
El passat 11 de juny, la Sala de
Plens de la seu del Consell Plenari
de Sant Martí va ser escenari de
l’homenatge organitzat per la Fun-
dació Catalunya Europa amb la
col·laboració del Districte. Amb el
títol de “La visió d’Europa de Va-
lentí Almirall”, l’historiador Josep
Pich i Mitjana, professor de la Uni-
versitat Pompeu Fabra, i el diputat
europeu Ignasi Guardans van pre-
sentar un suggeridor recorregut
per la trajectòria vital i el pensa-
ment de Valentí Almirall, el pare
del catalanisme polític, que dóna
nom, precisament, a la plaça on es
troba la seu del Districte de Sant
Martí, al barri del Clot. Almirall és
enterrat al Cementiri Vell de Bar-
celona, és a dir, el del Poblenou.

Homenatge a Valentí Almirall
a la seu del Districte

Jornades per a la prevenció
de la violència domèstica
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Un moment de l’acte.
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I N F O Ú T I Lt W L ’A G E N D AW

CICLE DE MÚSICA NEGRA

Dissabte 12 de juliol
Asstrio
A les 22 h. Farinera del Clot (Gran Via, 837)
Un fresc i atractiu directe que s’ha presentat ja en més
de 200 concerts arreu de l’Estat. Rock, funk, electròni-
ca i jazz són els ingredients de la seva recepta.

Dijous 17 i 24 de juliol 
Brot de Jam a la Fari
A les 22 h. Farinera del Clot (Gran Via, 837)
Espai obert per crear. Porta el teu instrument i ganes de
compartir, o si ho prefereixes vine senzillament a gaudir
de la música i de bona companyia.

Del 2 al 25 de juliol
Bross(art)
Centre cívic Besòs (rambla de Prim, 87-89)
La sala d’exposicions del centre cívic Besòs acollirà una
pila de brossa que els nens i nenes del Casal Infantil el
Vaixell s’encarregaran de transformar en obres d’art reci-
clades amb l’ajuda d’Albert Gil d’Acció Catacrac.

Fins al 26 de juliol
La Patagònia Rebel
Centre cívic del Parc “Sandaru” (Buenaventura Muñoz, 21)
Fotografia a càrrec de Gerard Garcia Vilarrasa. Cloenda
divendres 25 de juliol a les 20 h. Projecció de més foto-
grafies, vídeos i música del viatge realitzat per l’autor i els
seus companys de viatge i un sopar-degustació argentí. 

Fins al 3 de setembre
Garantir l’aigua del futur
Palau Robert (pg. de Gràcia, 107)
Explica la política del Govern català per assegurar aquest
recurs de primera necessitat, tant en el futur, amb un
ambiciós pla d’infraestructures, com avui mateix.

Dimecres 16 de juliol
Concurs de pastissos
A les 11 h. Plaça de la Ludoteca Ma. Gràcia Pont
Concurs de pastissos per a nens i nenes de 3 a 12 anys
dins de l’Estiuàs de Sant Martí. Hi col·labora: Associació
Esplai La Flor de Maig.

Divendres 11 de juliol
Memorias de una Geisha 
A els 22 h. Plaça dels Porxos
Cicle de cinema a la fresca. Direcció: Rob Marshall. 
Organitza: centre cívic Sant Martí.

Dissabte 12 de juliol
Festival ArgCat 
De 18 a 24 h. Parc de l’Estació del Nord
Milonga de tango, taller infantil, art multimèdia, degus-
tació gastronòmica i documentals. Organitza: Centre cí-
vic del Parc “Sandaru” , Monin i Bardet Produccions, Bo-
nobo Produccions, Club de Rosario Central Catalunya, La
Casa Amarilla i Fedelatina. 
II Mercat d’intercanvi del Besòs
A les 11 h. Rambla Prim/Jaume Huguet
Mercat d’intercanvi amb els veïns i veïnes del Besòs. 
A les dotze, sessió de contes a càrrec de Clarinchi i a la
una de la tarda, tast d’aperitius ecològics.

Dimecres 16 de juliol
Las mujeres de verdad tienen curvas
A les 20 h. Centre cívic Can Felipa (Pallars, 277)
Cicle de cinema. Film dirigit per la mexicana Patricia Car-
doso. Hi col·labora: Apropem-nos.

Dijous, 17 de juliol
Taller de reparació de bicicletes
De 18 a 20 h. C. cívic Besòs (rambla de Prim, 87-89)
Els mecànics del taller de Moto tornen al centre cívic
per posar a punt la teva bicicleta. Aquest estiu no
tindràs excusa per no posar-te a pedalejar.

