
Sant Martí, amb el Dia
Internacional de les Dones

CELEBRACIÓ

Sant Martí se suma 
a la reivindicació 
festiva del 8 de març

PROGRAMA

Actes de tota mena
arreu de tots els 
barris del districte

OBJECTIU

Contribuir al ple exercici
de tots els drets socials
de les dones
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Ramon Colom 
Periodista

“La televisió pública 
és una assignatura
pendent”
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Aprendre a fer 
de periodistes 
amb l’alcalde com 
a entrevistat 

Amb la participació de sis grups
de ball, dues corals i una chirigota,
el dissabte 1 de març es van cele-
brar les jornades artisticoculturals
dels actes de commemoració del
Dia d’Andalusia a Sant Martí. El
dia abans, el divendres a la tarda,
va tenir lloc l’acte central, el qual
va consistir, com és costum, en
una conferència. En aquesta oca-
sió es va dedicar a Picasso, com a
símbol d’enllaç entre Andalusia,
on va néixer, i Catalunya, on va
viure uns anys.
Aquesta celebració és una iniciati-
va popular que diverses entitats
dels barris organitzen des de l’any
1997. Està oberta a tothom i en el
futur vol créixer amb més partici-
pació i un programa més divers.

Sant Martí celebra el Dia
d’Andalusia amb art  i cultura

A les celebracions no podien faltar els vestits de “faralaes”. Pàg. 5
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La Marató de
Barcelona 
Passa per vuit dels deu 
districtes de la ciutat
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Les biblioteques
engeguen un nou 
servei personalitzat 
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Punts Verds Mòbils 
Fan dotze parades 
setmanals a Sant Martí
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I N F O Ú T I Lt W L ’A G E N D AW

DIADA DE SANT JORDI

Dijous 17 d’abril
Els viatges de la paraula 
A les 19 h. Centre cívic Besòs (rambla de Prim, 87-89)
Contes de García Márquez. Organitza: Biblioteca Ra-
mon d’Alòs-Moner.

Dimecres 23 d’abril
Diada de Sant Jordi
Durant tot el dia. Centre cívic Parc Sandaru 
(Buenaventura Muñoz, 21)
Activitats infantils de bookcrossing, passejada literària pel
barri, tallers d’alfabets del món, jam session de contes…

Dissabte 12 d’abril
Los Barrankillos
A les 12 h. C. cívic Parc Sandaru (Buenaventura Muñoz, 21)
Vermout Session de “rumba-punk tropiká”! Els de Santa
Coloma fan una fusió de rumba amb estils com el reggae,
un toc de ska-rocker i algun altre de funky i salsa. 

Dimarts 15 d’abril
Una pinzellada poètica
A les 20.30 h. Centre cívic Besòs (rambla de Prim, 87-89)
Recital de poemes andalusos amb Antonio Moreno
(guitarra) i JL Montero “Tiomontero” (rapsode).

Divendres 18 i dissabte 19 d’abril
Mínim Festival
A les 22 h. Can Felipa (Pallars, 277)
Festival de dansa, música i improvisació. Divendres,
peces de dansa de Constanza Brncic i Andrés Corchero.
Dissabte: dispositiu de molles i ressorts amplificats i la
peça 6 seients de La Monte Young  amb.

Dissabte 19 d’abril
Arrasate Musikal Big Band
A les 20 h. C. cívic Parc Sandaru (Buenaventura Muñoz, 21)
Primera i única actuació a Catalunya d’un formació, in-
tegrada per 22 professors i alumnes de l’acadèmia Arra-
sate Musikal. El repertori rememora la música que om-
plia els escenaris nord-amèricans durant els anys 40. 

Del 23 al 25 d’abril
Festival Störung
A les 20 h. Farinera del Clot (Gran Via de les Corts, 837)
Festival musical de minimalisme electrònic i experi-
mentació audiovisual.

Dissabte 12 d’abril
Kalimba 
A les 17.30 h. Centre cívic Besòs (rambla de Prim, 87-89)
Cicle “Petits viatges pel món”, a càrrec Cia. Raizes. Kalimba
és una nena que viu al costat de la selva dels guaramumus.

Dissabte 12 i diumenge 13 d’abril
El príncep i l’aviador
A les 19 i 18 h. Centre Moral i Cultural (Pujades, 176)
Una adaptació d’El petit príncep de Saint Exupéry, a càrrec
de La Secció Infantil de Teatre. I Les nits de Lluna Plena,
d’Ignasi Garcia Barba.

Dimarts 15 d’abril
La Lletra Petita 
A les 18 h. Biblioteca Sant Martí (Selva de Mar, 215)
Contes tradicionals dels Països Catalans protagonitzats
per éssers fantàstics. A partir dels 5 anys.

