
Els ajuntaments de Barcelona i
Sant Adrià de Besòs col·labora-
ran estretament per impulsar la
dinamització sociocultural del
barri amb accions com ara col·la-
borar en l’articulació i la cohesió
social del barri, potenciar noves
estructures de participació ciuta-
dana i treballar per a la projecció
exterior de la Via Trajana, entre
d’altres. El projecte se sotmetrà a
un procés d’avaluació del qual
formaran part veïns, entitats i
responsables tècnics i polítics
tant del Districte de Sant Martí
com de l’Ajuntament de Sant
Adrià de Besòs. El projecte té un
presupost de 182.600 euros.
126.600 dels quals els aporta
l’Ajuntament de Barcelona.

En marxa el projecte de
dinamització de Via Trajana 

Tot a punt per celebrar
l’Estiuàs de Sant Martí 

ESCENARIS

Les activitats festives
ompliran tots els
barris de Sant Martí

PARTICIPACIÓ

Entitats i associacions 
hi tenen molt de 
protagonisme

HAVANERES

L’acte central tindrà 
lloc el 4 de juliol a 
la platja del Bogatell 
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Anna Garcia
Presidenta de la Xarxa de
Dones de 50 i més 

“Som una associació
que treballa perquè 
les dones tinguin 
un lloc on trobar-se 
i relacionar-se”
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El barri de La Pau
tindrà un casal 
per a joves
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Un centre 
d’entrenament 
d’atletisme a 
la vora del mar

S E R V E I  P Ú B L I C Pàg. 6

Barcelona amplia 
el nombre de sales
d’estudi nocturnes
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Escola d’Adults 
del Clot 
Àmplia oferta educativa 
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Pàg. 5L’alcalde de Sant Adrià, Jesús María Canga, durant la presentació del projecte.
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I N F O Ú T I Lt W L ’A G E N D AW

Dimarts 17 de juny
De cara a la pared
A les 20.30 h. Centre cívic Besòs (rambla de Prim, 87-89)
Duet flamenc del Vallès Oriental que forma part del grup
De cara a la pared.

Divendres 27 de juny
II Trobada urbana de cultures
A les 20 h. IES Barri Besòs (Pujades, 397)
Festival de música i danses urbanes. Organitza: associa-
ció Pensant Moviment Urbà.

Del 6 de juny al 12 de juliol
Say it loud
Consultar horaris. Farinera del Clot (Gran Via, 837)
Cicle de música negra amb grups com Soweto, Astrio,
Flight 404, Le Flaco, Just 4 Funk, etc.

Dissabte 14 de juny
Platino
A les 12 h. C. cívic Parc Sandaru (Buenaventura Muñoz, 21)
Vermout Session. Primicia Mundial de Platino: Chamari-
llero’s rock amb la seva venda de Chatarra i cançons. 

Divendres 13 de juny
Els contes de l’avi Pepitu
A les 18 h. Centre cívic Besòs (rambla de Prim, 87-89)
A càrrec de Joan de Boer. Cicle Sac de Rondalles.

Divendres 20 de juny
Espectacle musical
A les 18 h. Bibl. Sant Martí de Provençals (Selva de Mar, 215)
Celebració del Dia Internacional de la Música.

Dissabte 14 de juny  
Roberto Zucco
A les 22 h. Farina del Clot (Gran Via, 837)
A càrrec de la companyia Kala.mar.S.A. Roberto Zucco és
la història real d’un assassí escrita per Klotés. 

Del 27 al 29 de juny
BESMINA
Diferents espais del Maresme i la Mina
Mostra juvenil d’arts escèniques i urbanes als barris del
Besòs-Maresme i la Mina.

Del 12 al 15 de juny
Festa Major del Maresme
Carrers i places del barri
Organitza: Associació de Veïns del Maresme.

Dimecres 25 de juny
Viatges i mitjans de transport
A les 19 h. Bibl. Xavier Benguerel (av. Bogatell, 17)
Tertúlia sobre viatges.

Dissabte 28 de juny a les 23h 
Revetlla de Sant Pere
A les 23 h. Farinera del Clot (Gran Via, 837)
Amb Mauresca Fracas Dub+ Pirat’s Sound Sistema, que
ens oferiran un concert amb sorpreses incloses. 

ESTIUÀS DE SANT MARTÍ

Divendres 20 de juny  
El laberinto del fauno
A les 21.30 h. Centre cívic Sant Martí (Selva de Mar, 215)
Una pel·lícula de Guillermo del Toro.

