
El projecte 22@ comença a
ser una realitat al Poblenou

OCUPACIÓ

Des de l’any 2000 
s’han creat al 22@ uns
32.000 llocs de treball

INVERSIÓ

Ja s’han invertit 80 dels
180 milions previstos 
al Pla d’Infraestructures

PERSONES

El 22@ també
col·labora en 
projectes socials

Pàg. 3

E N T R E V I S TA Pàg. 8

Manuel
Díaz Castedo
Artista i galerista 

"La galeria Tirèsies
vol ser un espai de
trobada dels artistes
del Clot" 

AC T I V I TAT S Pàg. 4

Mostra
d’Audiovisuals i
Fotografia de
Muntanya 
Del 5 al 16 de febrer a la
Farinera del Clot

El nou espai Antoni Miró Peris,
inaugurat el passat 30 de gener,
vol convertir-se en un punt de
trobada dels veïns i veïnes del
barri, en especial dels més joves.
Gestionat per la Federació d'Enti-
tats del Clot i Camp de l'Arpa, el
centre vol ser també un espai
dinàmic que contribueixi a enfor-
tir i ampliar el teixit associatiu del
barri. L’edifici, situat a la plaça de
Carme Monturiol, 10, compta
amb una superfície de 255,7 me-
tres quadrats i disposa de sala
d’estudi, mediateca, hemeroteca i
un servei d’autoconsulta d’Inter-
net; també inclou un punt d’in-
formació i una aula polivalent.
Tots aquests serveis estan ja a
disposició de la ciutadania. 

L’espai Antoni Miró Peris 
obre les portes als veïns

El nou equipament és un punt de trobada de veïns, especialment de joves. Pàg. 5

P O L I E S P O R T I U Pàg. 7

Agrupació Patí
La Verneda  
Posa el patinatge a l’abast
d'infants i joves

S E R V E I  P Ú B L I C Pàg. 6

www.edubcn.cat
El web del procés de 
preinscripció escolar 
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E Q U I PA M E N T S Pàg. 6

Es posa la primera
pedra d’una nova
residència i
centre de dia
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I N F O Ú T I Lt
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.

W L ’A G E N D AW

Dijous 21 de febrer
FragMenTs 
A les 22 h. C. cívic Parc “Sandaru” (Buenaventura Muñoz, 21)
Un cicle d’arts escèniques en format de cabaret on po-
dreu gaudir de tot tipus de disciplines, des del teatre, la
música i  la dansa passant pel circ.
Des-esperades
A les 21 h. Centre cívic Sant Martí (Selva de Mar, 275)
Convida a l'espectador a reflexionar sobre tot allò que
estem disposats a fer per ser acceptats socialment.
Amb la companyia HO2Clown.

Divendres 22 de febrer
Dansa i música improvisada    
A les 21.30 h. Centre Cívic Can Felipa (Pallars, 277)
En aquest espectacle, Marie Lelardoux i Geneviève So-
rin confronten novament les seves subjectivitats. 

Dissabte 23 i diumenge 24 de febrer
L’Hostalera
A les 22 i 18 h, resp. Centre Moral i Cultural del Poblenou
(Pujades, 176-178)
Una obra de Carlo Goldoni interpretada per la Secció
de Teatre.

Divendres 15 de febrer
Quique González
A les 22 h. Casino de l'Aliança (rbla. Poblenou, 42)
Quique González és un cantautor que s’ha obert pas
sense cap padrí. Dins el Festival de Cantautors de Bar-
celona Barnasants.

Dimecres 16 de febrer 
Emergents Barcelona
A les 19 h. Niu (Almogàvers, 208)
Amb els artistes electrònics Move? + Lovethechaos dj.

Dijous 28 de febrer  
Thanos Chrisakis i Dario Bernal
A les 21.30 h. Farinera del Clot (Gran Via de les Corts, 837)
Dos compositors i músics residents a Londres que fo-
namenten el seu treball en la micro-acusmàtica i en les
composicions instrumentals. 

