipaments, agen-
da d'actes, serveis, etc., dins l'àmbit metropolità. Els
qui l'atenen resolen pacientment dubtes d'allò més di-
versos. Mitjançant el telèfon 010 també es pot fer un
munt de tràmits de l'Ajuntament de Barcelona relacio-
nats amb el padró —com per exemple, alta o canvi de
domicili al padró municipal—, indagacions sobre ob-
jectes perduts —que guarda l'Oficina de Troballes—,
sol·licitar el distintiu de resident de l'Àrea Verda,
llicències, comunicats o assabentats d'obres, informa-
ció d'ajuts per a la rehabilitació d'edificis, habitatges i
locals comercials, aspectes relacionats amb Hisenda —
pagament i domiciliació de tributs i multes, canvi de ti-
tular de l'IBI, canvi d'adreça fiscal, duplicats de rebuts,
notificació de deute pendent...— alta del cens d'ani-
mals de companyia i molts més.   
El preu de la trucada del telèfon 010 és de 0,45 euros
(IVA inclòs), establiment de trucada, i 0,06 euros el mi-
nut (IVA inclòs), tarifat per segons. És un telèfon que
no et fa esperar: el 2007, el 78% de les trucades es van
atendre en menys de 14 segons.

El telèfon 010 amplia 
l'horari d’atenció

Paper Groc és una papereria diferent que,
quan va obrir fa 22 anys, va implantar un

concepte nou d'establiment al barri. És una
papereria on, amb un cop d’ull, trobem el regal
que busquem. Quan van obrir, tot el que ve-
nien era fet de paper, però amb els anys han
diversificat l'oferta i s'han especialitzat en ma-
terial d'escriptura, com bolígrafs i estilogràfi-
ques de  marques famoses, amb un ampli
ventall d'estils i preus. Una altra de les especia-
litats són les participacions i detalls per a bate-

jos, comunions i casaments. També treballen
molt el paper maixé. Porta l'establiment la M.
Carmen Arévalo, la qual ens diu que hi va gent
de tot arreu, ja que el boca-orella dels clients és
la millor publicitat. Ofereixen servei d'empa-
quetatge de regals, fan caixes a mida i regals
d'empresa. Ara, per Nadal, venen ornamenta-
ció i postals d'allò més originals. 

Paper Groc
C. Clot, 51 / Tel. 93 232 91 66

E L  T A U L E L L

La papereria que és tot un regal per al barri

A Paper Groc fan caixes a mida i regals d’empresa.

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

Serveis d'atenció al ciutadà

Els serveis d'atenció al ciutadà tenen
l'objectiu de satisfer les demandes d'in-
formació sobre la ciutat, solucionar els
tràmits municipals i atendre les queixes
i els suggeriments sobre els serveis
municipals. 
www.bcn.cat/sac/

Medi Ambient

L'aigua, els espais públics, el servei de
neteja i residus i la qualitat ambiental
tenen un espai en aquest web, on
també s'expliquen les bases de l'Agenda
21. Barcelona, amb la seva Agenda 21
Local, disposa d'un punt de referència
que cohesiona la gestió de la ciutat
segons l'objectiu de la sostenibilitat.
www.bcn.cat/mediambient/

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

Pere S. Paredes

N o podia haver anat millor: èxit
d'inscrits, èxit de públic i un

temps idoni per córrer. Tot això va
provocar que la 29a edició de la
Cursa popular d'atletisme Clot-
Camp de l'Arpa del Clot-Verneda,
que es va disputar el passat 16 de
novembre pels carrers d'aquests
tres barris, resultés un gran èxit.
Per a Josep Formatger, de la Secció
Excursionista Foment Martinenc,
un dels organitzadors d'aquesta
cursa, “aquest any ens hem supe-

rat, perquè les inscripcions han
passat dels 1.000 atletes, quan en
edicions anteriors no havíem supe-
rat els 700 en els millors anys”.
L'èxit d'aquesta edició donarà mol-
ta feina als  organitzadors per
aconseguir que la de l'any vinent,
la 30a, sigui molt especial, ja que
el 2008 ha estat “perfecte en tots
els aspectes, tant esportius i orga-
nitzatius, com en la resposta del
públic que està immers en les fes-
tes de Sant Martí”, explica l'orga-
nització.

La 29a Cursa Popular Clot-Camp
de l'Arpa del Clot-Verneda va estar
organitzada per la secció Excursio-
nista Foment Martinenc i per l'As-
sociació Sant Martí Esport, amb el
suport del Districte de Sant Martí.
Formatger creu que l'èxit d'aquest
any ha estat, sense cap dubte, re-
sultat “de tota la informació que
els atletes han pogut aconseguir
mitjançant els webs on hem fet pu-
blicitat de la nostra cursa”.

En la part esportiva, David Clavel,
del Manresa Califòrnia Esport de
Sabadell, va aconseguir guanyar la
cursa amb un temps de 32 minuts
57 segons, un temps “que podria
haver superat si no fos perquè som
al principi de la temporada”.
Per la seva part, la mundialista i
olímpica Encarna Granados, amb
un temps de 39 minuts 57 segons,
va revalidar el seu títol del 2007 en
aquesta cursa. Una cursa que va
voler dedicar a un amic atleta que
va morir en un accident de mun-
tanya l'any passat.
Actualment Granados està retirada
de les competicions oficials i es de-
dica a dirigir entrenaments perso-
nalitzats de futures promeses de
l’atletisme.