Divendres 18 de juliol
Taller de circ i cabaret escènic
De 19 a 24 h. Parc del Port Olímpic (Pl. dels Voluntaris) 
i Jardins d’Atlanta 
Organitza: Centre Cívic del Parc “Sandaru”. Col·labora:
Associació de Veïns i Veïnes de la Vila Olímpica.

Dijous 24 de juliol
Art&Carrer
De 10.30 a 18 h. Centre cívic del Parc “Sandaru” 
(Buenaventura Muñoz, 21)
Taller obert de grafits i pintada d’un mural al taller mu-
sical del centre.

Divendres 29 d’agost
Lectures improvisades
A les 19 h. Bibl. Xavier Berenguel (av. Bogatell, 17)
Espectacle d’improvisació on el públic tria un llibre, es
llegeixen les 10 primeres línies i els actors inventen una
història. Humor literari. Companyia Planeta Impro. 
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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 del 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
Rambla de 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.



Dolors Roset

Els maltractaments intra-
familiars i la violència de

gènere han estat els temes
tractats en les dues jornades
celebrades a Sant Martí du-
rant el mes de juny. Aquestes
jornades s’han organitzat
com a resposta a la impor-
tància que té la formació per
als professionals d’aquests
àmbits. La consideren bàsica
per conèixer bé els proble-
mes, compartir criteris co-
muns i millorar l’actuació i la
coordinació.
El Circuit contra la Violència
vers les Dones de Sant Martí
ha organitzat una primera
jornada al districte. El seu
objectiu era millorar el conei-
xement mutu dels serveis

dels diferents àmbits que en
formen part, per tal de facili-
tar el treball conjunt i dur-lo
a terme amb la màxima eficà-
cia. Hi han participat repre-
sentants dels serveis socials,
metges, psicòlegs, jutges, fis-

cals i mossos d’esquadra.
La jornada sobre maltracta-
ments intrafamiliars ha estat
concebuda i organitzada per
la Xarxa Poblenou. S’ha diri-
git a tots els professionals in-

teressats a millorar la quali-
tat del treball en aquest àm-
bit i s’han recollit les seves
aportacions sobre com ac-
tuar, els límits amb què es
troben, els dubtes que plan-
tegen i les possibles solu-
cions. La jornada ha estat el
punt de partida per consti-
tuir una xarxa de districte
que treballi les dificultats que
sorgeixin en aquest camp.
Els objectius del Circuit con-
tra la Violència vers les Do-
nes de Sant Martí són coordi-
nar la tasca dels diferents
serveis implicats, millorar la
detecció de casos de violència
de gènere, facilitar l’assesso-
rament i la resolució de ca-
sos, definir el paper de cadas-
cú per evitar duplicitats

d’actuació, aprofitar els re-
cursos i minimitzar l’impacte
dels buits legals, de recursos
o d’altres tipus.
La Xarxa del Poblenou és in-
tegrada per professionals de
la salut, dels serveis educa-
tius i d’atenció a la comuni-
tat. El seu objectiu és preve-
nir els maltractaments en

l’àmbit familiar i afrontar
conjuntament els casos com-
plexos. El treball conjunt dels
diferents equips que atenen
menors i persones grans és
molt important perquè l’aler-
ta per maltractament pot
arribar de molts llocs dife-
rents i tot sovint és difícil de
detectar.

SANT MARTÍ 3Juliol 2008

Alguns dels participants a les jornades.

A Sant Martí s’han organitzat

dues jornades per millorar la

formació i coordinació dels

professionals que atenen

persones maltractades. El

coneixement i el treball en 

equip són fonamentals per 

actuar amb eficàcia

Jornades per millorar l’atenció
en casos de maltractaments

C IU TA DA N S OPINE N

Maria Dolors Rubio
Psicòloga Serveis Socials

Una gran oportunitat de for-
mació, de debatre sobre el
tema, treballar els problemes
locals i saber què s’està fent i
què podem fer. Una oportuni-
tat, també, per treballar en
xarxa.

Rosa Alemany
Pla municipal contra la
violència de dones

És la primera vegada que es
fan en l’àmbit de districte.
Hem pogut seguir un cas con-
cret i és molt important que
això es pugui fer. Han estat
positives i hi ha hagut molta
afluència.

Montse Palou
Directora centre Serveis
Socials 

Penso que són molt útils per-
què reflecteixen el treball en
xarxa, on podem debatre la
situació de la violència de
gènere.

Assumpta Palos
Tècnica de serveis 
personals 

M’han semblat molt bé i, a
part, estic contenta perquè
són les primeres jornades del
circuit que es fan en l’àmbit
de districte.