Dissabte 8 de març
Cava Concert
A les 22 h. C. Moral i Cultural del Poblenou (Pujades, 176)
Concert de música clàssica amb copa de cava i l’actua-
ció d’Eleonoro i Xènia Dyakonova.

Diumenge 17 de febrer
La lluna d’en Joan
A les 12 h. Centre cívic Can Felipa (Pallars, 277)
Un espectacle que ens parla de les emocions d'un nen
que ha de salvar la vida del seu pare. Cia. Teatre Nu. 

El camí de Washali
A les 12 h. Farinera del Clot (Gran Via de les Corts, 837)
Wasahali és una nena africana que un dia es troba amb
un lleó que la comença a perseguir per cruspir-se-la.
A càrrec de la companyia Fanatik.

Dimarts 19 de febrer
Una tarda a l’òpera
A les 18 h. Bibl. Sant Martí (Selva de Mar, 215)
Proposta per descobrir que darrere de la suggeridora
música de l'òpera hi ha un munt d'històries.

Diumenge 2 de març
Meravelles de l’Orient
A les 12 h. C. cívic Parc “Sandaru”  (Buenaventura Muñoz, 21)
Un joglar musulmà, expert rondallaire, i un soldat vin-
gut de les Croades han portat de les terres d’Orient
l’art de manipular bavastells. De la Cia. Pa Sucat.

Diumenge 9 de març
Pallasso
A les 12 h. Centre cívic Can Felipa (Pallars, 277)
Ja fa uns anys els pallassos només entraven a escena
per fer més passadora l’estona que els mossos trigaven
a condicionar la pista per al número següent.

Divendres 22 de febrer
La Claqueta
A les 19.30 h. Bibl. Xavier Benguerel (av. del Bogatell, 17) 
Projecció del curt Sexe, drogues i rock and roll dins el ci-
cle de cinema La Claqueta.

Del 27 al 29 de febrer
Corpocaixa
C. cívic Parc “Sandaru” (Buenaventura Muñoz, 21)
Instal·lació visual a càrrec de Roberta de Carvalho.

Del dissabte 23 de febrer a l’1 de març
Festival Barcelona Visualsound 2008
Farinera del Clot (Gran Via de les Corts, 837)
Videoinstal·lacions, un espai d’apropament a l’electrò-
nica per mitjà de l’àudio i el vídeo a càrrec del col·lectiu
Vjspain  i de Jorge Cano.

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



Daniel Venteo

El passat 23 de gener, l’al-
calde de la ciutat, Jordi

Hereu, va conèixer de prime-
ra mà sobre el terreny les
principals actuacions del pro-
jecte 22@, el districte de la in-
novació que està convertint el
Poblenou en un dels referents
internacionals de transforma-
ció urbana. 
Segons un estudi realitzat per
la Universitat de Barcelona, a
les prop de 200 hectàrees de
sòl industrial del Poblenou,
s’hi han creat, des de l’any
2000, 1.063 empreses, les
quals han generat uns 32.000

llocs de treball, més de la mei-
tat dels quals corresponen a
empreses amb el perfil del
22@, és a dir, sectors emer-
gents o innovadors, com ara

el coneixement i les noves
tecnologies. Actualment, a
l’àmbit d’actuació del 22@ ja
hi ha consolidats quatre grans

nuclis o clústers dedicats a di-
versos sectors, com ara l’au-
diovisual, de les tecnologies
de la informació i la comuni-
cació, de les tecnologies mèdi-
ques i de l’energia, als quals
caldrà afegir un altre que
s’està perfilant relacionat
amb el futur Centre del Dis-
seny que es construirà als en-
torns de la plaça de les Glò-
ries.