David Clavel i Encarna
Granados, guanyadors
d'aquesta 29a edició 
de la popular cursa

Participants de la marxa a la seva arribada al velòdrom d'Horta. 

Rècord de participació a la Cursa
Clot-Camp de l'Arpa-Verneda

En l'any del centenari de la Secció Excursionista

Foment Martinenc, s'ha col·locat el llistó molt alt per

a la propera edició d'aquesta cursa tan popular 
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Què és El Xop?
És un centre creat fa uns trenta anys
per atendre persones amb disminució
psíquica. Actualment, treballem amb
una setantena. Quan vam començar,
només ho podíem fer amb sis o set
nois. Estem a Sant Martí des de fa més
de vint anys, on ens vam traslladar des
del barri del Raval. Al centre hi ha un
ambient molt familiar, tothom es co-
neix. Volem que els nostres usuaris tin-
guin una bona qualitat de vida.
Quina era l'assistència a les per-
sones amb disminució psíquica en
aquella època?
En aquells moments l'Administració
no resolia aquest tipus de problemàti-
ques. En la nostra evolució ha tingut
molt a veure el gran suport que hem
rebut de les famílies, que ens han anat
portant els seus fills, així com el suport
de les administracions democràtiques
gràcies a les subvencions i els ajuts.
Avui els reptes han canviat molt. Abans
pensàvem que els podríem integrar
més a la societat

I ara que molts usuaris ja s'han
fet grans, s'ha plantejat un nou
repte: és el de l'habitatge.
Efectivament, hem fet una fundació
perquè nosaltres ara començarem un
nou servei dedicat precisament a l'ha-
bitatge. A més de centre ocupacional i
de dia per a disminuïts psíquics, ara
que molts nois ja s'han fet grans, es
planteja un nou repte: el de la seva
casa. Quan els pares ja no hi són o en
situacions en què es fa insostenible
continuar vivint a casa, l'habitatge es
converteix en un problema. Ara el que
tractem de fer és donar continuïtat a la
nostra feina amb l'habitatge. Aquests
nois necessiten aquest servei com la
resta de persones de la nostra societat.
Tot just ens trobem a les beceroles,
però és un projecte apassionant. Dife-
renciarem entre la tasca que duem a
terme al centre ocupacional i de dia a
través de la cooperativa i, a més, els
serveis d'habitatges a través de la fun-
dació per a aquells nois que ho puguin
necessitar. 
I com es van decidir a tirar enda-
vant aquest ambiciós projecte?
Va ser una demanda de molts pares.
L'any passat ens vam trobar, per exem-
ple, amb experiències de nois als quals

es morien els pares i es quedaven sols,
orfes, concretament el cas d'una noia
que en tretze dies va perdre el pare i la
mare de cop. Gràcies a la sensibilitat
del regidor Francesc Narváez, el Dis-
tricte ens va oferir uns habitatges per
reformar que donaran sentit a aquest
projecte. Es tracta de tres casetes en
un passatge del Poblenou, que fins i

tot tenen jardí! Jo no m'ho podia creu-
re, ens feia molta il·lusió, perquè
aquests nois realment ho necessiten.
Ara estem fent totes les gestions
econòmiques per fer possible el fi-
nançament de les obres de rehabilita-
ció. En total se'n podran beneficiar
unes dotze persones, tant nois com
noies.
I ara per Nadal, quines activitats
organitzen?
Nosaltres fem activitats diverses al
llarg de l'any, una de les quals és la can-
tada de nadales aquí en el centre, en

què participen totes les famílies i ens
reunim fins a 130 persones. Es tracta
d'una trobada molt participativa, per-
què tothom col·labora aportant alguna
cosa. És molt agradable i ajuda que els
assistents es coneguin entre ells, la
qual cosa és molt important per a nos-
altres. I a la primavera també organit-
zem una altra trobada festiva, i en
aquella ocasió cantem havaneres. De
fet, al llarg de tot l'any treballem amb
les famílies, amb xerrades, sortides i
excursions, etc.
Quina és la situació del col·lectiu
de persones amb disminució psí-
quica en la nostra societat?
Crec que en l'actualitat la societat les
“accepta” una mica més que fa anys,
però no estan integrades perquè enca-
ra se les mira a distància. Si tu passes
pel carrer amb un grup de persones
amb disminució psíquica, encara hi ha
gent que s'aparta, que s'allunya, que
les rebutja. Hi ha llocs on ens diuen
que no hi podem entrar, encara avui.
Podríem dir que la societat, en certa
manera, els tolera, però no els accepta
plenament. Quan vam començar amb
El Xop pensàvem que aquests prejudi-
cis un dia desapareixerien, però de
moment no ha estat així.  

E N T R E V I S T A M a r i a  A n t ò n i a  P u i g ,  p r e s i d e n t a  d e  l a  c o o p e r a t i v a  E l  X o p

Maria Antònia Puig envoltada per membres de la cooperativa.

La cooperativa El Xop és una de les entitats 

més destacades del districte pel que fa a l'aten-

ció a les persones amb disminució psíquica.

En parlem amb la seva presidenta

“Ara començarem 
un nou servei dedicat a

l’habitatge”

“La societat tolera les 
persones amb disminució
psíquica, però no 
les accepta plenament”

Daniel 
Venteo


