
Ha passat un any i les festes del
Poblenou tornen amb energies re-
novades. Els carrers i places del
barri es tornaran a omplir dels
somriures dels infants i la germa-
nor i complicitat dels veïns i veï-
nes per gaudir de desenes d’espec-
tacles al carrer, en especial de les
cercaviles i els correfocs amb els
diables i bestiari del barri.
Hi haurà, sardanes, una trobada
de puntaires, havaneres, sopars
populars, concerts joves i especta-
cles infantils, organitzats per la
Coordinadora d’Entitats del Poble-
nou i per les associacions que s’hi
agrupen. Tot plegat, aquestes acti-
vitats són una bona ocasió per dir
adéu a l’estiu passant els últims
vespres i nits a la fresca.

El Poblenou celebra la Festa 
Major del 12 al 21 de setembre

Ajuts de la Llei de barris
per al Besòs i el Maresme  

INVERSIÓ

Els ajuts aprovats 
superen els 14 milions
d’euros

ACTUACIONS

Es desenvoluparan 32
projectes de millora
en diversos àmbits

OBJECTIU 

La consolidació 
urbana i  la cohesió 
social dels barris
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Jordi Gras
President de l’Orfeó
Martinenc

“Aquest edifici 
assegura la 
pervivència de l’entitat
en el segle XXI”
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ASPANIAS
Dóna suport a les persones
amb retard mental
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Club Barcelona
Tsunamis
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S’obre el període
d’inscripció als 
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Escola d’adults de La
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Nou curs i noves propostes 
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Els diables són un clàssic de les festes majors.
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I N F O Ú T I Lt W L ’A G E N D AW

FESTA MAJOR DEL POBLENOU

Dissabte 13 de setembre
Cercavila del pregó
De 18 a 21 h. Sortida: plaça de Can Felipa
Recorregut: Pallars, rambla del Poblenou fins a la rodona
del Casino, tornada per la rambla fins a Can Felipa. 
Botifarrada
A les 21 h. Pl. Ramon Calsina-Front Marítim

Diumege 14 de setembre
Diada castellera
A les 12 h. Parc del Centre del Poblenou
Amb els Castellers de Barcelona, Xicots de Vilafranca i
Castellers de Sabadell.
Audició de Sardanes
A les 18 h. Rotonda de la rambla del Poblenou/Pujades
Amb la Cobla Baix Llobregat Principal de Collblanc.

Dilluns 15 de setembre
Sardanes
De 19 a 21 h. Rotonda de la rambla Poblenou 

Divendres 19 de setembre
Entresons, músiques del món
A les 20.30 h. Centre cívic Can Felipa (Pallars, 277)

Dissabte 20 de setembre
Correfoc de Festa Major
A les 21 h. Sortida de la plaça Prim
Recorregut: Taulat fins a la rambla del Poblenou, San-
cho de Ávila i tornada per la rambla.
Festa rumbera
A les 22 h. Al Passatget
Ball amb orquestra
A les 23 h. Parc del Centre del Poblenou
Amb l’orquestra Habana Group.

Diumenge 21 de setembre
Cercavila de gegants
A les 10 h. Sortida de la rambla amb Sancho de Ávila
Recorregut: Sancho de Ávila (plantada), rambla fins a
Taulat i plaça Sant Bernat Calbó. A partir de les 21 h, cer-
cavila de cloenda des de la rambla a la platja del Bogatell.
Castell de focs
A les 22 h. Platja de Bogatell

FESTA MAJOR DEL BESÒS

Dissabte 20 de setembre
Pregó i ball amb orquestra 
A partir de les 22 h. Rambla de Prim amb Ferrer Bassa 
Amb l’orquestra Jade.

Dissabte 21 de setembre
Exhibició d’escacs
D’11 a 12.30 h. Al tauler gegant de la pl. Theolongo Bacchio.

Diumenge 21 de setembre
El petit comitè s’apunta a la festa
A les 17 h. C. cívic Parc Sandaru (Buenaventura Muñoz, 21)
Punt de trobada oberta a famílies amb fills de 0 a 3 anys,
amb tallers, jocs i xocolatada.

Diumenge 28 de setembre 
El Trencanous
A les 12 h. Farinera del Clot (Gran Via de les Corts, 837)
Els protagonistes són la Clara i el Daniel. El seu tiet els
regala un trencanous molt especial per Nadal. 

Diumenge 5 d’octubre
Siriastre, el mag dels estels
A les 12 h. C. cívic Parc Sandaru (Buenaventura Muñoz, 21)
La Lluna està molt preocupada perquè creu que cada cop
hi ha menys estels al cel. De la companyia Els Titelladres.

Divendres 19 de setembre
Estrena del Punt d’Informació Juvenil
A les 19 h. Centre cívic Besòs (rbla. de Prim, 87-89)
Actuacions al carrer de grups musicals de joves.

Diumenge 21 de setembre
Cançó d’Amor i de Guerra
A les 18 h. Centre Moral i Cultural (Pujades, 176)
Sarsuela a càrrec del Cor Poblenou i la Secció de Teatre.

Dijous 25 de setembre
Fem festa, fem música
A les 19 h. C. cívic Parc Sandaru (Buenaventura Muñoz, 21)
Concert a càrrec d’Orquestrina, amb repertori de música
simfònica, i de l’Agrupació Musical del Taxi.