Divendres 27 de juny  
Harry Potter y la Orden del Fénix
A les 22 h. Plaça de la Palmera

Dissabte 28  de juny  
Nits de la Mediterrània
A partir de les 18 h. Parc de Sant Marti
EstiuArt festival, amb tallers de circ, percussió..., i a la  nit
concerts de música.

Dimecres 2 de juliol  
Ludiuàs
A les 10.30 h. Parc de Sant Marti
Jocs tradicionals i gegants i activitats esportives i espec-
tacle per a infants.

Dissabte 5 de juliol  
Mercateatre 
De 21 a 02 h. Era de Can Planes (parc de Sant Martí)
11a Fira de Teatre i d’ Animació al parc de Sant Martí.

Del 4 al 26 de juny 
D@lícies al país de les eSkUmbraries
Centre cívic Parc Sandaru (Buenaventura Muñoz, 21)
Exposició d’escultura i pintura a càrrec de Cristina Obiols
amb diferents materials reciclats o reutilitzats.
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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
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.



David Sabaté

S’ apropa la segona quin-
zena de juny, i això, al

districte de Sant Martí, és
sinònim d’Estiuàs. Així es fa
dir aquesta celebració popu-
lar que, amb l’arribada de
l’estiu, omple el districte d’ac-

tivitats culturals, ball i xeri-
nola des de fa més de quinze
anys, i sense interrupcions.
La festivitat es va iniciar com
un recull d'accions i actes or-
ganitzats pels diferents ser-
veis municipals de cadascun
dels territoris del districte en

què participaven els dife-
rents centres cívics, els casals
infantils, les ludoteques i els
serveis socials, entre altres
institucions i entitats, per tal
de celebrar l 'any en curs
aprofitant el  bon temps.
Aquesta idea inicial  s ’ha

mantingut completament vi-
gent fins avui dia. I és que
des del començament fins
ara, l’Estiuàs ha procurat fer
activitats exteriors que aple-
guessin les persones del veï-
nat i els usuaris dels serveis,
i que fossin coorganitzades
per diferents agents del dis-
tricte i, preferiblement, per
les entitats dels barris. En la
present edició hi haurà, en-
tre altres propostes, l’Itine-
rarge-Festival Arg-Cat, orga-
nitzat per diverses entitats
en col·laboració amb l’ambai-
xada argentina a Espanya,
que inclourà milonga de tan-
go, tallers infantils, art mul-
timèdia, una degustació gas-
tronòmica i la projecció de
documentals; el dia 17 serà
el torn de Fragments, un ta-
ller de circ i cabaret artístic
organitzat pel centre cívic
del Parc “Sandaru”. El centre
cívic Can Felipa i Alas Proce-
sos Creativos organitzen tea-
tre, música i plàstica per a
nens i nenes de 3 a 11 anys
al Poblenou; el centre cívic

del Besòs i Zona Jove Mina
són els responsables d’una
mostra juvenil d’arts escèni-
ques i urbanes al Besòs; i
Sant Martí, la Verneda i la
Pau acolliran diverses projec-
cions cinematogràfiques i
Nits de la Mediterrània. Es-
tiuart Festival, amb tallers de
circ, percussió i concerts de

música. En la passada edició
de l’Estiuàs, l'any 2007, es
van realitzar trenta actes i
van passar-hi més de 7.500
persones.

Més informació:
Als equipaments municipals
del districte de Sant Martí i
a la pàgina web
www.bcn.cat/santmarti 
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L’Estiuàs té més de quinze anys de vida.

La celebració popular marca

l’arribada de l’estiu al districte i

presenta un programa

d’activitats impulsades per les

entitats i associacions del barri  

L’Estiuàs arriba a Sant Martí amb
els veïns com a protagonistes

Els actes festius
tindran lloc entre 
la segona quinzena
de juny i la primera 
de juliol 

C IU TA DA N S OPINE N

Ulises Cortés
Professor universitari

Es difícil que participe-
mos, porque este año lo
más probable es que
nos vayamos fuera. 
El año pasado sí fuimos
y estuvo muy bien.

Carmen Frías
Mestressa de casa 

Sí que les conec i cada
any hi anem, així és
que segurament aquest
any també hi assisti-
rem. Ens agraden molt.

Montse
Canyameres
Estudis de mercat

Sí que les coneixem i hi
participarem. Cada any
ho fem, ens reunim
amb els amics i anem a
les havaneres i a veure
els focs.