Hubert Foulon
Metge d’atenció primària 

Han superat les expectatives
pel que fa a assistència i coor-
dinació. Per preparar-les hem
necessitat uns tres o quatre
mesos i s’ha de fer amb
coherència, perquè es doni lloc
a pensar en les diferents
situacions.

Q u è  l i  h a n  s e m b l a t  l e s  j o r n a d e s ?

O N  A D R E Ç A R - S E  E N  C A S  D E  N E C E S S I TATA
• Centre Clot-Camp de l’Arpa

G. Via de les Corts Catalanes, 837 / Tel. 93 291 84 48

• Centre serveis socials Besòs

Rambla Prim, 87-89  / Tel. 93 266 39 36

• Centre serveis socials Poblenou

Pallars, 277  / Tel. 93 256 38 56

• Centre serveis socials Verneda

Selva de Mar, 215  / Tel. 93 308 97 93

• PIAD - Punt d’Informació i Atenció a les Dones

Pallars, 277 / Tel. 93 307 72 60

• Telèfon de la Infància

900 300 777

La formació és
bàsica per conèixer
els problemes,
compartir criteris i
millorar l’actuació



Veïns refugiats en un magatzem de ferrocarril, després
del temporal de 1932. (Foto: AHCB- Arxiu Fotogràfic.)
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P L E  D E L  D I S T R I C T E

Joan Anton Font

Les obres que s’estan fent
al districte avancen se-

gons els terminis previstos,
segons es va informar en la
darrera sessió plenària cele-
brada el passat 4 de juny.
Aquest és el cas de la rehabi-
litació integral del conteni-
dor cultural de Can Saladri-
gas i del casal infantil de la
Via Trajana. D’altra banda,
l’arranjament de l’espai viari
interior del sud-oest del
Besòs-fase III ja està pràcti-
cament finalitzat, així com la
urbanització del carrer Llull-
fase III, entre Joan d’Àustria
i Badajoz, que ja és obert al
trànsit. Es va destacar la im-
portància de les obres de re-
habilitació i obertura del car-
rer Pallars, entre rambla de
Poblenou i Badajoz, que ja
han finalitzat. Aquest és el
cas també de la urbanització
del carrer Veneçuela, entre
Puigcerdà i Maresme. D’altra
banda, a les obres del carrer
Badajoz, entre Pallars i Ra-
mon Turró, s’està procedint
a l’asfaltat entre Llull i Pa-
llars. Així mateix, avancen al
ritme previst les obres d’ur-

banització del carrer Tànger,
entre Ciutat de Granada i
Àvila, i del carrer Puigcerdà,
entre Cristóbal de Moura i
Pere IV.
Al Plenari també es va infor-
mar de les bases del proper
concurs del servei de recolli-
da d’escombraries i neteja
viària per al període 2009-
2017. Les bases plantegen
un augment de la freqüència
de la neteja, de 5 a 6 dies per
setmana, i s’establirà el ser-
vei de manera equitativa, en
funció de l’ús de cada espai.
Així mateix, s’incentivarà la
recollida selectiva, es passarà
d’un contenidor cada 700
habitants a un cada 500 i es
disposarà de contenidors se-
parats per a l’orgànica. Tam-
bé es facilitarà el sistema de
recollida amb contenidors
bilaterals i adaptats, i es tin-
dran molt en compte els as-
pectes mediambientals, com
la minoració del soroll del
servei de recollida, el con-
sum d’aigua i el foment de la
política ambiental a les em-

preses. Sant Martí compar-
tirà zona amb Sant Andreu,
als quals es destinarà un
20% del pressupost total de
la ciutat.
En la part decisòria, el con-
sell va informar favorable-
ment la proposta de Pla Es-
pecial d’Ordenació dels
establiments comercials de
venda d’articles de record o
souvenirs a Barcelona. La
proposta va comptar amb els
vots a favor dels grups mu-
nicipals del PSC, ERC, ICV-
EUiA, CiU i l’abstenció del
PP. El pla pretén protegir de
l’impacte negatiu que poden
exercir aquest tipus de locals
comercials en el paisatge
urbà, en llocs d’especial in-
terès, en entorns culturals i
en el patrimoni arquitectò-
nic i monumental. El regidor
del Districte, Francesc Nar-
váez, va destacar que, “tot i
que de moment aquesta si-
tuació no afecta gaire Sant
Martí, ho pot fer en el futur i
és important regular aquesta
qüestió.”

Les obres previstes 
avancen a bon ritme 

Un moment del Ple del dia 4 de juny.