Diumenge 27 d’abril
El rei de la casa
A les 20 h. Farinera del Clot (Gran Via de les Corts, 837)
Amb l’arribada d’un germanet el rei de la casa és destro-
nat i el seu lloc és ocupat pel menut. Titelles de la com-
panyia Farrés Brothers.

Dissabte 26 d’abril
Sis personatges en busca d’un autor
A les 20 h. Farinera del Clot (Gran Via de les Corts, 837)
Sis personatges, amb consciència de si mateixos, irrom-
pen en un teatre a la recerca d’un dramaturg que s’avingui
a muntar la representació de la seva història. A càrrec del
grup de teatre Abraxas.

Diumenge 13 i dissabte 26 d’abril
Mort d’un viatjant 
A les 22 i 18 h. Centre Moral i Cultural (Pujades, 176)
Una obra d’Arthur Milleer a càrrec de La Secció de Teatre
del Centre Moral i Cultural del Poblenou.

Del 16 d’abril al 31 de maig
Il·lusionisme
Centre cívic Can Felipa (Pallars, 277)
Mostra col·lectiva que té l’il·lusionisme com a tema o com
a procediment de treball des de set perspectives.

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. 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 i Marçal Llenas. 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 

(0,39 ¤ + IVA d’establiment de trucada, més 0,05
cèntims + IVA 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.



Daniel Venteo

“L a dona necessita tre-
ball / per poder tenir

un espai / ser feliç i que li no
falti de menjar / i feinejant
trobarà més amistat. / La
dona és treballadora / l’home
no ho és tant / l’home sempre
descansant / i la dona prin-
gant”. Aquest poema d’en Sal-
vador, un nen de dotze anys,
va ser una de les composicions
que van ser llegides el passat 7
de març a l’acte reivindicatiu
del Dia Internacional de les
Dones celebrat a la rambla del

Poblenou. L’acte va comptar
amb la participació de la regi-
dora de la Dona, Elsa Blasco,
la presidenta del Consell del
Districte, Montserrat Ballarín,
i el regidor del Districte, Fran-
cesc Narváez, que van coinci-
dir a destacar el llarg camí que
han hagut de fer les dones cap
a la igualtat i el ple exercici
dels seus drets. Segons el regi-
dor Narváez, el Dia de les Do-
nes és “un acte de reafirmació
d’una lluita iniciada fa molts
anys. Avui s’ha avançat molt,
però encara queda molt camí

per recórrer i gràcies a vosal-
tres el camí el farem més rà-
pid”.
La reivindicació festiva del Dia
de les Dones va comptar amb
la participació destacada de di-
verses bandes musicals feme-
nines, com The Rita’s i el grup
Zafra Ensemble, la contacon-
tes Nunila López i l’alumnat
d’escoles de primària i se-
cundària del districte que van
presentar les seves creacions
literàries i plàstiques a l’entorn
del Dia de les Dones.
Amb el títol de “Necessitem

temps per somriure, recordar,
viure... i temps per ser”, Sant
Martí va contribuir a la cele-
bració d’aquesta jornada amb
un extens programa d’activi-
tats organitzades pel movi-
ment associatiu de Sant Martí
i el Districte, que es van dur a
terme de manera continuada
entre els dies 4 i 13 de març,
com ara conferències, troba-
des literàries, actuacions musi-
cals, commemoració d’aniver-
saris d’entitats i lliurament de
premis, poesies i xocolatada,
recorreguts urbans per itinera-
ris de dones, intercanvi d’expe-
riències, exposició de treballs
manuals confeccionats per do-
nes, així com diverses repre-
sentacions teatrals. En el
programa d’actes, coordinat
pel Consell de Dones de Sant
Martí, han col·laborat de ma-
nera destacada entitats com
ara l ’Associació de Dones
Heura, Dones amb Iniciativa,
l’Ateneu la Farinera del Clot,

la Secció de Dona del Fo-
ment Martinenc, el  Punt
d’Informació i Atenció a les
Dones de Sant Martí, l’Asso-
ciació La Pizarra de Raimun-
da, l ’Associació de Dones
Àmbar Prim, el Pla Comuni-
tari i l’Escola de Persones
Adultes del Besòs, el Casal
Joan Maragall, la Vocalia de

Dones de l ’Associació de
Veïns i Veïnes del Besòs, l’As-
sociació La Tela de Penélope,
la Xarxa de Dones de 50 i
més, Espais per a la Igualtat i
Dones Reporteres de Ràdio
TV Clot, entre d’altres.
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L’acte del Dia de les Dones va estar presidit per la regidora de la Dona, Elsa Blasco (segona per

l’esquerra), la presidenta del Consell de Sant Martí, Montserrat Ballarín (a la seva esquerra), i

el regidor del Districte, Francesc Narváez.