C o n e i x  l e s  a c t i v i t a t s  d e  l ’ E s t i u à s  d e  S a n t  M a r t í  i  l e s  H a v a n e r e s  d e  l a  p l a t j a  d e l  B o g a t e l l ?  H i  p a r t i c i p a r à ?

Lluís Moreno
Consultor

Sí que les conec, hi he
anat alguns anys. Jo
formo part d’un portal
digital i m’agrada docu-
mentar-me de les coses
que es fan al barri.

Montse García
Dissenyadora
industrial

Les havaneres sí que les
conec. Hi he participat
altres anys i segur que
aquest any tornaré a
fer-ho, tot i que no estic
informada de les altres
activitats de l’Estiuàs.

Manuel
Fernández
Jubilat

Sí que las conozco, pero
no he participado
nunca, y este año pien-
so que tampoco podré
hacerlo, porque me voy
fuera de Barcelona.

C A N Ç O N S  D ’ A LTA  M A RA
Un dels actes centrals i més populars de l’Estiuàs són les havaneres, que donen el tret de

sortida, a més, de la Festa Major de la Vila Olímpica. L’activitat, que tindrà lloc el 4 de juliol

a la platja del Bogatell, començarà a les 8 del vespre amb el cant de les corals d’alguns dels

casals de gent gran del districte, continuarà a les 9 amb el pregó i els parlaments, i de 9.30

fins a les 12 actuaran diferents grups d’havaneres professionals.La nit acabarà amb un cas-

tell de focs.



Imatge de com va quedar el barri de Pequín després del
temporal del 1917. (Foto: Arxiu Districte de Sant Martí.)

SANT MARTÍ4 Juny 2008

E Q U I P A M E N T S

Daniel Romaní

A la dècada de 1960,  l'O-
bra Sindical del Hogar

va construir, a la zona que
hi ha damunt de la Gran Via
i a la dreta de l’actual ram-
bla Prim, un conjunt d’habi-
tatges que van rebre el nom
de La Paz: en aquells anys
tenia lloc la campanya "25
años de paz", amb la qual el
règim franquista recordava
els 25 anys de la fi de la
Guerra Civil. El barri, que
ara s’anomena La Pau, ha
canviat i ha crescut força
des de llavors.
“Aquest és un barri relativa-
ment petit, cosa que per-
met que tothom es conegui.

És com un poble dins la ciu-
tat”, afirma David Martín,
responsable de la Vocalia de
Joves de l’Associació de
Veïns i Veïnes de La Pau.

“Hi falta un espai de troba-
da i d’activitats per als jo-
ves. En lloc d’estar rondant
pel carrer escoltant música
amb aparells diversos, vam
pensar que seria bo que els

joves del barri tinguessin un
local”. Per això, la Vocalia de
Joves de l’Associació impul-
sa la creació d’un espai per a
joves. “Vam fer arribar per
carta la proposta i més d’un
centenar de persones van
interessar-s’hi. Això ens ha
animat a tirar endavant la
proposta”. L’espai, el qual es
vol que esdevingui un punt
de trobada per a joves del
barri, estarà situat al polies-
portiu municipal de La Pau,
al carrer d’Extremadura.
S’hi faran activitats diverses
i, en aquest moment, ja
s’han programat tallers de
marqueteria, ciclisme i aero-
grafia. La Vocalia de Joves
valora molt positivament
aquest primer pas cap a un
projecte de futur que passa-
ria per la creació d’un casal
per a joves al carrer Pere
Vergès, 1.

El barri de La Pau tindrà 
un espai per a joves

El nou espai és un primer pas per a la creació d’un futur casal de joves al carrer Pere Vergès, 1.

Ja hi ha 
programats tallers
de marqueteria,
ciclisme i 
aerografia

L’Associació de Veïns i Veïnes del barri de
La Pau impulsa la creació d’un espai per
a joves, el qual obrirà després de l’estiu
al poliesportiu municipal de La Pau