Divendres 26 de setembre
AHMAR, la dansa de les flors del vent
A les 20 h. Centre cívic Besòs (rbla. de Prim, 87-89)
Un viatge a través de la dansa i la música oriental amb
una dotzena de ballarines i música en directe. 

Divendres 10 d’octubre
Anna Roig i L’ombre de ton chien
A les 22 h. Centre cívic Sant Martí (Selva de Mar, 215)
Cançons d’amor i desamor.

Dissabte 4 i diumenge 5 d’octubre
Mort d’un viatjant
A les 22 h (dissabte) i 18 h (diumenge). Centre Moral i
Cultural del Poblenou (Pujades, 176)
Una obra d’Arthur Miller a càrrec de la Secció de Teatre.

Una publicació de l’Ajuntament de Barcelona. Consell d’Edicions i Publicacions: Carles Martí, Enric Casas, Eduard Vicente, Jordi Martí, Jordi Campillo, Glòria
Figuerola, Víctor Gimeno, Màrius Rubert, Joan A. Dalmau, Carme Gibert, José Pérez Freijo. Director: Enric Casas. Director editorial: José Pérez Freijo. Director de
continguts: Joan Àngel Frigola. Relacions Institucionals: Joan Ariza. Redacció: Pilar Fernández, Gerard Maristany, Felicia Esquinas, Núria Mahamud, Daniel Venteo,
Pere S. Paredes, Josep Maria Contel, Joan Anton Font, Dolors Roset, Beatriu Sanchís, Daniel Romaní, David Sabaté, Joan Soto, Marcos Freijo. Coordinació general: José
Miguel Esteban. Coordinació de fotografia: Rafael Escudé. Fotografia: Antoni Lajusticia, Pepa Álvarez, Cristina Diestro, Josep Maria Contel, Luis Clua, Julio Parralo,
Ariadna Borràs i Vicente Zambrano. Disseny: Subirà i Associats. Maquetació i preimpressió: Agustín Viguera, Cristina Vidal. Edició WEB: Miquel Navarro. Producció:
Maribel Baños. Impressió: Printer Industria Gráfica Newco, SL. Manipulació: General Servei, SA. Distribució: M. Àngels Alonso i Serveis de Correus. Administració:
Ascensió García. Departament d’Imatge i Producció Editorial. Pg. Zona Franca, 60. 08038 Barcelona. Dipòsit legal: B. 29.175-1994.

SANT MARTÍ
B A R C E L O N A

www.bcn.cat/publicacions

bcnrevistes@bcn.cat

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 Besòs i el Maresme con-
tinuaran les seves millo-

res urbanes amb nous projec-
tes de revitalització. A les
actuacions fetes entre el 2003
i el 2007, que han comportat
una millora important del
barri, ara s’hi sumen els més
de 14 milions d’euros que s’hi
invertiran gràcies a la Llei de
barris, els quals seran apor-
tats, al 50%, per la Generali-
tat de Catalunya i l’Ajunta-
ment de Barcelona. 
Els principals àmbits d’actua-
ció són la rehabilitació dels
edificis d’habitatges més de-
gradats i la millora de la seva

accessibilitat, la renovació de
l’espai públic, la dotació de
més i millors equipaments,
amb les infraestructures i les
tecnologies actuals, la posada
en marxa de programes espe-
cífics d’atenció social i l’im-
puls del teixit comercial, en-
tre d’altres. 
Entre els 32 projectes con-
crets de millora cal destacar la
remodelació de diversos es-
pais de jocs infantils, el soter-
rament de línies aèries, la
modernització de les ins-
tal·lacions del centre cívic
Besòs, centre de barri Besòs,
l’antic cinema Pere IV, el casal
Joan Maragall, unificació

d’antenes i extensió de la xar-
xa de TDT, la dotació de fibra
òptica i xarxa WiFi als equi-
paments públics, la creació de
bucles acústics, etc.
Pel que fa a projectes socials,
cal destacar el de “El barri,
lloc de trobada” (per estimu-

lar la millora de l’espai públic
com a espai de convivència),
el “Dona nouvinguda” (d’inte-
gració de dones immigrades),
el “Dona jove i noves tecnolo-
gies”, el projecte d’intervenció
amb joves “A partir del car-
rer”, el de desenvolupament
de la xarxa comercial, el pro-
grama “Descobreix el teu
transport públic”, activitats a
l’entorn del casal d’avis Joan
Maragall, el programa de
reagrupament familiar, la po-
sada en marxa de l’oficina tèc-
nica del projecte d’interven-

ció integral, el suport a la ges-
tió del Pla de desenvolupa-
ment comunitari i la campa-
nya d’instal·lació d’ascensors
als edificis d’habitatges de
propietat privada, entre altres
mesures.
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El regidor Francesc Narváez, al centre de la taula, durant la presentació de les actuacions de millora
dels barris Besòs i Maresme, que es faràn gràcies a la Llei de barris.