Els barris de Sant Martí van

celebrar amb un extens programa

d’activitats la celebració arreu 

del món del Dia de les Dones.

L’acte central va tenir lloc a la

rambla del Poblenou, amb

activitats de tota mena

Sant Martí celebra el Dia
Internacional de les Dones

Durant l’acte hi va
haver un emotiu
record a l’última
víctima de la banda
terrorista ETA, Isaías
Carrasco

C IU TA DA N S OPINE N

Marka Zedjaoui
Consell de Dones de
Barcelona.

Té un significat bastant
important, ja que s’han acon-
seguit moltes coses i hi ha
molts reconeixements. Però
encara queda molt de camí. 

Nunila
Pallassa i contacontes

Reivindicar que todavía esta-
mos en una sociedad machis-
ta. Es una repulsa a tantos
asesinatos y una reivindica-
ción de que tenemos derecho
a decidir qué hacemos con
nuestro cuerpo.

Montserrat Carreras
Consellera del Districte

Penso que es poden seguir uti-
litzant les paraules d’Olympe
de Gouges: “El 1791 l’home
esclau, una vegada lliure, s’ha
tornat injust amb la seva com-
panya”.

Mònica Salleras
Comunitat Les Dones i les
Famílies

Jo diria que actualment és el
mateix que anys enrere, mol-
tes reivindicacions que tenim
són les mateixes. Encara que
sembli que han canviat les
coses, no és veritat.

Carmen Gómez
La Pizarra de Raimunda

És el reconeixement de tot un
camí que han fet les dones,
començant per aquelles que
van ser cremades en una
fàbrica. Ara les honorem per
seguir fent camí.

Q u è  s i g n i f i c a  a v u i  d i a  l a  c e l e b r a c i ó  d e l  D i a  I n t e r n a c i o n a l  d e  l e s  D o n e s ?



Imatge de l’interior del refugi de la plaça de Valentí
Almirall. (Foto: JMC.)
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E D U C A C I Ó

Pilar Fernández 

Tenen entre 15 i 16 anys,
estudien 4t d’ESO i par-

ticipen amb el seu institut,
l’IES Salvador Espriu, en el
concurs “El País de los Estu-
diantes”, un programa edu-
catiu organitzat pel diari El
País per mostrar i ensenyar a
alumnes d’instituts l’ofici de
periodista mitjançant l’ela-
boració i edició d’un periòdic
a través d’Internet. L’any
passat, el Salvador Espriu,
tot i presentar-se per prime-
ra vegada, ja va quedar fina-
lista del concurs per Catalu-
nya. Aquest any, perduda la
por i amb una mica més
d’experiència, s'enfronten al
repte amb més empenta. 
Hi participen vint estu-
diants. Tots eren presents a

l’auditori habilitat com a
sala de conferències de
premsa quan el mes passat
l’alcalde va visitar el centre
per sotmetre's a les seves
preguntes. Tot i que les

duien molt preparades, el
seu nerviosisme es notava
quan interrogaven l’alcalde.
Amb prou feines se'ls sentia
un filet de veu! Però no es
van deixar cap gran tema re-
lacionat amb l’actualitat de
la ciutat de Barcelona. Van

entrar discretament pregun-
tant a Jordi Hereu com va
arribar a la política i a ser al-
calde, i van continuar fent
preguntes sobre l’accés a
l’habitatge, l’AVE per la Sa-
grada Família o el projecte
de les Glòries. 
Per arribar aquí van treballar
de valent, perquè en general
ningú fins aquest curs llegia
la premsa. La primera tasca
que van haver de fer, per
tant, va ser llegir els diaris
digitals. Fins i tot es van lle-
gir els discursos pronunciats
per l’alcalde en la seva presa
de possessió i altres actes
públics. En acabat, l’alcalde
va voler recalcar que havien
entès bé totes les respostes.
“A vegades els polítics utilit-
zem un llenguatge poc ente-
nedor per a la resta de les
persones”, va dir. Els alum-
nes van deixar clar que la
immersió periodística havia
estat positiva i que ho ha-
vien entès tot perfectament.

Aprendre a fer de periodistes 
amb l’alcalde com a entrevistat

L’alcalde, davant dels alumnes de l’IES Salvador Espriu durant la roda de premsa.