El barri de Pequín

En una llenca de terra situada entre la riera d’Horta, la
tanca dels dipòsits del ferrocarril i el mar es va aixecar, al
voltant del 1870, el barri de Pequin. Segons la llegenda, en
aquest indret s’hi van instal·lar diverses persones d’origen
xinès, les quals, fugint del seu país i després de passar per
les Filipines, s’establiren finalment a la ciutat.
Llegendes a banda, el que és cert és que aquest barri su-
burbial fou un dels més pobres de Barcelona i centre de les
disputes entre membres de l’Església i elements republi-
cans. El barri estava format gairebé per un sol carrer, pa-
ral·lel a les instal·lacions ferroviàries, anomenat de Sant
Salvador, i dues petites places. El 1902 es va crear l’Obra
de Pequín, que va construir l’església, un dispensari mèdic,
una escola i un centre social. Al cap de poc temps, els re-
publicans hi construïren el Centre d’Unió Republicana,
amb una escola, un cafè i una sala de teatre, i el 1915 hi
afegiren la cooperativa de consum.  Tot això anava desti-
nat a acaparar l’atenció dels prop de 700 habitants que vi-
vien a la barriada, la qual estava formada, el 1929, per
aproximadament 60 casetes i 40 barraques, sense cap
mena d’element sanitari i sense aigua corrent.
El pitjor del barri foren els temporals que l’arrasaren en di-
ferents ocasions, com el de l’any 1917 o el diumenge de
rams de 1932. En els anys quaranta del segle passat hi ha-
via unes 378 barraques, les quals desaparegueren final-
ment el 1974. Una dada significativa d’aquella època és
que el 1963 un 20% dels infants no anava a l’escola.

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

Creat en la dècada de
1950, el barri de Via Tra-

jana té els orígens en el polí-
gon de 18 blocs d’habitatges
que es van construir per rea-
llotjar famílies barraquistes
davant la celebració del Con-
grés Eucarístic Internacional
a la capital catalana. No va ser
fins a l’any 1995, però, que el
barri va començar a afrontar
els reptes de futur gràcies a
un important projecte de re-
forma. Des de llavors s’ha rea-
llotjat fins a un total de 467
famílies, les quals majoritària-
ment vivien en edificis afec-
tats per l’aluminosi. L’any
2009 és previst que es com-
pleti bona part de la transfor-
mació urbanística del barri
amb la construcció, per part

de la Generalitat, de dotze
edificis més, amb un total
d ’uns 542 nous pisos als
quals cal sumar els 104 pisos
de protecció oficial que cons-
truirà l’Ajuntament de Sant
Adrià de Besòs.

Ara el que es posa en marxa
és, precisament, el projecte
de dinamització social del
barri. En paraules de Víctor
Gimeno, gerent del Districte

de Sant Martí, “el barri ha
canviat urbanísticament i ara
cal també culminar la millora
sociocultural de la Via Traja-
na. És un projecte modest,
però molt important social-
ment”. El projecte té un pres-
supost total de 182.600 eu-
ros, que són aportats pels
Ajuntaments de Barcelona
(126.600 euros) i de Sant
Adrià (56.000 euros),  als
quals caldrà afegir els recursos
que ambdues administracions
aportaran, a parts iguals, a
més de tots aquells recursos
que es destinen de manera ha-
bitual al barri per les adminis-
tracions públiques.
“Existeix la voluntat política
de fer realitat la millora de Via
Trajana”, van coincidir a afir-
mar el regidor del Districte de
Sant Martí, Francesc Narvá-
ez, i l’alcalde de Sant Adrià de
Besòs, Jesús M. Canga. “Ara
cal la participació activa i in-
tensa dels mateixos veïns.
Portem una proposta, però
també deures per als veïns,
que s’han d’implicar encara
més en la millora de l’autoes-
tima de la Via Trajana”.
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N O T Í C I E Sf
Festa de la Memòria Virtual de la Gent Gran
Amb l’arribada de la fi del curs escolar, també acaba
una nova edició del projecte Memòria Virtual de la
Gent Gran, que té com a objectiu la recollida d’infor-
mació sobre les experiències vitals de la gent gran de
Sant Martí per part de joves estudiants. És previst
que el dia 11 de juny, de 12.30 a 14 hores, se celebri
una trobada, oberta a tothom, al centre cívic Can Fe-
lipa, on es podrà veure el resultat de la tasca feta.

L’escola La Mar Bella fa l’aniversari  50 + 1 
L’escola La Mar Bella, situada al barri del Poblenou,
va celebrar el passat mes de maig el 50+1 aniversari.
Durant una setmana, els membres de la comunitat
educativa, els pares i mares de l’alumnat i els veïns i
veïnes de la zona van poder gaudir de nombroses ac-
tivitats (tallers, concerts, exposicions, etc.), com
també conèixer la reforma integral realitzada a una
part important del centre educatiu.