La cinquena convocatòria de la

Llei de barris aprova la inversió

de més de 14 milions d’euros en

projectes de millora urbana del

Besòs i el Maresme, finançats a

parts iguals per l’Ajuntament i la

Generalitat

Els ajuts de la Llei de barris
arriben al Besòs i el Maresme 

T E R R I T O R IA
Amb més de 56 hectàrees, l’àmbit d’actuació està delimitat pel terme municipal de Sant

Adrià de Besòs, la Gran Via, la rambla de Prim fins al carrer del Marroc, i continua pel carrer

del Maresme fins al carrer de Llull, on reprèn la rambla de Prim fins a l’avinguda d’Eduard

Maristany.Es tracta d’una àrea que comprèn la major part del barri del Besòs i el Maresme,

una zona d’ús residencial amb una població, segons el Padró municipal del 2007, de

17.644 habitants.

Entre el 2003 i el
2007 ja es va fer
una important
inversió en aquest
territori

C IU TA DA N S OPINE N

Emma Peréz
AVV Maresme

És un impuls de millora
que farà que el nostre
barri estigui capacitat
per fer front als canvis
que es donen en la nos-
tra societat i a les
necessitats dels seus
ciutadans.

Rafael Sobrino
AVV Maresme

Son ayudas muy bien-
venidas. Esta parte del
barrio está muy degra-
dada. Hay calles desni-
veladas con entradas a
las viviendas mal acon-
dicionadas y aceras y
conducciones eléctricas
deterioradas.

Fermín Betes
Secretari AVV
Maresme

Creemos que puede ser
un aspecto a tener en
cuenta en sentido posi-
tivo, siempre que dicha
ley sirva para mejorar y
erradicar las carencias
en infraestructuras y
equipamientos.

Q u è  s i g n i f i c a  p e r  a l  b a r r i  l a  i n c l u s i ó  d i n s  L l e i  d e  b a r r i s ?

Félix Rodríguez
AVV Besòs

Són actuacions molt
concretes i definides,
amb data de caducitat
de quatre anys i amb la
finalitat de millorar la
qualitat de vida de les
persones que viuen i
treballen al Besòs.

Ana Artés
Vocal AVV Besòs

Per una banda, reco-
neix la deficiència del
barri i, per altra, és
una inversió de diners
en noves actuacions al
barri o la continuació
de les començades.

Marcelino
Sánchez
AVV Besòs

Para el barrio tiene que
significar la incorpora-
ción definitiva a la
Barcelona cultural,
moderna e integradora.



El Cinematógrafo El Recreo Martinense l’any 1914.
(Foto: Arxiu Municipal del Disticte Sant Martí.)

SANT MARTÍ4 Setembre 2008

E N T I T A T S  

Joan Anton Font

ASPANIAS és una asso-
ciació de pares de per-

sones amb retard mental,
sense ànim de lucre, funda-
da l’any 1962. Va néixer amb
el propòsit de defensar els
drets de les persones amb
discapacitat intel·lectual. El
treball d’ASPANIAS es con-
creta a oferir tot tipus de ser-
veis, defensar els seus drets
davant l’Administració públi-
ca i fer divulgació social per
afavorir-ne la seva integració
i normalització.
Entre els serveis hi ha les ac-
tivitats de lleure adreçades a
persones més grans de 18
anys amb discapacitat intel-
lectual. Aquest és el cas de
les colònies, que es duen a
terme durant l’època de va-
cances, és a dir, al Nadal, Set-
mana Santa i estiu. Així ma-
teix, hi ha els serveis de

respir, que s’ofereixen men-
sualment i que consisteixen
en sortides a cases de colò-
nies de Catalunya. El Casal
és un altra oferta de lleure
per a les vacances d’estiu i de
Nadal, on un equip de moni-
tors programen i dinamitzen

les activitats que realitzaran
les persones que facin ús del
servei. D’altra banda, a l’es-
plai Caramelles cada diu-
menge de 16 a 20 hores es
desenvolupen activitats com
ara tallers, manualitats, visi-
tes culturals i passejades per
la ciutat.
ASPANIAS compta amb tres
llars residència en què l’equip

d’educadors rep la col·labora-
ció de voluntaris que oferei-
xen suport durant el temps
d’oci i lleure de les persones
amb discapacitat. Com afir-
ma la directora de l’Associa-
ció, Anna M. de Mestres, “és
molt important per a nosal-
tres que la gent s’animi a
participar en el nostre volun-
tariat, tant a les activitats de
lleure dels usuaris del servei
d’habitatge com a l’esplai”.
La Laura Vives, treballadora
social de l’entitat, comenta
que “convé que en el volun-
tariat hi hagi compromís i
continuïtat; a canvi s’oferei-
xen contraprestacions, com
la possibilitat de fer cursos
de formació”.
ASPANIAS disposa de diver-
sos serveis, com és el cas del
Servei d’Atenció Terapèutica
de Continuació (SATC), que
ofereix atenció a nens i ne-
nes de 6 a 16 anys i a les se-
ves famílies, tant en casos de
retard evolutiu com en d’al-
tres amb qualsevol divicultat
en el procés escolar i fami-
liar, per mitjà d’un equip
multidisciplinari de profes-
sionals especialitzats en els
àmbits de la psicologia, pe-
dagogia, logopèdia, fisioterà-
pia, neuropediatria, psiquia-
tria i treball social.