L’institut Salvador
Espriu  ja va 
quedar finalista
per Catalunya
l’any passat 

L’alcalde, Jordi Hereu, ofereix una roda
de premsa a alumnes de l’institut
Salvador Espriu que participen a “El País
de los Estudiantes”

El refugi 200
Els bombardejos que va patir Barcelona a partir del febrer
de 1937 obligaren molts barcelonins a construir refugis an-
tiaeris per tal de trobar-se més segurs davant dels atacs rei-
teratius de l’aviació franquista. Al barri del Clot, com en al-
tres barris de la ciutat, se’n van fer diversos. Un d’aquests
fou el que els veïns construïren al bell mig de la plaça Va-
lentí Almirall. Registrat com a “Refugi 200 Plaça Valentí Al-
mirall”, aquesta construcció de voluntat col·lectiva va rebre
l’ajut de la Junta Local de Defensa Passiva de Barcelona,
com ara la cessió per un temps determinat, a partir del mes
de febrer de 1938, d’una bomba centrífuga amb capacitat
de 15.000 litres per hora, per facilitar els treballs de cons-
trucció del refugi. Es pot pensar que en les obres de cons-
trucció es va trobar alguna via d’aigua que havien de recon-
duir, ja que una vegada feta servir, la bomba havia de ser
retornada a la Junta Local de Defensa Passiva.  
El refugi de la plaça Valentí Almirall, que va ser construït a
5 metres de profunditat, disposava de quatre entrades,
dues a la banda Llobregat de la plaça i dues més a la banda
del carrer de Sant Joan de Malta. De les dues primeres,
una era a tocar del carrer Municipi i l’altra a la rambla del
Poblenou; de les dues segones, una era a tocar de l’edifici de
l’Ajuntament i l’altra, prop de l’escola Casas. El refugi estava
construït en galeria de mina en forma de laberint d’1,60 m
d’amplada per 2,15 m d’alçada, amb una longitud total de
402 metres, dels quals només n’estaven revestits 82. Aca-
bada la guerra, el refugi fou clausurat durant la primavera
de 1939. Reobert recentment, s’ha pogut comprovar que a
causa de la poca profunditat a què es va construir, les arrels
dels arbres n’han malmès pràcticament tota l’estructura.
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



Dolors Roset

Diverses entitats de Sant
Martí celebren des de

fa anys el Dia d’Andalusia al
districte. La seva voluntat
ha fet que la iniciativa s’hagi
consolidat i es plantegi el
seu creixement futur. Per
començar, aquest any ja s’ha
ampliat la celebració a dos
dies, a diferència de les an-
teriors edicions, que era no-
més d’un.
El Dia d’Andalusia és el 28
de febrer. Si coincideix amb
un de feiner, a Sant Martí se
celebra dintre de la mateixa
setmana. Aquest any, el di-
vendres 29 va tenir lloc una
conferència, que és l ’acte
central i més institucional,
mentre que el dissabte 1 de
març hi va haver les Jorna-
des Artísticoculturals amb
balls, cors i una chirigota
A les Jornades, els grups de
ball Algarabía, Taratatá i Ra-
íces Flamencas van actuar
amb les seves formacions
infantils i juvenils. També
van oferir les seves coreo-
grafies els grups i quadres
Revuelo Andaluz, Hierba-
buena i Revuelo-Rocieros de
Sant Martí. Les actuacions
musicals van anar a càrrec
de la coral, que va interpre-
tar part del seu repertori

d ’ havaneres ,  sarsueles  i
cançons tradicionals, i del
Coro Rociero, que habitual-
ment canta sevillanes, rum-
bes, pregàries i misses rocie-
ras. La chirigota de la Casa
de Ceuta, una actuació amb
molt bona acollida i que el
públic demana any rere any,

va marcar el final de festa
amb la seva aportació hu-
morística.
La conferència d’aquest any
va anar a  càr rec  d ’ Isabel
Cendoya, tècnica del Museu
Picasso, la qual parlà sobre
la col·lecció que té aquest
centre. El tema es va triar
pels vincles del pintor mala-

gueny amb Andalusia i Cata-
lunya. Pablo Picasso visqué
en tots dos llocs en dife-
rents anys de la seva forma-
ció i hi ha moltes obres d’a-
quests temps al museu. A
l’acte, també hi va intervenir
Francesc Narváez, regidor
del Districte de Sant Martí,
que va parlar sobre les expe-
riències dels immigrants an-
dalusos que van arribar a
Barcelona amb el tren “El
Sevillano”, conegut a Anda-
lusia com “El Catalán”. Pos-
teriorment, va lliurar una
placa i un llibre a Juan Her-
nández ,  expresident de
l’ACR La Pau, com a agraï-
ment per la tasca realitzada
en l ’organització del  Dia
d’Andalusia a Sant Martí du-
rant molts anys. Aquesta ce-
lebració compta amb el su-
port del Districte i la Junta
d’Andalusia, entre d’altres.
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N O T Í C I E Sf
Presentació de la novel·la d’Àfrica Ragel
El mes de març va tenir lloc, a la seu del Districte de
Sant Martí, la presentació de la novel·la d’Àfrica Ragel
La moneda del Malfat, d’edicions Saragossa. A través
de l’adolescència de quatre amics, l’obra ens endinsa en
una història pel temps i pels llocs del Poblenou envol-
tada per la malastrugança d’una moneda de plata que
passa de generació en generació per les mans de les do-
nes d’una mateixa família.