Sant Martí s’omple de festes majors
Juny és un bon moment per gaudir de les festes ma-
jors que s’organitzen a diverses zones del districte de
Sant Martí. Del 5 al 8 de juny té lloc la Festa Major de
Paraguai-Perú; del 13 al 22 d’aquest mateix mes, se ce-
lebra la de La Pau; i del 12 al 15 de juny, la Festa Major
del Maresme. Es poden consultar els programes d’acti-
vitats a la pàgina web www.bcn.cat/santmarti

Passejades historicoliteràries
Les biblioteques de Sant Martí organitzen una sèrie
de passejades historicoliteràries amb l’objectiu de do-
nar a conèixer el passat dels barris d’aquest districte i
de descobrir-hi algunes referències literàries. La pro-
pera passejada es farà el dissabte 28 de juny. Les ins-
cripcions són gratuïtes i es poden fer per telèfon, per
correu electrònic o personalment a qualsevol de les
biblioteques de Sant Martí.

L’objectiu del

projecte és

contribuir a millorar

la dinàmica social,

fomentant

l’apropament de les

entitats i contribuint

a enfortir els vincles

del veïnat i les

entitats

Portal del nou web.

Un nou web recull 400 punts d’interès del patrimoni
Redacció

S’acaba de posar en marxa
un nou web amb l’objec-

tiu d’esdevenir una eina útil i
participativa sobre l’important
patrimoni –urbanístic, arqui-
tectònic, industrial, tecnològic,
paisatgístic...– del districte.
www.descobrimsantmarti.org
conté uns 400 punts d’interès
d’elements del patrimoni de
Sant Martí i propostes d’acti-
vitats didàctiques associades
a aquests elements. La selec-

ció dels punts d’interès inclo-
sos al portal ha estat elabora-
da per un grup de treball
coordinat pel Centre de Re-
cursos Pedagògics de Sant
Martí. El desenvolupament
tecnològic ha comptat amb la
col·laboració de 22@Barcelo-
na. Cal sumar-hi també la
participació de l’Arxiu Histò-
ric de Sant Martí. 
El web és adreçat a tots els
públics, però de manera espe-
cial a la comunitat educativa,

a les entitats i associacions
locals, i als ciutadans i ciuta-
danes apassionats pel pre-
sent, passat i futur del dis-
tricte. Per ser-ne membre
col·laborador cal enviar un
correu electrònic a info@des-
cobrimsantmarti.org. El Cen-
tre de Recursos Pedagògics es
posa en contacte amb qui ho
demani per informar-lo del
procés que cal fer per aportar-
hi informació (ja siguin tex-
tos o fotografies). 

Els ajuntaments 
de Barcelona i de
Sant Adrià aporten
el pressupost de
dinamització 

El regidor Francesc Narváez, durant la presentació del projecte.

El projecte de dinamització de la
Via Trajana comença a caminar

L A  V I A  T R A J A N AA
Via Trajana és un barri compartit geogràficament per dos

ajuntaments, el de Barcelona i el de Sant Adrià. Es tracta

d’un barri que es troba, literalment, “trencat per la mei-

tat”, tot i que la vida diària no hi entén de fronteres admi-

nistratives. En els últims anys, el barri ha experimentat

una gran transformació urbana i encara ho farà més amb

actuacions com el pla Montsolís o el de Cobega.
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E D U C A C I Ó  

Dolors Roset

A cabar els estudis que es
van haver de deixar pre-

maturament, preparar exà-
mens d’accés, optar a una fei-
na millor o adquirir noves
competències en una llengua
o informàtica són alguns dels
motius per anar a una escola
d’adults. A la del Clot, s’hi pot
fer cursos per obtenir el Certi-
ficat d’Estudis Primaris i el
Graduat d’Educació Secundà-
ria, com també preparar-se
per a les proves d’accés al grau
mitjà, grau superior o la uni-
versitat. També es fan classes
de català i castellà per a perso-
nes arribades de fa poc i d’ini-
ciació a la llengua anglesa i a la
informàtica. A través de l’as-
sociació d’exalumnes s’orga-
nitzen alguns tallers.
L’Escola d’adults és per a per-
sones de més de 18 anys. El
tipus d’alumnes varia segons
els cursos. La majoria vol con-
tinuar els estudis que van
abandonar fa un temps, acon-
seguir un nivell més alt de for-
mació i obtenir un títol. Els
continguts s’adapten al nivell
de maduresa de les persones