Més informació:
ASPANIAS
C. Enamorats, 109 baixos
Telèfon: 93 487 22 77
www.aspanias.org
aspanias@aspanias.com

ASPANIAS dóna suport a les
persones amb retard mental

Grup de voluntaris que treballen a ASPANIAS.

És important que
la gent s’animi a
participar en el
voluntariat

L’Associació de Pares de Persones amb
Retard Mental ASPANIAS defensa els
drets de les persones amb discapacitat
intel·lectual

El Recreo Martinense
El Rec o Sèquia Comtal era una antiga canalització que
duia les aigües de Montcada a Barcelona des del segle XI.
Del seu pas pel Clot només en queda el carrer de la Sèquia
Comtal, un petit carrer que hi ha entre els del Clot i l’avin-
guda Meridiana, per on discorria aquest rec. En aquest car-
rer, en el qual també hi havia un pont, es va habilitar en el
número 4 una sala de cinema, amb capacitat per a 400 per-
sones, anomenada Cinematógrafo El Recreo Martinense.
S’en té constància el 1914, i segons fonts orals, també era
conegut com el cinema del molí, pel fet que en aquell ma-
teix indret havia existit un molí mogut per l’aigua del rec.   
Ara bé, segons explica Joan Munsó Cabús en el seu llibre
Els cinemes de Barcelona, de sala no n’hi havia només una,
sinó dues. La primera, El Recreo Martinense, entre 1914 i
el 1935, i la segona, El Molí, entre 1923 i 1932, totes dues
propietat de Teresa Nolla o Molla. En contra, doncs, de la
teoria de Joan Munsó, el més probable és que només exis-
tís una sala, perquè les dades que les situen en el mateix
carrer –i un carrer molt curt–, una mateixa propietària i in-
closes gairebé dins de les mateixes dates, fa pensar que es
tracti del mateix cinema. Una de les anècdotes que Munsó
Cabús comenta en el seu llibre fa referència al senyor Vi-
cenç Rovira Vidal, director del desaparegut Colegio-Acade-
mia San Martín, qui de jovenet freqüentà molt el cinema
El Molí. El que més recordava Vicenç Rovira eren les rates
que campaven amb tota llibertat per la sala, animalons que
segurament devien provenir de la sèquia, que era a tocar
del cinema. Ara, doncs, només ens queda esperar si hi ha
algú que pugui aportar alguna dada més per poder arribar
a una conclusió més sòlida.
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



Núria Mahamud

T ot just un dia després de
la Diada de Catalunya,

el Poblenou enceta la seva
festa gran, una festa amb
aire popular organitzada per
la Coordinadora d’Entitats i
amb la col·laboració de dese-
nes d’agrupacions i associa-
cions.  Com cada any,  hi
haurà espectacles adreçats a
tot tipus de públic, molts
dels quals de caire tradicio-
nal com els correfocs i les
cercaviles.
Oficialment, la festa s’ini-
ciarà el 12 de setembre amb
la celebració d’un gran con-
cert jove, programat de les
17 hores a 1 de la matinada,
a la cruïlla dels carrers de Pa-
llars i Roc Boronat.
El dijous de la Diada tornarà
a celebrar-se la  Trobada
Anual de Puntaires a la seu
del Centre Moral i Cultural
del Poblenou, amb la partici-
pació d’un centenar de per-
sones.
Dissabte es farà el pregó de
Festa Major a la confluència
de la rambla del Poblenou

amb la rotonda del Casino i
la primera cercavila, amb el
recorregut següent: plaça de
Can Felipa, Pallars, rambla
del Poblenou fins a la roton-
da del Casino i tornada per
la rambla fins la plaça de
Can Felipa. Tocades les nou
del vespre, es llegirà el pregó
alternatiu i començarà una
rua amb vehicles per la ram-

bla, la qual donarà pas a un
concert jove. Al llarg de la
setmana hi haurà sardanes i
festes infantils, entre altres
activitats, com la de diumen-
ge 14, a la rambla de Poble-
nou cantonada Pujades, amb
la Cobla Baix Llobregat i la
Principal de Collblanc.

Sopar de Festa Major i 
correfoc
El sopar de Festa Major es
farà divendres 19, a la plaça
de Can Felipa, seguit d’un
concert per als més joves.
Dissabte el protagonista de la
festa serà el correfoc de les
nou del vespre, el qual sortirà
de la plaça Prim i seguirà per
Taulat fins a la rambla del Po-
blenou, Sancho de Ávila i tor-
nada a la rambla. Prèviament
hi haurà havaneres a la plaça
Prim i una festa infantil a la
plaça de Sant Bernat Calbó. 
Diumenge hi haurà dues cer-
caviles, l’una al matí i l’altra a
la nit. La matinera començarà
a les deu i els gegants i el drac
del Poblenou recorreran la
rambla i el carrer Sancho de
Ávila, on faran la plantada,
fins a arribar a la plaça de
Sant Bernat Calbó. La noctur-
na baixarà per la rambla fins a
la platja del Bogatell per po-
der contemplar els estels.
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N O T Í C I E Sf
Tastatapes al Besòs i al Maresme
Dissabte, 20 de setembre, de 12 a 21 hores, en el
marc de la Festa Major del Besòs i de la Mercè’08,
tindrà lloc el Tastatapes, un concurs que premiarà les
millors tapes d’alguns bars i restaurants del barri.
Amb la butlleta de puntuació, cada tastador haurà de
fer el circuit d’establiments i puntuar cada una de les
tapes que li ofereixin. Aquesta activitat és organitza-
da per les associacions de comerciants del barri. Per
participar, caldrà adquirir un tiquet de tastador.