Algunes de les
obres que es duien
a terme al districte
ja han finalitzat, i
la resta avancen al
ritme previst
segons es va 
informar en el
darrer Plenari

El barri de Pequín (II)
Com ja havíem comentat en l’escrit anterior, el 1902, en
el barri de Pequín, s’havia edificat una petita església, així
com altres petits serveis socials, gràcies a l’Obra de Pe-
quín. Aquesta obra va ser impulsada, des del primer mo-
ment, pel capellà Manuel Barguñó, el qual va dedicar l’es-
glésia a la Sagrada Família pel fet que la majoria d’homes
vivien de la pesca, mentre que les dones treballaven a la
fàbrica. També va ser l’impulsor de dos cors de veus, un
d’homes i un altre de dones, i un incansable lluitador per
legitimar molts matrimonis d’aquell barri humil.
El 27 de juliol de 1909, va arribar a Pequín, procedent del
Poblenou, un grup de gent revoltada que va cremar l’es-
glésia i els altres edificis parroquials. Era el segon dia de
l’anomenada Setmana Tràgica. Els veïns, atemorits i ame-
naçats de patir les mateixes conseqüències, es van con-
vertir en convidats de pedra d’aquella acció. Reconstruïda
l’església, el diumenge de rams de 1930, mentre se cele-
brava l’ofici de la benedicció de les palmes, un cop de mar
es va endur la sagristia i va arrossegar el moble on es
guardaven els ornaments religiosos, que es van salvar de
l’aigua gràcies a la valentia d’alguns veïns. Aquest fet va
originar que s’aixequés un mur de protecció, però, men-
tre el construïen, un altre cop de mar el va fer caure i va
caldre tornar-lo a aixecar. En aquella època, era freqüent
també que els diumenges a la tarda anessin a Pequín al-
guns seminaristes a projectar pel·lícules de dibuixos per
als infants, com una part de la seva catequesi. Finalment,
en la reforma de la diòcesi el 1946, el barri va passar a de-
pendre de la nova parròquia de Sant Ermengol.

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



Daniel Venteo

Del passat al present i del
present al futur. Aques-

ta va ser la idea que va presi-
dir la celebració, el passat 11
de juny, de l’acte d’homenat-
ge a Valentí Almirall, organit-
zat per la Fundació Catalu-
nya Europa, presidida per
l’expresident de la Generali-
tat i exalcalde de Barcelona,
Pasqual Maragall, el qual,
juntament amb el regidor del
Districte, Francesc Narváez, i
diversos descendents de l’i-
deòleg catalanista, es trobava
entre els nombrosos assis-
tents que omplien la Sala de
Plenaris de la seu del Distric-
te de Sant Martí.
“Costaria trobar un lloc més
escaient que aquest per fer
aquest homenatge a Valentí
Almirall”, va afirmar l’histo-
riador Josep Pich i Mitjana,
professor de la Universitat
Pompeu Fabra, qui va dedi-
car la seva tesi doctoral, pre-
cisament, a la figura d’Almi-
rall. Mitjançant la projecció
d’imatges d’espais i docu-
ments de tota mena relacio-
nats amb la vida i el pensa-

ment d’Almirall, Pich va fer
un recorregut per la història
política del segle XIX i la seva
influència en el pensament,
especialment sobre Europa,
de l’ideòleg catalanista. Pich
es va lamentar pel fet que
encara avui Valentí Almirall

no tingui una placa comme-
morativa als carrers de Bar-
celona, ni a la seva casa natal
al carrer de la Princesa, a
Ciutat Vella, ni a l’edifici de
la Casa de la Ciutat, seu de
l’Ajuntament de Barcelona, a
qui Almirall  va deixar en

herència una finca –el palau
Llozer–, que va permetre
l’ampliació de l’actual Casa de
la Ciutat. 
Com a complement de la
didàctica lliçó magistral del
professor Pich, el diputat eu-
ropeu Ignasi Guardans va re-
flexionar en clau de futur so-
bre la Unió Europea i  el
pensament d ’Almirall ,  el
qual, a la seva obra cabdal, Lo
catalanisme (1886), exposa
conceptes avui encara vi-
gents relatius al procés de
construcció europea.
La memòria de Valentí Almi-
rall a Sant Martí és viva, per-
què dóna nom a la plaça on
es troba l’elegant edifici que
alberga la seu del Districte, al
barri del Clot. A més, Almi-
rall és enterrat al recinte no-
ble de l’antic Cementiri Vell,
el del Poblenou.
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Gabriel Montserrate presenta llibre
El dimecres 14 de juliol, a les 19 hores, a la seu del
Districte de Sant Martí (plaça de Valentí Almirall, 1),
tindrà lloc la presentació del llibre Memorias de la
Guerra, de Gabriel Montserrate. L’obra ha estat pu-
blicada per l’Arxiu de la Memòria Popular de l’Ajunta-
ment de la Roca del Vallès, en el marc del Programa
per al Memorial Democràtic de la Generalitat de Ca-
talunya. L’accés és lliure.