adultes, cosa que permet co-
brir molta matèria en relativa-
ment poc temps. Tots els es-
tudis d’ESO es fan en dos
cursos de 15 hores a la setma-
na i la preparació per a les pro-

ves d’accés al grau mitjà, grau
superior o la universitat es fa
en un curs.
Les escoles d’adults responen
a una necessitat social. En un
país desenvolupat com el nos-
tre, es demana que la mà d’o-
bra estigui formada. Moltes

de les persones que no acaben
els estudis primaris o secun-
daris es troben que han de fer-
ho de més grans per poder op-
tar a una feina millor.
Al Clot, l’Escola d’adults va
començar amb voluntaris que
preparaven els exàmens del
Graduat Escolar. Progressiva-
ment,  l’administració li ha
anat assignant mestres pro-
fessionals i unes instal·la-
cions adequades. Des de fa
dos anys estan en un nou
edifici municipal.

Més informació:
Escola d’adults del Clot
C. Bilbao, 214
Tel. 93 307 52 45
De dilluns a divendres, 
de 16 a 20.30 h
Dimarts matí, de 10 a 12 h

Moltes persones
que acaben els
estudis ho fan per
optar a una feina
millor

Prop de 500 

alumnes segueixen

cursos de primària,

ESO, proves d’accés

a estudis mitjans o

superiors, català,

castellà i tallers

Alumnes de l’escola en una classe d’informàtica.

Àmplia oferta educativa 
a l’Escola d’adults del Clot

Tot just estrenat l’any, va obrir La Dolce
Vita, un restaurant on podem assaborir es-

pecialitats de la cuina italiana i mediterrània en
un ambient agradable i acollidor. Gaudirem de
la pasta i de la gran varietat de pizzes, de les
quals esmentarem la que s’anomena com el lo-
cal, feta amb pera, mel, gorgonzola i mozzarella.
Els entrants variats amb el mateix nom de Dol-
ce Vita és un plat que també té molts adeptes. I
no ens podem oblidar de les postres casolanes
de la carta, que són una exquisidesa. Porten l’es-

tabliment l’Enrico Signorello i la Lilián López,
que fan tot el possible perquè el client s’hi trobi
a gust. No només és restaurant, perquè obren
tot el dia i també funciona com a cafeteria, on
podrem esmorzar, berenar i gaudir d’una àm-
plia carta de tes. La Dolce Vita va rebre una
menció especial a la darrera Setmana del Co-
merç de Sant Martí per la seva accessibilitat.

La Dolce Vita
C. Bac de Roda, 38 / Tel. 93 303 73 87

E L  T A U L E L L

Sabor italià i mediterrani en l’ambient més acollidor

Va rebre una menció especial a la Setmana del Comerç.

Joan Anton Font

S E R V E I  P Ú B L I C

Joan Anton Font

Barcelona amplia a disset el nombre de sales d’estudi noc-
turnes durant la recta final del curs acadèmic actual. Les
sales nocturnes són un servei que s’ofereix als estudiants
perquè puguin disposar d’un espai adequat per a l’estudi
en horari nocturn. Les sales d’estudi nocturnes també ofe-
reixen la possibilitat de participar en activitats relaciona-
des amb l’aprenentatge d’idiomes, la formació i la cultura.
Hi ha set sales permanents que funcionen al llarg del curs
acadèmic, de dilluns a divendres de 21 a 1 h i el cap de
setmana anterior a les PAU. Ara s’amplia l’oferta amb deu
sales d’estudi puntuals, amb el mateix horari, però amb
l’excepció que són obertes de dilluns a dijous.
Les sales són espais acollidors i tranquils on els estudiants
poden concentrar-se en la lectura, fer treballs amb els
companys, fer fotocòpies, intercanviar llibres i apunts, i
consultar diccionaris i enciclopèdies.
Pel que fa al servei d’aprenentatge d’idiomes, es pot for-
mar part d’un grup de conversa o d’intercanvi d’idiomes.
Per participar-hi, cal inscriure-s’hi abans.
També es poden fer activitats de formació que ajuden a
perfeccionar les tècniques d’estudi, potenciar la concen-
tració, aprendre a relaxar-se..., habilitats que ajudaran a
millorar l’eficàcia en l’estudi.
Xerrades, debats i videofòrums són altres activitats que es
duen a terme a les sales i que permeten posar-se en con-
tacte amb la realitat associativa i cultural de l’entorn. Totes
les activitats de les sales d’estudi nocturnes són gratuïtes.