Homenatge a la pintora Remedios Varo 
El passat mes de juliol, als jardins de Remedios Varo
(Bac de Roda/Pellaires), es va col·locar una placa en
honor a la pintora surrealista que dóna nom a
aquests jardins. A l’acte, hi van participar el primer
tinent d’alcalde de l’Ajuntament, Carles Martí: el re-
gidor del Districte de Sant Martí, Francesc Narváez;
el cònsol de Mèxic a Barcelona, Jaime García Amaral,
i l’alcalde d’Anglès, Pere Figuereda.

Paret mitgera de la plaça Castellers 
Els estudiants de l’Escola Tècnica Superior d’Arqui-
tectura de Barcelona han guanyat el primer concurs
d’idees del 2007 de l’Institut de Paisatge Urbà per a la
modificació de la mitgera de la plaça Castellers. D’a-
questa manera, la paret mitgera de la plaça ha can-
viat d’aspecte i ara té finestres i prolongacions de bal-
cons que milloran l’aspecte de la plaça i donen més
qualitat de vida als veïns de l’edifici.

Signatura de l’acord cívic de la Gran Via
El 10 de setembre, a les 19 hores, al saló de plens del
Districte de Sant Martí, diverses associacions de
veïns i el Districte signaran l’acord cívic de la Gran
Via. Aquest acord té com a objectiu la col·laboració i
implicació de tots els veïns i entitats en la millora i
conservació del nou espai públic que es va dur a ter-
me amb la remodelació de la Gran Via.

Pels volts de la

Diada Nacional de

Catalunya, el

Poblenou celebra la

seva Festa Major.

Enguany les entitats

han posat un altre

cop tota la seva

energia en la pro-

gramació d’una

festa molt variada i

per a tots els públics

La cloenda de la
festa tindrà dues
cercaviles, una al
matí i l’altra a la nit

Es convoquen els premis Sant Martí del 2008
Marcos Freijo

Enguany els premis Sant
Martí, destinats a reconèi-

xer els mèrits d’especial re-
llevància de persones o la tasca
d’entitats que resideixen al dis-
tricte, arriben a la seva edició
número 46. El període per a la
presentació de les candidatu-
res anirà de l’1 de setembre a
l’11 d’octubre i el lloc per a di-
positar-les és l’Oficina d’Aten-
ció al Ciutadà del Districte de

Sant Martí, a la plaça Valentí
Almirall, 1. Tothom pot pre-
sentar la seva candidatura d’al-
guna persona o entitat per al
reconeixement públic. Els pre-
mis tenen dues modalitats; per
una banda, la individual està
destinada al reconeixement de
persones físiques i, per l’altra,
la col·lectiva, dirigida al reco-
neixement d’una entitat o
grup de persones. El premi
serà una representació de Sant

Martí en una placa per a la
col·lectiva i d’una figura per a
la individual. El jurat estarà
format pel regidor del Distric-
te, la presidenta del Consell
Municipal, el secretari del Con-
sell Municipal i un represen-
tant per cada entitat inscrita al
Registre d’Associacions. Els
premis es lliuraran en el trans-
curs d’un sopar que se cele-
brarà el dia 11 de novembre,
festivitat de Sant Martí.

Foto de família dels guardonats del 2007.

Una de les activitats programades a les festes de l’any passat.

Cercaviles i correfocs omplen
els carrers del Poblenou per festes
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E Q U I P A M E N T S

Daniel Romaní

Persones que mai no ha-
vien llegit un llibre que

acaben llegint grans obres de
la literatura universal. Perso-
nes que van patir un fracàs
escolar i que arriben a la uni-
versitat. Persones que mai
havien participat en una ini-
ciativa d’interès col·lectiu que
acaben sent membres de con-
sells de dones, de l’organitza-
ció de congressos d’alfabetit-
zació i s’involucren en actes
reivindicatius per a la millora
dels seus barris. Aquest és el
perfil d’alguns alumnes de
l’Escola de Persones Adultes
de La Verneda-Sant Martí, la

qual té la seu al centre cívic
Sant Martí (c. Selva de Mar,
215). Una altra característica
clau d’aquesta escola és que
les prioritats, les normes i les
activitats es decideixen per
consens, i que a les classes no

només intervé la persona que
la dinamitza, sinó tot el grup
a  través del diàleg igualitari.  
Al nou curs 2008-2009 es
manté la major part d’activi-
tats de l’anterior, però també
se n’hi afegeixen de noves.
Entre les propostes per a
aquest curs cal destacar: for-
mació inicial (alfabetització i
neolectors), llengües (català,
castellà, francès, alemany,
àrab, anglès...), càlcul i ma-
temàtiques, ciències socials i
naturals, tecnologies de la in-
formació i la comunicació, ta-
llers  –de literatura universal,
tertúlies musicals...–, balls de
saló, castanyoles, sardanes,
tècniques artístiques (ceràmi-

ca, pintura, puntes de coixí,
manualitats...), educació físi-
ca, ioga... També s’hi ofereix
preparació per a les proves
d’accés a la universitat per a
més grans de 25 anys. L’Esco-
la de Persones Adultes de La
Verneda-Sant Martí és for-
mada per l’Aula de Formació
d’Adults La Verneda-Sant
Martí, del Departament d’E-
ducació de la Generalitat de
Catalunya, i les associacions
Àgora i Heura.        