Concurs de cartells de Festa Major
De l’1 al 18 de juliol resta obert el període per presen-
tar propostes a la 4a edició del concurs de cartells de
la Festa Major del Clot i del Camp de l’Arpa. El  gua-
nyador o guanyadora  rebrà un premi de 300 euros,
com també una menció en el programa d’activitats.
Les obres es poden presentar al centre cultural la Fa-
rinera del Clot (Gran Via de les Corts Catalanes, 837).

Activitats de setembre a Sant Martí
La seu del Districte de Sant Martí (plaça de Valentí
Almirall, 1) acollirà durant el mes de setembre dues
activitats especialment rellevants. El dia 4, a les 19
hores, tindrà lloc la commemoració del Dia de la Ciu-
tat Autònoma de Ceuta; i el dia 9, també a les 19 ho-
res, la commemoració de la Diada Nacional de Catalu-
nya, amb una conferència i una ballada de sardanes.
Tots dos actes són oberts a tothom.

Trobada d’exalumnes del Joan d’Àustria
El 31 de maig passat va tenir lloc a l’Institut Joan
d’Àustria la trobada d’alumnes de la primera promo-
ció 1962-1970, a la qual va assisitir el regidor del Dis-
tricte, Francesc Narváez. L’acte va consistir en dues
lliçons magistrals, impartides per l’exalumne i actual
catedràtic de Matemàtiques Pedro González Urbaneja
i pel doctor Cardona, antic professor del grup. A con-
tinuació es va fer un dinar de germanor.

L’historiador Josep

Pich i Mitjana,

professor de la

Universitat Pompeu

Fabra, i el polític

Ignasi Guardans

reflexionen sobre la

visió d’Europa

d’Almirall en un

acte celebrat a la

seu del Districte

Valentí Almirall 
dóna nom a una
plaça i és enterrat
al cementiri del
Poblenou

L’expresident Pasqual Maragall va assistir a l’homenatge.

Sant Martí acull l’homenatge
a Valentí Almirall (1841-1904)

Homenatge a Quim Sisó a l’Ateneu del Clot-La Farinera
Redacció

L’1 de juny es va celebrar
un homenatge al desa-

paregut Quim Sisó a l’Ateneu
del Clot-La Farinera (Munta-
nya, 16). Van organitzar l’ac-
te la Federació d’Entitats del
Clot i Camp de l’Arpa, l’Ate-
neu del Clot, el Districte de
Sant Martí i la família de
Quim Sisó, i va comptar amb
l’assistència del regidor del

Distr icte de Sant Martí,
Francesc Narváez.
L’homenatge va consistir en
la projecció d’un audiovisual
preparat per TV Clot–Sant
Martí amb imatges de Sisó a
diferents activitats del barri
i en un concert a càrrec d’a-
mics  de la  f i l la  de Quim
Sisó. “Va ser molt emotiu”,
va dir la seva vídua, Teresa
Comabella. 

A les 11 del matí, s ’havia
previst una bicicletada que
no es va poder fer a causa de
la pluja.
Sisó, que tenia 50 anys, va
ser una persona comprome-
sa amb el Clot, el seu barri.
Es va implicar amb La Fari-
nera des del seu comença-
ment, quan els veïns dema-
naven que una antiga fàbrica
de farina fos la seu d’aquest

equipament. “Ell va lluitar
sempre perquè l’Ateneu es
mantingués viu. Formava
part de la seva vida”, recorda
Comabella. També va treba-
llar amb la Federació d’Enti-
tats del Clot i del Camp de
l’Arpa, i una de les activitats
on es va abocar amb més en-
tusiasme va ser en el Grup
de Cicloturisme de l’Ateneu,
el qual va contribuir a crear.
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Redacció

A l  Centre de Formació
d’Adults Municipal La

Pau fa més de vint anys que
ofereixen segones oportuni-
tats. Els destinataris són per-
sones més grans de 18 anys
les quals, per raons professio-
nals o personals, volen rein-
corporar-se als sistemes ofi-
cials d’ensenyament.
Moltes coses han canviat des
que aquest centre es va inau-
gurar, el 1986. En dues dèca-
des, la formació d’adults ha
passat dels tallers de costura,
labors i mecanografia, a la for-
mació acadèmica i professional
en exclusiva. “Abans hi cabia
de tot i ara està més regulat”,
assenyala Baldo García, direc-
tor del centre. Altres canvis
són de caire social. Els últims
quatre anys ha augmentat el
percentatge d’alumnes immi-
grants que s’interessen per cur-
sos de castellà i català.
García opina que la formació
d’adults continua sent la gran
desconeguda de l’ensenya-
ment públic. I explica que la
funció d’aquest sector educa-
tiu és facilitar “que les perso-

nes puguin accedir un altre
cop al sistema formatiu reglat,
tant si volen fer una carrera,
estudiar FP o adquirir una for-
mació bàsica, instrumental”. 