Dimensió social
A més de la revitalització de
les zones industrials obsole-
tes del Poblenou, el projecte
22@ també contribueix a

l’impuls de diversos progra-
mes socials. Un dels més des-
tacats és el de la Memòria
Virtual de la Gent Gran de
Sant Martí, un projecte socio-
educatiu que té com a finali-
tat la recuperació de les
vivències personals de la gent
gran per part dels alumnes
dels centres educatius del dis-
tricte mitjançant l’ús de les
noves tecnologies. 
En el curs actual,  ja hi parti-
cipen unes 25 persones grans
i fins a 120 alumnes de dife-
rents centres d ’educació
primària i secundària, els
quals, sumats als partici-

pants en les edicions ante-
riors, fan un total de 350
alumnes i 70 persones grans.
Organitzats en equips de “re-
porters”, “historiadors” o “cà-
meres de televisió”, els alum-
nes disposen de tot un
programa de treball propi
dissenyat per Centre de Re-
cursos Pedagògics de Sant
Martí. Alhora, per a la gent
gran participant és una opor-
tunitat per recordar les seves
vivències personals, així com
introduir-se en el complex
món de les noves tecnolo-
gies. El web del projecte és
www.memoriavirtual.org.
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L’alcalde, Jordi Hereu, durant un moment de la visita al 22@.

L’alcalde, Jordi Hereu, acompa-

nyat pel regidor del Districte,

Francesc Narváez, visita diversos

espais en transformació vinculats

al projecte 22@

El projecte 22@ contribueix a
la transformació del Poblenou

El 22@ s’ha conver-
tit en un dels princi-
pals motors de
creixement de tota
la ciutat

C IU TA DA N S OPINE N

M. Carmen Girós
Jubilada

Tot el que sigui ajudar
la gent i el progrés del
barri està molt bé. Crec
que amb això s’està
ajudant molt.

Josep Maria Vila
President 22@net-
work

Hi ha molts projectes
que ens agraden força
perquè ens permeten
integrar-nos al barri.
Ens agrada que la gent
que hi viu estigui con-
tenta. 

Antoni Pujadó
Jubilat

Fantàstic, i com que és
gratuït, encara millor.
Per a un jubilat com jo
l'aspecte econòmic és
molt important. Ens
agrada que es facin
aquestes coses, perquè
ens refresca la memòria.

Antoni Oliva
Secretari de 
22@network

És una oportunitat per
tornar a fer d’aquest
districte un centre pro-
ductiu i d’innovació, on
la gent visqui i treballi

Núria Amat
Jubilada

Doncs penso que és
molt interesant per a la
gent gran, perquè ens
ajuda a actualitzar-
nos, és positiu. Seria bo
que la gent gran s’hi
interessés més.

Josep Miquel
Piqué
President de 22@
Barcelona

22@Barcelona és el nou
motor econòmic i social
que s'està desenvolu-
pant a l'àrea metropoli-
tana de Barcelona al
servei del ciutadà.

Q u è  o p i n a  d e l s  p r o j e c t e s  q u e  s ’ e s t a n  f e n t  a l  2 2 @ ?



L’edifici de la clínica Victòria poc abans del seu enderro-
cament. (Foto: Taller d’Història Clot - Camp de l’Arpa.)
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A C T I V I T A T S

Núria Mahamud

L’onzena Mostra d’Au-
diovisuals i Fotografia

de Muntanya del Districte
de Sant Martí, que se celebra
del 5 al 16 de febrer, home-
natja l'alpinista Edmund Hi-
llary, l’home que va assolir el
cim de l’Everest el 1953 i
que ha mort fa molt poc. En
aquesta edició del concurs-
exposició amateur que se ce-
lebra al centre cultural la Fa-
rinera del Clot, s’hi podran
veure documentals sobre
alpinisme i salt base, una
travessa al tram central de
la serra de Tramuntana, el
viatge dels cavalls del Pe-
draforca al Cadí-Moixeró,
una expedició a Shipton
Spire (5.950 m) situada al