Més informació:
Escola d’Adults de 
La Verneda-Sant Martí
C. Selva de Mar, 215
Telèfon:  93 308 66 14

L’escola prepara
per a les proves
d’accés a la
Universitat de més
grans de 25 anys

L’Escola de Persones

Adultes de La

Verneda-Sant Martí

inicia el nou curs amb

un munt de propos-

tes d’activitats

Assitents a l’escola d’adults durant una classe.

Nou curs i noves propostes a l’escola
d’adults de La Verneda-Sant Martí

La botiga de gènere de punt Muset va ser un
dels establiments guardonats en la darrera

edició de la Setmana de Comerç de Sant Martí,
en reconeixement a la seva trajectòria, que és
força llarga. Va ser l’any 1945 quan la Carme
Muset va obrir la botiga, la qual encara avui
conserva el mobiliari, la decoració i l’ambient
dels orígens. En aquells primers anys, a més de
vendre gènere de punt, la botiga també era mer-
ceria i la Carme hi ensenyava a fer jerseis. L’any
1965, amb la mort de la Carme, es va fer càrrec

de l’establiment el seu marit, Jaume Sagués,
ajudat per la filla del matrimoni, la Maria Elena,
que és qui hi ha avui dia al capdavant de la boti-
ga. A Muset, hi trobem tota mena de gènere de
punt i una àmplia gamma de llenceria. La Maria
Elena comenta que conserven clients de molt
antic i que n’hi ha que van veure com ella apre-
nia a caminar. 

Muset
C. Rogent, 40 / Tel. 93 232 36 59

E L  T A U L E L L

L’antiga botiga de gènere de punt del carrer Rogent

Muset va obrir al públic l’any 1945.

Joan Anton Font

S E R V E I  P Ú B L I C

El setembre és el mes per inscriure’s als cursos i ta-

llers que els centres cívics de la ciutat programen

per al darrer trimestre de l’any. A continuació hi ha

les adreces i els telèfons dels  equipaments.

CIUTAT VELLA
Barceloneta. Conreria, 1-9. 
Tel. 93 256 33 20
Convent de Sant Agustí. 
Comerç, 36. Tel. 93 310 37 32
Drassanes. Nou de la Rambla, 43.
Tel. 93 441 22 80
Pati Llimona. Regomir, 3. 
Tel. 93 268 47 00
EIXAMPLE
Ateneu Fort Pienc. Fort Pienc, 1-4.
Tel. 93 232 78 27
Casa Golferichs. Gran Via Corts
Catalanes, 491. Tel. 93 323 77 90
Cotxeres Borrell. Viladomat, 2-8.
Tel. 93 324 83 50
La Casa Elizalde. València, 302.  
Tel. 93 488 05 90
Sagrada Família - Centre Cívic.
Provença, 480. Tel. 93 450 89 17
SANTS-MONTJUÏC
Estació de Magòria. Gran Via Corts
Catalanes, 247. Tel. 93 432 48 01
Casa del Rellotge. Pg. de la Zona
Franca, 116. Tel. 93 432 24 89
Casinet d'Hostafrancs. Rector
Triadó, 53. Tel. 93 423 04 40
Cotxeres de Sants. Sants, 79-83.
Tel. 93 291 87 01
Sortidor. Pl. Sortidor, 12  
Tel. 93. 443 43 11
Font de la Guatlla. Rabí Rubèn, 22.
Tel. 93 424 85 06
La Cadena. Mare de Déu de Port,
397. Tel. 93 331 34 98
Pepita Casanellas - La Sala. Zona
Franca, 185-219. Tel. 93 256 37 30
LES CORTS
Can Deu. Pl. Concòrdia, 13. 
Tel. 93 341 010 07
Joan Oliver - Pere Quart.
Comandant Benítez, 6. 
Tel. 93 339 82 61
Les Corts. Dolors Masferrer 
i Bosch, 33-35. Tel. 93 291 64 62
Riera Blanca. Riera Blanca, 1-3. 
Tel. 93 448 04 99
SARRIÀ-SANT GERVASI
Orlandai. Jaume Piquet, 23.  
Tel. 93 252 42 62
Can Castelló. Castelló, 1-7. 
Tel. 93 241 78 74
Casa Sagnier. Brusi, 51-61. 
Tel. 93 414 01 95
Casal de Sarrià. Eduardo Conde, 22.
Tel. 93 256 27 20
Elèctric. Carretera Vallvidrera
Planes, km 6,5. Tel. 93 205 40 09