Plaques per a Joan Alentorn i Joan Alsina
Dimarts 22 d’abril, a les 19.30 hores, al carrer de Ro-
gent, a la confluència amb el de Mallorca, hi tindrà
lloc la col·locació de dues plaques d’homenatge a Joan
Alentorn i Joan Alsina. Joan Alentorn va ser un líder
veïnal que va lluitar per la creació de les associacions
de veïns a la dècada de 1970 i que l’any 1990 va rebre
el Premi Sant Martí. Joan Alsina va ser un altre llui-
tador pels drets veïnals, expresident de l’AV del Clot-
Camp de l’Arpa.

Arriba la Feria de Abril de Catalunya 2008
Entre el 25 d’abril i el 4 de maig tindrà lloc a l’esplana-
da del Fòrum la 37a edició de la Feria de Abril de Cata-
lunya, organitzada per la Federación de Entidades Cul-
turales Andaluzas en Cataluña (FECAC), amb la
col·laboració, entre d’altres, de l’Ajuntament de Barce-
lona. Un any més, el districte de Sant Martí tindrà una
àmplia presència a la Feria, tant institucional com de
les entitats dels barris.

El Joan d’Àustria mostra treballs de recerca 
L’Institut d’Educació Secundària (IES) Joan d’Àustria
celebrarà els dies 16 i 17 d’abril, de 16 a 19 hores, el IX
Congrés de Treballs de Recerca de Batxillerat, on es
presentaran els millors treballs de l’alumnat de diver-
sos centres de Sant Martí. Per l’alt nivell dels seus tre-
balls, dos alumnes de l’edició de 2007 van obtenir be-
ques a l’estranger. El Congrés és obert a tothom.

Aquesta és l’onzena

edició de la 

commemoració del

Dia d’Andalusia a

Sant Martí amb

actes culturals i

artístics

Un voluntari dóna sang durant la jornada.

Sant Martí celebra la seva primera Marató de donació de sang 
P. F.

Dijous dia 10 se celebra al
centre cívic Sant Martí

la primera Marató de donació
de sang que s’organitza al dis-
tricte. L’objectiu d’aquesta
marató és sensibilitzar la gent
sobre la necessitat de conver-
tir la donació de sang en un
hàbit i captar nous donants. 
Per tal d’atraure gent i convi-
dar-la a fer-se donant, el Dis-
tricte i les entitats dels diver-
sos barris han col·laborat

amb el Banc de Sang, promo-
tor de la jornada, organitzant
un programa d’activitats lúdi-
ques per a totes les edats que
es desenvolupen al llarg de
tot el dia a la placeta que hi
ha davant el centre cívic (Sel-
va de Mar, 215). 
La programació prevista per a
la jornada inclou classes de
sevillanes, havaneres, sarda-
nes, teatre de petit format i
concerts de música en direc-
te. Per a la tarda també s’han

organitzat activitats adreça-
des especialment al públic in-
fantil, com ara una ludoteca,
un concurs de dibuix i jocs
gegants. 
Durant aquest dia de cons-
cienciació festiva s ’espera
aconseguir una important
quantitat de donacions. Com
a regla general, pot ser do-
nant qualsevol persona més
gran de 18 anys i menor de
65 que tingui un pes superior
als 50 kg.

En el futur, la festa
vol créixer amb 
més participació i
diversitat

El dissabte dia 1 es van celebrar els actes més festius.