Karakòrum (Pakistan) del
Centre Excursionista de Flix,
l’escalada de la via Dibona al
cim gran de Lavaredo i un
itinerari en bicicleta al desert
de Kem Kem (sud del Ma-
rroc), entre d'altres. També

s’hi farà un repàs a la vida
del llegendari Hillary a tra-
vés d’un documental i un de-
bat entre els assistents i, fora
de concurs, es projectarà una
conferència audiovisual so-
bre la Matagalls-Montserrat

dins les activitats del 85è
aniversari del Club Excursio-
nista de Gràcia.
Paral·lelament, la sala princi-
pal d’exposicions de La Fari-
nera acollirà, del 5 al 16 de
febrer, la mostra de fotogra-
fies enviades pels amants de
la muntanya i la càmera.
El lliurament dels premis
dels guanyadors, tant dels
audiovisuals com del con-
curs fotogràfic, es farà dis-
sabte 16 de febrer a les vuit
del vespre.
La mostra és una iniciativa
de diverses entitats excur-
sionistes del territori: l’A-
grupació Excursionista Icà-
ria, la Colla Excursionista
La Senyera, la Secció Excur-
sionista del Foment Marti-
nenc, la Unió Excursionista
Sant Martí de Provençals,
Canyoning Club Punto Lí-
mite i l’Associació Esportiva
Deu Dits, amb el suport del
Districte de Sant Martí.

Mostra d’Audiovisuals i Fotografia
de Muntanya a la Farinera del Clot

La mostra fotogràfica estarà oberta durant dues setmanes.

La mostra és
organitzada per
sis entitats
excursionistes
locals i el Districte 

El concurs-exposició, que ha arribat a
l’onzena edició, homenatja el primer
home que va fer el cim de l’Everest:
Edmund Hillary 

De l’Institut Ginecós
al CAP Maragall (II)
Després de la guerra, l’edifici de l’Institut Ginecós, situat al
passeig Maragall, 152, va anar a parar a mans de la Delega-
ción Nacional de Sindicatos de la FET i de las JONS de la
Obra Sindical del 18 de Julio, organisme que depenia del
tot just acabat de crear Seguro Obligatorio de Enfermedad,
que el va comprar al començament de 1943. 
Ja en mans de les noves autoritats franquistes, a la clínica
se la va anomenar Victòria, en record del seu èxit en la su-
pressió de la República. Pel que fa a la política assistencial,
aquest centre fou el primer de Barcelona i de Catalunya
que fou immergit en la nova xarxa sanitària denominada
“azul”. Amb uns 140 llits, distribuïts en quatre plantes, la
nova clínica estava pensada per atendre, especialment en la
part de cirurgia, pacients crònics o jubilats. Pel que fa als
metges, eren professionals consultors que només anaven a
la clínica quan calia fer una operació o una visita a un ma-
lalt predeterminat. Per al servei ordinari, la clínica compta-
va permanentment amb un equip de metges de guàrdia.
D’aquesta manera va funcionar fins al 1975, quan l’Obra
Social 18 de Julio va quedar integrada en la Seguretat So-
cial. Uns anys després, al començament de la dècada de
1980, la clínica va ser traspassada a la Generalitat de Cata-
lunya. Finalment, el Servei Català de la Salut, a causa de la
poca utilitat funcional i estructural de l’edifici, com també
de la nova urbanització de la zona, va decidir enderrocar-lo,
fet que es va produir el 1988. Uns anys després, el 1997,
en aquest mateix indret es va inaugurar el nou edifici que
acull el CAP Maragall.
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



David Sabaté

Afinal de gener ha obert
les portes l’Espai Anto-

ni Miró Peris, un nou equi-
pament municipal per a tots
els veïns del districte situat
a la plaça de Carme Montu-
riol,  10. Gestionat per la
Federació  d 'Entitats  del
Clot i Camp de l'Arpa, l’e-
quipament, annex al centre
cultural  L a  Far inera  del
Clot, és apte per a l'estudi i
la gestió d'informació sobre
diferents temes d'interès
principalment juvenil. No
obstant això,  disposa de
tecnolog ia  mult imèdia  i
d’altres serveis dirigits als
diferents col·lectius del bar-
ri. L’edifici, que ha comptat
amb un pressupost  de
173.000 euros, té una su-
perfície de 255,73 metres
quadrats adaptats per a per-
sones amb mobilitat reduï-
da i distribuïts entre una
sala d’estudi amb videoteca,
hemeroteca, zones de lectu-