Vallvidrera Vázquez Montalbán.
Reis Catòlics, 16. 
Tel. 93 406 90 53
Vil·la Florida. Muntaner, 544.  
Tel. 93 254 62 65
Pere Pruna. Ganduxer, 130. 
Tel. 93 418 65 37
GRÀCIA
Coll. Aldea, 15-17. Tel. 93 256 28 77
La Sedeta. Sicília, 321. 
Tel. 93 207 36 13
HORTA-GUINARDÓ
Casa Groga. Jordà, 27. 
Tel. 93 418 65 31
El Carmel. Santuari, 27. 
Tel. 93 256 33 33
Guinardó. Rda. Guinardó, 101. 
Tel. 93 450 39 87
Taxonera. Arenys, 75. 
Tel. 93 256 33 88
Matas i Ramis. Feliu i Codina, 20.
Tel. 93 407 23 56
NOU BARRIS
Can Basté. Pg. Fabra i Puig, 274. 
Tel. 93 420 66 51
Les Basses. Teide, 20.  
Tel. 93 256 36 00
Porta - Sóller. Estudiant, 1. 
Tel. 93 276 80 77
Torre Llobeta. Santa Fe, 2 bis. 
Tel. 93 358 56 14
Zona Nord. Rasos de Peguera, 19.
Tel. 93 276 99 50
SANT ANDREU
Baró de Viver. Santa Coloma, 110.
Tel. 93 345 73 93 
Bon Pastor. Enric Sanchis, 12. 
Tel. 93 314 79 47
La Sagrera La Barraca. Martí
Molins, 29. Tel. 93 351 17 02
Sant Andreu. Gran de Sant 
Andreu, 111. Tel. 93 311 99 53
Trinitat Vella. Foradada, 36-38. 
Tel. 93 345 70 16
Garcilaso. Juan de Garay, 116-118.
Tel. 93 256 29 59
SANT MARTÍ
Can Felipa. Pallars, 277. 
Tel. 93 256 38 40
Besòs. Rambla Prim, 87-89.
Tel. 93 266 39 36
Parc - Sandaru. Buenaventura
Muñoz, 21. Tel. 93 309 06 35
Sant Martí de Provençals. 
Selva de Mar, 215. 
Tel. 93 308 97 93
Farinera del Clot. Gran Via Corts
Catalanes, 837. Tel. 93 291 80 80

Inscripció als centres cívics 
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P O L I E S P O R T I U

Pere S. Paredes

Dos són els objectius principals
del Club Barcelona Tsunamis

de Sant Martí: la promoció de l’es-
port d’hoquei línia, ara minoritari, i
tenir al barri com a mínim  una ins-
tal·lació esportiva adequada.
Com explica el seu president, Jaume
Jornet, “volem potenciar i formar
en aquest esport tant els nois com
les noies, tot compartint un entorn
esportiu, i que la seva relació dintre i
fora de l’equip es basi en uns punts
que seran importants en la seva vida
com a esportistes i com a persones.
Volem ser els referents d’aquest es-
port a Barcelona i a Catalunya”. 
Jornet assenyala un segon objectiu:
“ja que som un equip sense pavelló,
gran part dels nostres esforços van
dirigits a aconseguir dotar el distric-
te i el club d’una instal·lació adequa-
da per a la pràctica d’aquest esport”.
L’hoquei línia és molt semblant a
l’hoquei gel. Comparteixen moltes
coses, però indubtablement allò

que els diferencia és que per a l’ho-
quei línia s’utilitzen patins amb
rodes en línia i es patina sobre ci-
ment. Però tots els jugadors i juga-
dores porten el casc reglamentari,
l’estic i proteccions per tot el cos.
La principal característica de la
pista radica en el fet que ha de te-
nir tanques al voltant. 
Els Tsunamis tenen en l’actualitat
un equip prebenjamí, un benjamí,
tres alevins, un infantil i un juvenil,
amb més de 60 nens i nenes fede-
rats; a més a més de tots els espor-
tistes que estan provant el’hoquei lí-
nia en horari extraescolar, i que

actualment poden arribar a ser més
de 30 estudiants de primària.
El Club Barcelona Tsunamis com-
plirà quatre anys a final de setem-
bre i els seus inicis estan relacio-

nats amb la continuïtat d’aquest
esport extraescolar dels alumnes de
l’escola Vila Olímpica. Actualment,
tant els entrenaments com els par-
tits oficials es fan a les instal·la-
cions de l’ASME del carrer Extre-
madura, on comparteixen horaris
amb altres equips d’aquesta espe-
cialitat esportiva.

Més informació:
www.barcelonatsunamis.com 
webmaster@barcelonatsuna-
mis.com

El Club Barcelona

Tsunamis aspira a

guanyar-ho tot.

Per aconseguir-ho, vol

estendre l’hoquei línia

per tot Catalunya

Les regles són molt
semblants a les que
regeixen la modalitat
sobre gel

L’hoquei línia comparteix moltes característiques amb l’hoquei gel.