El curs 2008-09 s’impartiran,
entre d’altres, cursos de nivell
bàsic de català, castellà i
anglès, d’informàtica, i el pri-
mer nivell de formació bàsica
o instrumental per a persones
que no saben llegir ni escriure. 
També preparen les proves
d’accés a la universitat per a
persones de més de 25 anys,

dins de qualsevol especiali-
tat universitària. Com a no-
vetat, hi haurà un grup ex-
perimental d’ensenyament
de català i castellà adreçat a
joves immigrants de 16 a 18
anys que no parlin llengües
romàniques. El programa
formatiu complet es pot
consultar al web del centre.
La majoria d’escoles per a
adults depenen de la Genera-
litat, però a Barcelona n’hi ha
dues de titularitat municipal:
el centre La Pau i Francesc
Layret, a Ciutat Vella. 

Més informació:
Centre de Formació 
d’Adults Municipal La Pau
C. Pere Vergés, 1, 4t pis
T. 93 314 70 78
www.bcn.cat/lapau
a8065196@xtec.cat

Ensenyen a llegir 
i a escriure, però
també preparen
l’accés a la 
universitat

El Centre de

Formació d’Adults

Municipal La Pau

obre las portes 

als sistemes oficials

d’ensenyament

acadèmic i 

professional

Alumnes de l’escola d’adults La Pau.

Segones oportunitats al Centre
de Formació d’Adults La Pau 

E l restaurant Cala Blanca té una història
molt arrelada al Poblenou; tant com la fa-

mília que el porta, és a dir, la Blanca, el seu ma-
rit, el Ramon, i els fills, la Sònia i el Roger. Fa
quatre anys que van obrir al carrer Doctor True-
ta, però abans ja havien dut gairebé un quart de
segle el restaurant del Casino de l’Aliança. Entre
setmana fan menú diari, el qual atreu principal-
ment gent de les empreses del barri. El cap de
setmana, en canvi, l’ambient és més familiar.
S’hi destaquen plats com els bacallans, l’steak

tàrtar, els cargols, els arrossos o els fets a la bar-
bacoa. Tenen un local adjunt per a grups, ideal
tant per a reunions d’empresa com per a cele-
bracions d’aniversaris. El restaurant va ser guar-
donat en la darrera Setmana de Comerç de Sant
Martí. Cala Blanca, perquè s’hi respira un am-
bient mediterrani i perquè som a Ca la Blanca,
encara que pel tracte podem sentir-nos com a
casa nostra. 
Cala Blanca
C. Doctor Trueta, 211 / Tel. 93 221 07 79

E L  T A U L E L L

El restaurant que omple de sabor el Poblenou

El menjador de Cala Blanca.

Joan Anton Font

S E R V E I  P Ú B L I C

Redacció

Amb l’arribada de l’estiu cal extremar les precau-
cions davant les picades dels mosquits, especial-
ment del mosquit tigre. El mosquit tigre es repro-
dueix en recipients que contenen aigua, com ara
gerros, plats sota els testos, pots, cendrers, orna-
ments de jardí, pneumàtics que estiguin a l’aire lliu-
re, etc. Sempre es tracta de petites masses d’aigua.
Per tant, sempre que sigui possible, cal evitar la
presència de recipients en terrasses i jardins on es
pugui acumular l’aigua. En el cas que els recipients
no es puguin retirar, cal eliminar-ne l’aigua acumu-
lada o canviar-la setmanalment. 
L’Ajuntament està aplicant aquestes mateixes reco-
manacions en els espais públics, adopta les mesures
preventives necessàries per evitar l’expansió del
mosquit i col·labora amb els grups de treball que
s’han organitzat des de les administracions. També
s’han establert canals de coordinació amb els cen-
tres d’atenció primària.
Si es detecta un mosquit tigre a l’edifici o als vol-
tants, convé eliminar-ne els punts amb aigua acu-
mulada. En el cas que detecteu un mosquit tigre a la
via pública ho podeu comunicar a l’Agència de Salut
Pública (93 324 93 60 / shipuz@aspb.es).