Més informació: 
www.bcn.cat/joventut
Ciaj (Centre d’Informació i Assessorament per a Joves)
C. Sant Oleguer 6-8
Telèfon 93 442 29 39

S’amplia el nombre de
sales d’estudi nocturnes
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P O L I E S P O R T I U

Pere S. Paredes

E l Poblenou té molta sort per la
seva situació al costat del mar a

Barcelona, però també els atletes
que pertanyen al Centre d’Entrena-
ments d ’Atletisme Mar Bella
(CEAM Barcelona) que cada dia en-
trenen amb vistes al mar, i això, se-
gons diuen els seus entrenadors,
“no té preu”.
L’equip d’entrenadors d’atletisme
d’aquesta instal·lació de Sant Martí
és format pels entrenadors nacio-
nals Lluís Sevillano, José Javier
Sánchez i Elhchmi Silki.
Per a Lluís Sevillano, president i en-
trenador de les modalitats de velo-
citat i tanques, “quan vam optar
per unir-nos i formar un grup d’en-
trenadors, vam veure moltes possi-

bilitats en aquesta pista: sobretot
tenir la platja al costat i, després,
que la pista d’atletisme no estava
atapeïda d’atletes i ens permetria
realitzar tots els nostres programes
d’entrenaments sense problemes”.
“En un principi”, recorda Sevillano,
“van venir amb nosaltres uns vint
atletes de diversos clubs de tot Es-
panya, però federats a Catalunya.
Actualment només hem doblat els
nostres atletes, ja que ara tenim un
filtre molt més espès”.
Aquests tres entrenadors volen do-
nar als seus atletes un tracte molt
personalitzat, amb molta qualitat,
atenció i seguiment molt directe, ja
que és la millor fórmula, segons
ells, per aconseguir grans resultats
a les competicions i no abaixar el
nivell del grup.
En l’actualitat, en aquest centre
d’entrenament de Sant Martí es
preparen atletes amb rècords nacio-
nals o mundials, com Marc Orozco,

de 18 anys, campió d’Espanya abso-
lut en 400 pista coberta; o Andrea
Díez, de 19 anys, campiona d’Es-
panya juvenil en 200 i 400 metres,
també llisos. Tots dos han partici-
pat en diversos mundials. O d’al-
tres, becats per la Residència Blume
o del Centre d’Alt Rendiment de
Sant Cugat.

Més informació:
Centre d’Atletisme Mar Bella
(CEAM Barcelona) 
Complex Esportiu Municipal
Mar Bella
Av. Litoral, 86-96 
Telèfon: 645 867 452 
www.ceambcn.com 

El Centre d’Entrenament

d’Atletisme Mar Bella

s’està convertint en un

dels bressols més

potents d’aquest esport

a Barcelona 

El CEAM Barcelona
dóna un tracte 
personalitzat i amb
qualitat als seus atletes

Aquest centre fa un gran filtratge per admetre nous atletes.

Un centre d’entrenament 
d’atletisme a la vora del mar

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

RÀDIO

Radio Unión Catalunya - 88.0 FM
Almogàvers, 68-70

PUBLICACIONS

La Veu de 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

Canal Cultura 

El nou Canal Cultura compagina informa-
ció de caràcter textual, a partir de notícies
i cròniques d’actualitat cultural i d’agen-
des recomanades, amb continguts audio-
visuals molt rellevants. Aquest és l’atrac-
tiu del Canal Cultura, que permet veure
un butlletí audiovisual en què es presen-
ten algunes de les propostes del dia més
destacades que tenen lloc a la ciutat.
www.bcn.cat/canalcultura
www.bcn.cat/canalculturatv.cat

Biblioteca General

Possibilita l’entrada al Catàleg de les
Biblioteques de l’Ajuntament de
Barcelona i la consulta a les ordenances
municipals vigents per paraula clau, títol
o gran matèria. També permet consultar
les publicacions periòdiques i monogra-
fies municipals, incloent-hi les exhauri-
des, i s’hi pot trobar una selecció de
recursos web.
www.bcn.cat/bibliotecageneral

w

per MANEL
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Què és aquesta xarxa?
Som una associació que treballa per-
què les dones tinguin un lloc on tro-
bar-se i relacionar-se, explicar les se-
ves vivències i valorar experiències.
L’objectiu és fomentar la participació
de les dones grans, en conferències,
cinefòrums, debats, etc.
És important?
Sí, perquè quan eren joves van estar
totalment invisibles i ara tenen la
possibilitat de saber-se valorar.
I doncs?
Fem una escala de valors dels nostres
problemes i veiem que no estem so-
les. A més, tenim el convenciment
que les dones grans encara estem ca-
pacitades per anar canviant el nostre
centre d’interès d’acord amb els can-
vis que es produeixen amb el pas dels
anys.
D’on ve la seva experiència?
Des que vaig començar, fa trenta-cinc
anys, com a voluntària a la parròquia
de Sant Lluís Gonzaga.
Què la va motivar?