Balls i pintura per celebrar
el Dia d’Andalusia al districte
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E Q U I P A M E N T S

Felicia Esquinas

E ls Punts Verds Mòbils són
uns camions especials,

dotats amb compartiments
per a la recollida selectiva d’a-
quells residus domèstics que
no van als contenidors de vi-
dre, paper i cartró o envasos
de plàstic. Veritables deixalle-
ries sobre rodes recorren Bar-
celona perquè els ciutadans ho
tinguin més fàcil a l’hora de
donar a reciclar aquests resi-
dus i protegir així una mica
més el medi ambient. 
Al districte de Sant Martí, els
Punts Verds Mòbils fan dotze
parades a la setmana, de di-
marts a dissabte, al matí i a la
tarda. Els llocs i els horaris es
poden consultar al web
www.bcn.cat/neta. Dues de
les parades es fan als mercats
de Sant Martí i del Poblenou,
on els camions s’instal·len els
dissabtes al matí. 
A un Punt Verd Mòbil, s'hi pot
portar residus com ara petits
electrodomèstics, oli, pantalles
d’ordinador, roba, CD, dissol-
vents, tinta de les impressores,
pintures, piles, fluorescents o
bombetes, alguns dels quals
contenen materials molt con-

taminants. Aquests tipus de
residus no es poden barrejar
amb la resta. Però si es deixen
en un Punt Verd Mòbil, se'n
garanteix el tractament correc-
te i el reciclatge. 

El servei s’adreça exclusiva-
ment als veïns, no als co-
merços ni a les empreses. Es
va crear el 2000 amb l’objec-
tiu que les deixalleries arri-
bessin a tota la ciutat, i en
aquest sentit funcionen com
a complement dels Punts

Verds de Barri, situats a em-
plaçaments fixos i que obren
cada dia. Sant Martí en dis-
posa de dos: el del parc del
Clot i el de Sant Martí de
Provençals (c. Andrade, 157).
L’any passat els van visitar
prop de 50.000 persones. I el
nombre d’usuaris dels Punts
Verds Mòbils al conjunt de
Barcelona va ser de 89.458. 
També hi ha un Punt Verd
Mòbil exclusiu per a les esco-
les, que visita els centres edu-
catius a petició dels col·legis
(Secretaria Agenda 21 Esco-
lar. Tel. 93 256 25 99).

Més informació:
www.bcn.cat/neta
Tel 010 (0,39 euros + IVA per establi-

ment de trucada, més 0,05 euros + IVA

per minut tarifat per segon)

També hi ha dos
Punts Verds de
Barri: els del parc
del Clot i Sant Martí
de Provençals 

Són veritables 

deixalleries sobre

rodes i garanteixen

el tractament 

correcte dels residus 

domèstics que no

van als contenidors

Una ciutadana porta residus a un Punt Verd Mòbil.

Els Punts Verds Mòbils fan dotze
parades setmanals a Sant Martí

Quan entrem al forn Agustí, l’olor del pa ja
ens dóna fe que el pa d’allà és del de tota la

vida, fet segons el mètode tradicional. El Lluís
Agustí és qui porta aquest antic forn que de
sempre ha defensat la qualitat del pa, i ho conti-
nua fent ara, en una època en què cada vegada
són més habituals els forns de pa recuit. Qui es-
tima el bon pa no sap renunciar-hi i, per sort,
encara hi ha on trobar-lo. Els dissabtes és el dia
que s’hi acosta més gent, perquè és quan la
clientela té més temps per anar a comprar. Els

pares del Lluís, l’Emili i la Manuela, van agafar
el forn l’any 1953, però abans ja n'hi havia ha-
gut un altre al mateix local. Quan l’any 2000 el
Lluís va fer la reforma del forn va tenir una gra-
ta sorpresa en veure que al sostre apareixien
unes pintures antigues, que va voler conservar i
que, si alcem el cap, podrem veure entre les bi-
gues del sostre.  

Forn Agustí
Sant Joan de Malta, 51 / Tel. 93 307 51 85

E L  T A U L E L L

Un forn on trobem pa com el d’abans

L’actual propietari regenta el forn des de 1953.

Joan Anton Font

S E R V E I  P Ú B L I C

P. F.

Les biblioteques públiques són uns dels equipa-
ments més ben valorats i que més públic atrau de 
la ciutat. Com resulta lògic, qualsevol ampliació de
l’oferta o millora del servei són benvinguts. 
El Consorci Biblioteques de Barcelona ha engegat
una campanya per difondre entre els seus usuaris
un nou servei d’informació personalitzada. Es trac-
ta d’un butlletí electrònic que s’envia sense periodi-
citat fixa –depèn de la quantitat de novetats que hi
hagi– als usuaris que s’han donat d’alta i que inclou
informacions de les activitats programades, com
també dels avantatges i les ofertes vigents en temes
culturals, a disposició de les persones que tenen el
carnet de les biblioteques. 
Si bé la majoria de descomptes estan al voltant del
20%, hi ha promocions de fins al 50% i del 100% en
el cas d’algun espai municipal. Abasten camps tan
diversos com el teatre i la dansa, museus, exposi-
cions i concerts, equipaments públics i també pri-
vats. També s’ofereixen descomptes en comprar a
determinades llibreries de la ciutat. 
Per gaudir d’aquest nou servei, només cal anar a la
biblioteca més propera, demanar l’alta i donar el cor-
reu electrònic. Els interessats també poden donar-se
d’alta entrant al web www.mesbiblioteques.com.
En aquest cas, només s’han d’introduir les dades
(nom i número de soci), indicar la biblioteca o bi-
blioteques de la qual es vol rebre la programació i
marcar el tipus d’informació que es vol tenir (sobre
descomptes, per a infants, joves, adults i/o gent
gran). Lògicament, és imprescindible tenir el carnet
de biblioteques de Barcelona, el qual és gratuït.