El mosquit tigre
El seu nom científic és Aedes albopictus i el seu ori-
gen és l’Àsia. Des del 1979 s’ha anat estenent per al-
guns països d’Amèrica i Europa. A Catalunya es va
detectar per primer cop l’estiu del 2004 a la comarca
del Vallès Occidental. Des de llavors ha produït
nombroses molèsties a causa de l’elevat nombre de
picades que fan, però a Catalunya no comporta la
transmissió de malalties. 
El nom de mosquit “tigre” o “asiàtic” prové del fet
que el seu cos és negre i amb ratlles transversals de
color blanc brillant. La seva mida oscil·la entre els 2
i els 10 mil·límetres.

Més informació: 
www.aspb.cat/quefem/docs/mosquittigre.pdf

Consells per protegir-se 
del mosquit tigre
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Pere S. Paredes

El Poblenou, en particular, i Sant
Martí, en general, poden gaudir

de les noves pistes de tennis i pàdel
que s’han remodelat al Centre Es-
portiu Municipal Olímpia.
Els usuaris d’aquestes instal·lacions
es trobaran amb quatre noves pistes
de tennis de terra batuda i amb tres
noves pistes de pàdel, les quals, jun-
tament amb les tres pistes de tennis
de green, oferiran al districte una va-
riada i completa oportunitat de
practicar aquests dos esports.
CET10, gestors del CEM Olímpia, in-
tenten aconseguir, mitjançant aques-
tes remodelacions, “que hi hagi una
màxima participació dels abonats,
tant dels infants i les escoles, com
dels usuaris més grans, i que es formi
un entorn social agradable perquè la
gent es quedi més temps a les
instal·lacions o vingui tota la família”.

Per als gestors, aquesta remodelació
del CEM Olímpia vol ser una respos-
ta a les demandes de pistes de pàdel
que hi ha a Barcelona, i que no són
tan abundants com voldrien els afi-
cionats a aquest esport. 
També, arran d’aquestes remodela-
cions, aquest centre esportiu vol po-
tenciar el seu servei de classes parti-
culars de tennis i pàdel, per a totes
les edats, impartides per entrena-
dors federats. “Tot a preus munici-
pals”, assenyala la direcció.
El CEM Olímpia completa els seus

6.000 metres quadrats amb vesti-
dors i cafeteria-restaurant; a més,
tots els usuaris d’aquest centre es-
portiu poden gaudir de facilitats per
al lloguer de pistes o de material de
tennis o de pàdel.

El amplis horaris del CEM Olímpia
permeten als abonats gaudir del ten-
nis i del pàdel, entre les 8 del matí i
les 11 de la nit, entre setmana, men-
tre que els dissabtes és fins a les 9 de
la nit i els diumenges i festius, de 9
del matí a 7 del vespre.

Més informació:
CEM Olímpia
C. Perú, 215
Telèfon: 93 266 23 95 
web: www.cet10.org

Amb quasi 6.000 metres

quadrats, el Centre

Esportiu Municipal

Olímpia vol continuar

sent el referent del tennis

i el pàdel al Poblenou

Entre les millores, hi ha
la possibilitat de rebre
classes particulars de
tennis i de pàdel

Carles Meilan, president de CET10, i l'alcalde, Jordi Hereu, durant la inauguració.

El CEM Olímpia estrena noves
instal·lacions de tennis i pàdel

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

RÀDIO

Radio Unión Catalunya - 88.0 FM
Almogàvers, 68-70

PUBLICACIONS

La Veu de Sant Martí de Provençals
AV Sant Martí de Provençals
Andrade, 176, baixos.  Tel. 93 314 17 04
santmarti.prove@yahoo.es 

El Butlletí
AV Clot-Camp de l’Arpa 
Joan Sibelius, 3.  Tel. 93 232 46 10

Poblenou
AV 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

Web de Jaume I

Nou web especial de Jaume I, amb
motiu del 800è aniversari del seu naixe-
ment. Dóna informació sobre alguns
aspectes d’aquest personatge. Consta
d'un treball audiovisual i diversos textos
que han estat supervisats i redactats per
la historiadora medievalista i col·labora-
da del web bcn.cat, Matilde V. Alsina.
www.bcn.cat/jaumeprimer 

Web del Grec

El Grec'08 Festival de Barcelona va
engegar el 25 de juny amb les idees
renovades, nous formats i noves ambi-
cions. En aquest web, trobareu tota la
informació de la 32a edició del Grec i,
fins i tot, podreu comprar les entrades
en línia.
www.bcn.cat/grec 

w
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Per què van crear el grup de do-
nes?
Els capellans de la parròquia de Sant
Ignasi de Loiola ens deien que la dona
passava massa temps a casa, que ha-
vien de saber més i no només criar els
fills i tenir content el marit. La prime-
ra vegada que vaig anar a una reunió
érem cinc en un altell de la parròquia.
Després ja vam instal·lar-nos al Fo-
ment Martinenc, on al principi les
dones només venien per acompanyar
el marit. Mira, jo sempre explico una
anècdota. En una festa que van fer de
final de curs ens va venir a cantar
amb la guitarreta la Remei Margarit,
dels Setze Jutges, i ens va presentar
un noi del qual va dir que se’n senti-
ria a parlar. Saps qui era aquest noi?
En Lluís Llach. Per cert, els capellans
de la parròquia es van casar tots. 
Vaja! I al llarg de tots aquests
anys també han comptat amb la
col·laboració d’altres noms
molts reconeguts?