Un fill meu tenia moltes ganes de fer-
se gran per fer coses per als altres,
però malauradament va morir als ca-
torze anys. Llavors, d’acord amb la fa-
mília, vaig adquirir el compromís de
tirar endavant la seva voluntat.
Com va ser aquest primer 
contacte?
M’hi vaig oferir pel que fes falta. La
primera feina va ser l’ajuda fraterna,
el que avui serien els serveis socials.
Llavors vaig descobrir que la gent
gran no tenia un lloc on trobar-se i
relacionar-se, sobretot les dones.
Com ho va veure?
En aquell temps havia d’arreglar els
papers de la gent gran per cobrar el
fons d’assistència social i, amb el
grup de voluntariat,  a través de Càri-
tes, anàvem a visitar moltes persones
que necessitaven la nostra ajuda.
Però en aquestes visites vèiem que en
tenir la família ocupada per la feina
durant tot el dia, les dones estaven
moltes hores soles a casa. A més, fa
trenta-cinc anys a les dones els costa-
va molt anar als clubs de jubilats, ja
que en un principi eren freqüentats
majoritàriament per homes.
La solució?
Fàcil, si teníem grups de vailets i d’a-

dults, per què no fèiem un grup de
dones grans? I la creació es va fer
pensant en les nostres vivències i els
nostres sentiments, perquè en aque-
lla època els homes no estaven prepa-
rats per parlar sobre la seva vida i els
seus sentiments.

Ara, en què ha canviat tot això?
Sobretot perquè la dona gran ha des-
cobert que té un paper important
dins de la societat i ha après a valo-
rar-se ella mateixa. S’ha adonat de
tot el que ha fet i ha donat a la famí-
lia, moltes vegades a costa d’ella ma-
teixa, perquè  ha treballat només
pensant que els altres poguessin te-
nir el que la societat anava dema-
nant.
Com es crea la xarxa?
La Xarxa de Dones de 50 i més es va
constituir com a associació l ’any

1996 a Barcelona, arran de les Jorna-
des Europees de Dones Grans, cele-
brades a An Grianan, Irlanda, en les
quals es van prendre els acords de
constituir Xarxes de Dones Grans a
Europa amb l’objectiu de desenvolu-
par polítiques i canvis a tots els ni-
vells, tant en la investigació, la dis-
cussió i l’acció, per tal de potenciar la
creativitat i el saber de les dones
grans.
Quants grups formen la Xarxa?
En l’actualitat és integrada per dos
grups, l’un format a la parròquia Sant
Lluís Gonzaga, des de fa vint-i-un
anys, i l’altre creat fa tretze anys al
casal Joan Casanelles.
I el resultat final?
El fet principal per al qual es va cons-
tituir l’associació s’ha superat del tot,
sobretot pel que fa a la relació d’amis-
tat, confiança i ajuda entre persones.
Tot això no hauria estat possible sen-
se l’equip de monitors, els quals amb
la seva dedicació i estima han fet i
fan realitat aquest projecte.

Xarxa de Dones de 50 i més
Pl. Joan Casanelles, 1 
08018 Barcelona
93 485 03 24

E N T R E V I S T A A n n a  G a r c i a ,  p r e s i d e n t a  d e  l a  X a r x a  d e  D o n e s  d e  5 0  i  m é s  

Anna Garcia davant de la seu del Districte, a la plaça de Valentí Almirall.

El voluntarisme per ajudar els altres i la lluita en

favor de la dona gran han estat des de fa trenta-

cinc anys una prioritat per a l’Anna Garcia. Des

del 1996 presideix la Xarxa de Dones de 50 i més

“L’objectiu és fomentar la
participació de les dones

grans, en conferències,
cine fòrums, debats, etc.”

“Som una associació que
treballa perquè les dones
tinguin un lloc on trobar-se
i relacionar-se”

Josep Maria
Contel