ra i un espai per a la consul-
ta d'Internet; una sala poli-
valent; un magatzem; un

vestíbul d ’accés; un punt
d’informació, i els lavabos.
Un dels principals objectius
del nou equipament passa
per enfortir i ampliar el tei-

xit associatiu, oferint recur-
sos infraestructurals, tèc-
nics, materials i d'assessora-
ment a  les  ent itats  del
territori, especialment a les
ubicades al barri del Camp
de l'Arpa. En aquest sentit,
l’espai elaborarà un pla inte-
gral de participació ciutada-
na en aquest barri. L’equipa-
ment servirà també com a
espai de trobada de perso-
nes amb interessos comuns,
fomentant  la  creació  de
nous col · lect ius,  i  com a
punt d'informació i de tro-
bada dels joves del barri.
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N O T Í C I E Sf
Sant Martí commemora el Dia d’Andalusia
Un any més, les entitats andaluses dels diversos
barris del districte de Sant Martí han organitzat
una sèrie d’activitats per commemorar el Dia d’An-
dalusia. El divendres 29 de febrer, a les 19 hores, hi
haurà una conferència a la Seu del Districte de Sant
Martí (plaça de Valentí Almirall, 1), i el dia 1 de
març a les 19 hores se celebraran les XI Jornades Ar-
tístico-Culturals al CEIP La Caixa (Andrade, 182).

Nou Punt d’Informació Juvenil al Besòs 
Els joves de Sant Martí disposen d’un Punt d’Infor-
mació Juvenil, el primer del districte, instal·lat al
centre cívic Besòs (rambla de Prim, 87-89). El centre
ofereix assessorament en l’àmbit laboral, formatiu,
de salut, turisme i habitatge. L’horari d’aquest nou
equipament és de dilluns a divendres, de 16 a 20.30
hores i dilluns i dijous al matí, de 10 a 14 hores. Tam-
bé es poden fer consultes a pijsantmarti@bcn.cat

Iniciació a la informàtica a la Xavier
Benguerel
La Biblioteca Xavier Benguerel (avinguda del Boga-
tell, 17) programa sessions formatives gratuïtes de
curta durada per a joves i adults, amb l’objectiu d’ini-
ciar els usuaris en l’ús de les noves tecnologies. Per
participar-hi, cal inscriure’s a partir del primer dia
del mes en què es fa el curs. Al febrer, hi haurà cinc
sessions sobre Google i Internet, Introducció a Word,
Internet I i II i Ofimàtica bàsica. 

Música en viu i aperitiu a Sandaru
Sant Martí compta amb una nova aventura musical,
els Vermout Sessions. Cada segon dissabte de mes, a
les 12 hores, a la cafeteria del centre cívic del Parc
“Sandaru” (Buenaventura Muñoz, 21), s'hi fa un con-
cert, acompanyat d’un bon aperitiu. La primera ac-
tuació, a càrrec de Jaleo Real, va ser un èxit. El va se-
guir  el reggae i el funk dels Maguilaz. I el 15 de març
hi actuaran els RNR!

L’ equipament,

que disposa de

mediateca 

i servei d’Internet,

vol ser un punt de 

trobada per als

joves del barri

El regidor i la presidenta del Districte van visitar el centre Argub.

Sant Martí i la Daira d’Argub refermen la seva amistat
D. S.