Han vingut a fer-nos xerrades gent
com el doctor Josep Corbella, les ad-
vocades Lídia Falcón i Maria José Va-
rela i el doctor Puigvert, entre d’altres.
Ara ens costa molt contractar gent
perquè ens donin conferències. I és
que nosaltres paguem bé, però la tele
paga millor. De tota manera, les con-
ferències que fem acostumen a ser tot
un èxit de públic, ja que normalment
som unes 80 persones. També fem ac-
tivitats com la festa de Carnaval, un
concurs literari als voltants de Sant
Jordi, excursions o la cuina de Nadal.
A més d’una vintena de tallers i activi-
tats i la nostra coral, Veus Amigues.
Quantes sòcies són actualment?
Som unes 380 dones. Continuem
sent la secció més gran del Foment
Martinenc, però hem perdut moltes
sòcies. Ens hem fet grans, encara que
cada any s’hi apunta gent jove. A la
nostra època, les dones no treballa-
ven, ara sí. A més, crec que s’hauria
de fer un monument als avis. Hi ha
moltes àvies que han d’estar amb els
néts, ja se sap. Però això ha passat
sempre. A mi em van cuidar entre
una àvia i l’altra, perquè el meu pare
era paleta i la meva mare treballava a

la fàbrica. El que ens falta ara són
persones que vinguin a treballar a la
Junta. Nosaltres fa molts anys que hi
som. Jo ja en fa més de vint que sóc
la vicepresidenta i tinc 80 anys. Al se-
tembre fem la renovació de la Junta,
a veure si es presenta algú.

Més d’una quarta part de la seva
vida, doncs, a la Junta de la Sec-
ció de la Dona del Foment Marti-
nenc. Què li ha donat l’entitat?
M’ha donat molta vida, perquè fa uns
25 anys que em vaig quedar vídua. A
les tardes no paro a casa. Dilluns tinc
declamació, els dimarts Junta, dime-
cres la conferència i l’assaig de la co-
ral, divendres classes de policromat,
dijous no vinc tant… El meu fill diu
que si mai s’ensorra la casa, a mi no
m’agafarà a sota.
Una rutina que la manté molt ac-
tiva.

Per a les dones que venim aquí és
com fer teràpia de grup. Seiem a la
sala i parlem, fem el berenar, expli-
quem coses dels fills i dels néts… Si et
quedes a casa mirant la tele t’engorro-
neixes. Els serveis socials a vegades
ens envien persones que estan molt
deprimides perquè s’han quedat ví-
dues i creuen que el món s’ha acabat.
I no és així. Aquí parlem i entre totes
les animem.
I entre tantes dones, un únic
soci masculí…
En Josep Maria Ainaud de Lasarte.
Ens ha ajudat tant! La seva dona, la
Carme Agustí, formava part d’aquell
primer grup de sòcies. És l’únic home
de la Secció de la Dona i encara ens ve
a donar alguna conferència.
Lola, vostè també va ser una de
les fundadores del Consell del
Districte.
Sí, el de Sant Martí va ser el primer
Consell de Dones de Barcelona. L’any
passat ens van fer un homenatge a les
fundadores: l’Alícia Peña, la Mercedes
Sánchez, de La Tela de Penélope, i jo.
Jo m’he acomiadat del Consell perquè
ja no podia assistir a les reunions,
acabaven massa tard.

E N T R E V I S T A L o l a  V i l a ,  v i c e p r e s i d e n t a  d e  l a  S e c c i ó  d e  l a  D o n a  d e l  Fo m e n t  M a r t i n e n c

Lola Vila a la seu del Foment Martinenc.

El 10 de maig, el fill de la Lola Vila li va organitzar

un homenatge pel seu 80è aniversari al qual van

assistir més de 70 persones, entre les quals el

regidor de Sant Martí, Francesc Narváez

“Continuem sent la 
secció amb més gent 

del Foment Martinenc”

“Si et quedes a casa mirant
la tele t’engorroneixes.
El Foment m’ha donat vida”

Núria 
Mahamud