Les biblioteques engeguen 
un nou servei personalitzat 
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P O L I E S P O R T I U

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
Dissabte i diumenge, de 14 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
Maresme, 220-230.  Tel. 93 314 71 65

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 Serveis Socials

Nou web de Serveis Socials on s'informa
d'una manera molt propera i entenedora de
quins són els punts clau del nou model de
Serveis Socials de Barcelona. Hi ha resposta
per a preguntes com: quin és el compromís
de l'Ajuntament de Barcelona per als prò-
xims anys en l'àmbit dels serveis socials?,
quines són les millores previstes per a l'aten-
ció social bàsica de la nostra ciutat? o quin es
el centre de Serveis Socials que et correspon? 
www.bcn.cat/serveissocials 

Web de Tràmits

El portal de "tràmits online" té com a princi-
pal objectiu aconseguir que el conjunt de la
ciutadania i les empreses estalviïn temps a
l'hora de tramitar i fer gestions amb
l'Ajuntament. Entre els tràmits i gestions
que es poden dur a terme pel portal hi ha el
comunicat d'obres, els comunicats d'activi-
tats, les devolucions d'ingressos indeguts, els
pagaments de multes o els pagaments de tri-
buts, entre d’altres. 
www.bcn.cat/tramits

w

Pere S.Paredes

En acabar la Marató, aquesta era la
frase més repetida pels atletes:

“la calor i el vent han fet que aquesta
dura prova hagi estat un veritable su-
plici”. Els atletes, autèntics herois,
van rebre en tot moment el suport
d'un públic entusiasta i admirador
d'aquesta especialitat esportiva que
es va veure passar, el dia 2 de març,
per vuit dels deu districtes de Barce-
lona. Un dels grans triomfadors de la
Marató va ser l’igualadí Roger Roca,
que va ser tercer al podi i que no va
poder reprimir la seva felicitat per la
cursa i pel resultat, encara que “el
temps, la calor i el vent han fet im-
possible baixar o batre el rècord de la
prova. Particularment, he patit molt
als últims tres o quatre quilòmetres”.
Per a Roger Roca i per a altres partici-
pants a la Marató de Barcelona, el su-
port del públic va ser primordial: “no

te n'adones, però cada vegada que
veus que la gent t’aplaudeix i t'anima
és com si et donés ales”.
Aquesta sensació també la van sentir
Carles Mata, Oriol Lucas i Laia Co-
berta, tres participants que, gràcies a
aquest suport espontani del públic,
van acabar la Marató. 
Carles Mata, de Sant Andreu, el qual
participava per onzena vegada en
una marató, va dir a l’acabament de la
cursa que “t'adones del que el cos
humà pot aguantar. Ha estat molt
dur, sobretot els últims 800 metres,
però gràcies al suport del públic, que

et dóna molta força, acabes relativa-
ment bé”.
Oriol Lucas, d’Horta-Guinardó, i Laia
Coberta, de Sant Martí, coincideixen
també en la força que donen els
aplaudiments dels amics, familiars i
públic de les curses populars. Hi ha
moments que podien abstreure’s de

la cursa, però en els pitjors moments
“els crits d’ànims et fan tenir una pu-
jada i et sents amb força per acabar
aquesta i altres curses més”.
Per la seva part, l’atleta kenyà Ho-
sea Kipyego Dosgei, amb un discret
registre de 2 h 14 min 42 s a la ca-
tegoria masculina, i l'etíop Mihret
Tadesse, amb 2 h 42 min 12 s, a la
femenina, varen ser els primers a
entrar a la meta.

El fondista Roger Roca

va ser el primer català

que va pujar al podi,

seguit de tot un exèrcit

d’herois que varen aca-

bar la dura prova de

Barcelona

L’atleta kenyà Hosea
Kosgei i l'etíop Mihret
Tadesse, primers 
als respectius podis 

Els atletes poc després de la sortida de Montjuïc.