Club Barcelona Tsunamis, referent
de l’hoquei línia a Sant Martí

per MANEL

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

Viu la Mercè

Un any més, el web de la Mercè torna
a ser l'eina més eficaç per consultar a
la xarxa tot el que vulgueu saber sobre
aquestes festes populars de la ciutat:
horaris, programació, escenaris, tradi-
cions, activitats per a infants, música...
També hi trobareu informació sobre el
pregoner, el piromusical o les propos-
tes de participació de la festa.
www.bcn.cat/merce

Coneix Jaume I

El rei català amb el sobrenom més
heroic va néixer el 1208. Instal·lat en
el mite, Jaume I acaba de fer vuit
segles. Per celebrar aquest aniversari,
que és una bona excusa per fer un
repàs del personatge, podeu visitar el
web de Jaume I de l'Ajuntament. Hi
trobareu una sèrie de vídeos que fan
un retrat d'aquesta figura històrica i
novetats editorials que us ajudaran a
redescobrir el conqueridor català.
www.bcn.cat/jaumeprimer/

w
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Està satisfet del nou edifici?
Sí, molt, perquè aquest edifici assegura
la pervivència de l’entitat en el segle
XXI, perquè permet oferir un servei
cultural i associatiu, polivalent i ben
equipat.
Quant temps ha durat la travessia
del desert?
Des que va començar l’operació, vuit
anys, i sense local, sis.
Ha valgut la pena el sacrifici?
Molt.
I els socis?
Ha estat gairebé un miracle, però la
nostra massa social ha continuat man-
tenint vives tot aquest temps les quin-
ze seccions de l’entitat.
Com?
Amb la temporada de teatre i sarsuela,
l’escola de música, els gegants, els dia-
bles, l’orfeó, l’esbart, etc.
On s’han fet les activitats?
Repartides per diferents entitats del
Clot i del Camp de l’Arpa, les quals
ens han acollit en la mesura de les se-
ves possibilitats, i també en algunes

escoles del barri i diferents espais
municipals.
I la inauguració?
El proper dissabte, 27 de setembre.
Festa grossa...?
Bé, hi haurà tres actes diferenciats: al
matí, l’acte oficial amb les autoritats; a
la tarda, un d’intern de reconeixement
als socis i a la nit un espectacle, en el
qual participaran totes les seccions, i
ball amb orquestra al carrer a l’avingu-
da Meridiana amb Corunya, en agraï-
ment a tot el barri.
I l’endemà?
Un dia més important que el dia de la
inauguració.
Si...?
És quan arrencarà el nou funciona-
ment de l’entitat, hi haurà les ocupa-
cions dels nous espais, començaran les
noves despeses, etc., tot s’ha d’anar po-
sant en marxa perquè tothom en pugui
gaudir.
Com són els nous espais?
Han estat fets comptant amb l’expe-
riència viscuda a l’antic edifici. Per
tant, són uns espais preparats perquè
un grup d’amics puguin realitzar
qualsevol activitat cultural o associa-
tiva.
Se’n destaca algun en particular?

Bé, entre les diferents aules, que es po-
den compartimentar, n’hi haurà una
d’insonoritzada on assajaran els taba-
lers, els grallers, l’orfeó i on es projecta-
ran els partits de futbol. També hi ha
un foyer que ens permetrà fer coses
puntuals, com ara exposicions, assaigs,
etc., bé, una sala tranquil·la per als so-
cis. I com a serveis, una secretaria–sala
de juntes on hi haurà els ordinadors, la
biblioteca i l’arxiu, i a la planta sub-
terrània sis magatzems i dos tallers.

I el teatre?
El teatre–auditori, perfectament equi-
pat amb àudio i vídeo, disposa d’un es-
cenari que pot servir tant per a teatre
com per a concerts, perquè es pot con-
vertir en una caixa acústica mitjançant
el moviment de les cametes i el sostre
d’escenari, i disposa permanentment
d’un piano de mitja cua. La platea, que
admet 290 espectadors, és instal·lada
sobre una grada retràctil que permet

ser retirada al fons de la sala, la qual
queda lliure per poder fer-hi sopars,
ball, etc.
L’entitat disposarà de bar?
Sí. És situat a la planta baixa i volem
que sigui un espai obert al barri, on la
gent es trobi a gust. Això sí, mantindrà
la personalitat d’un bar d’entitat social,
on hi haurà elements com els gegants
del Clot, el Tolc, l’estandard i alguna vi-
trina amb producció pròpia de l’entitat,
a part d’un punt d’informació de les di-
ferents activitats que s’hi faran.
Quina és la previsió d’ocupació?
Obrir cada dia de la setmana, de les 9
del matí fins a les 12 de la nit. Pre-
veiem que els matins seran per fer cur-
sets i altres activitats, les quals no se-
ran sempre organitzades per l’Orfeó, i
de les 5 de la tarda endavant per a actes
propis de l’entitat.
Han conservat alguna cosa de
l’edifici anterior?
Sí, hem volgut mantenir vives les nos-
tres arrels col·locant en diferents llocs
del nou edifici les antigues rajoles dels
anys vint que vam poder recuperar i
que reforcen el nostre lligam amb el
passat. Per tot plegat podem afirmar
que l’Orfeó Martinenc és una entitat
amb molta història i un gran futur. 

E N T R E V I S T A J o r d i  G r a s ,  p r e s i d e n t  d e  l ’O r f e ó  M a r t i n e n c  

Jordi Gras, davant de la nova seu de l’Orfeó Martinenc, poc abans d’acabar-se les obres.

A final de setembre, el gairebé centenari Orfeó

Martinenc reobre les portes en un nou edifici 

acabat de construir. Jordi Gras, president de

l’entitat, ens en dóna alguns detalls

“L’Orfeó Martinenc és
una entitat amb molta
història i un gran futur”

“Aquest edifici assegura 
la pervivència de l’entitat
en el segle XXI”

Josep Maria
Contel