La Marató de Barcelona passa per
vuit dels deu districtes de la ciutat
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Què és el que fa decidir un noi de
la Sagrera a ser periodista?
Jo volia fer televisió i quan es va crear
la Facultat de Ciències de la Informa-
ció estava previst que hi haguessin es-
tudis de cinema i televisió. Encara
que això no es va complir, m'hi vaig
quedar per fer periodisme, i no me'n
penedeixo. Moltes vegades a la vida
t'has de deixar dur per trobar-te amb
sorpreses agradables. 
Va començar a Radio España,
però ben aviat va passar a Tele-
visión Española a través d'un
programa infantil...
Jo tenia un cap a la ràdio que treba-
llava també a TVE i un cop em va de-
manar si coneixia nens. Resulta que
en necessitava per fer un programa
pilot d'un amic seu als estudis de Mi-
ramar. Jo hi vaig portar el meu germà
i uns amics seus. Per entretenir-los,
em va demanar que preparés un de-
bat sobre literatura infantil. L'expe-
riència va anar tan bé que va arribar a
ser una de les seccions fixes del pro-

grama i em van dir d’anar a Madrid
per fer-lo.
Com era la televisió en els dar-
rers anys del franquisme?
La censura fluctuava molt. Fent un
programa infantil no la notaves, però
amb “Informe Semanal” intentàvem
saltar-la com fos possible. Ara bé, re-
cordo fets increïbles. Amb la revolu-
ció dels clavells de Portugal de l'any
1974, recordo que el que més amoï-
nava els directius de la televisió és
que no sortissin punys aixecats en els
reportatges. 
A la seva vida professional, què
representa el programa “Infor-
me Semanal”?
Vaig deixar gairebé vint anys allà
dins. Em va causar moltes fatigues,
però també em va generar moltes
il·lusions i va ser una veritable escola
per a mi. 
I ser director general de RTVE?
Vaig arribar en el mateix moment que
començava la televisió privada i crec
que TVE no estava preparada per a
aquest canvi, ni s'havia reflexionat so-
bre què representaria. En aquell temps
es pensava que la millor forma era acu-
mular material i recordo que es va
comprar, per exemple, un lot de 200

pel·lícules mexicanes de dubtosa quali-
tat. El problema de la televisió pública
era i continua sent que encara no ens
hem posat d'acord en què ha ser. 
I com ha de ser?
Hi ha persones que creuen que la tele-
visió pública ha de ser una televisió
comercial políticament correcta, però
jo penso que la televisió pública ha de
ser políticament incorrecta. Ha de ser
una televisió per a tots els públics,
perquè si fem una televisió comercial,
farem una televisió per a la majoria,
però no per a tothom. Penso que ac-
tualment la televisió pública és una
assignatura pendent. 

Vostè, que dóna classes a la Ra-
mon Llull, què creu que és el més
bàsic que ha d'aprendre algú que
vulgui gestionar projectes au-
diovisuals?

Crec que totes les decisions tenen una
transcendència en el mateix moment i
en el temps i, per tant, perquè ningú
no s'hagi de penedir dels seus actes,
ha de posar els cinc sentits a l'hora de
decidir les coses i comportar-se amb la
dignitat més gran possible.
Ara bé, perquè un projecte triom-
fi, cal potser un sisè sentit?
Els americans diuen que de cada cinc
projectes, en funciona bé un; un altre,
regular, i tres no funcionen. Hi ha co-
ses que no es poden controlar, però
n'hi ha d'altres que sí. Si la pel·lícula
dels germans Coen no hagués tingut
Javier Bardem, a Espanya seria no-
més un altre bon film d'aquests cine-
astes.
Després de viure més de vint
anys a Madrid, viu a la terra dels
seus besavis...
Estic d'acord amb la teoria que diu
que a la vida les coses donen voltes i
te les acabes trobant de nou. Ara visc
en això que en diuen Diagonal Mar,
però que jo prefereixo anomenar Sant
Martí, el Camp de la Bota o Poblenou.
Diagonal Mar em sembla un nom que
serveix per etiquetar fàcilment un te-
rritori, però que no respon a la histò-
ria del barri. 

E N T R E V I S T A R a m o n  C o l o m ,  p e r i o d i s t a

Informe Semanal va ser una autèntica escola per a Colom.

Llicenciat en Periodisme, després de dirigir i pre-

sentar “Informe Semanal de Televisión Española”,

va ser nomenat director general de RTVE (1990-

96). Fundador de Sagrera TV, actualment dirigeix i

presenta el programa “Millennium” al Canal 33 i

és professor de la Universitat Ramon Llull

“A l'hora de decidir les
coses cal comportar-se

amb la dignitat més 
gran possible”

“La televisió pública 
és una assignatura
pendent”

Miquel
Pellicer