El Districte de Sant Martí i
la Daira d’Argub de la Wi-

laia de Dajla, l’últim campa-
ment de refugiats sahrauís
d’Algèria, van refrendar el pas-
sat 7 de desembre el conveni
d’amistat i agermanament que
els uneix des de 1997. L’objec-
tiu ha estat reforçar les bones
relacions entre les dues comu-
nitats i garantir l’ajut humani-
tari i l’intercanvi cultural entre

els dos pobles. En aquest sen-
tit, el mateix dia es va inaugu-
rar en el campament una sala
cultural subvencionada pel
Fons Català de Cooperació i
pel Mercat Solidari de la Fede-
ració d’Entitats del Clot-Camp
de l’Arpa. El centre és un pro-
jecte endegat fa dos anys per
l’Associació Sant Martí amb el
Sàhara, que des de fa una dè-
cada du a terme diferents pro-
jectes solidaris amb els campa-

ments de refugiats sahrauís, ja
sigui en l’àmbit sanitari, esco-
lar, esportiu o cultural. Els ac-
tes van comptar amb la
presència de la presidenta i del
regidor del Districte de Sant
Martí, Montserrat Ballarín i
Francesc Narváez, de l’alcalde
de la Daira d’Argub, Zeini Mo-
hamed, el governador de Daj-
la, Salem Lebsir, i Jordi Gras,
de l’Associació Sant Martí amb
el Sàhara.

L’espai, obert de 
10 a 13.30 i de 
16 a 21h, ampliarà
l'horari en època
d’exàmens

El centre també funciona com a punt d’informació i de trobada de joves.

Sant Martí guanya un centre 
d’estudi i gestió d’informació  

A
Antoni Miró i Peris va ser membre fundador de l’Associació de Veïns i Veïnes del Clot –

Camp de l’Arpa i el primer president d’aquesta entitat. Durant molts anys va treballar

per aconseguir millores al barri, i una de les reivindicacions més importants que va lide-

rar va ser la recuperació dels antics terrenys de RENFE, on avui hi ha el parc del Clot. L’any

1998 va obtenir el Premi Sant Martí en la modalitat individual.



Daniel Venteo

El passat dissabte 22 de
desembre va tenir lloc,

al solar de la Gran Via de les
Corts Catalanes, 970, du-
rant  un emotiu acte ,  la
col·locació de la primera pe-
dra de la futura residència
amb centre de dia per a per-
sones amb disminució psí-
quica que portarà el nom de
Montserrat Betriu i Mon-
c lús .  E l  nou edif ic i ,  que
tindrà quatre plantes i una
de subter rània ,  ha  estat
projectat específ icament
per donar resposta a les ne-
cessitats específiques dels
seus usuaris. La vegetació
hi jugarà un paper molt im-
portant i es convertirà en
un element comú de tot l’e-
difici creant calidesa en els
seus espais, oberts i llumi-
nosos. La idea és intentar
fer tan domèstic i acollidor
com sigui possible un equi-
pament públic. És previst
que estigui enllestit a mit-
jan 2009.
En l’acte de col·locació de la
primera pedra, que com és

habitual es va acompanyar
amb mostres de la premsa
diària barcelonina i les mo-
nedes de curs legal, hi van
par t ic ipar  la  famíl ia  de
Montserrat Betriu, la conse-

llera d’Acció Social i Ciuta-
dania de la Generalitat, Car-
me Capdevila, i el regidor
del Districte i vicepresident
de l’Institut Municipal de
Persones amb Discapacitat,
Francesc Narvàez. En pa-
raules del regidor Narvàez,
“Avui ja ens ha tocat la gros-
sa de Nadal. Fa molts anys

que des  del  Distr icte  de
Sant Martí lluitem per tenir
aquest equipament per a les
persones que el necessiten.
El 1998 vam cedir aquest
solar a la Generalitat perquè
el construïssin, tot i que du-
rant molts anys el projecte
va estar, incomprensible-
ment, aturat. El nou govern
d’esquerres de la Generali-
tat va recuperar el projecte,
el qual avui comença a ser
una realitat tangible”.
El nou equipament portarà
el nom de Montserrat Be-
triu, destacada activista pels
drets de les persones amb
disminució, que va lluitar
per  la  mi l lora  de  la  seva
qualitat de vida. Va morir el
2005, amb 60 anys, a causa
d'una malaltia neurodege-
nerativa.
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E Q U I P A M E N T S

El nou centre tindrà
capacitat per a 24
places residencials i
8 de centre de dia

És previst que la residència estigui llesta a mitjan 2009.

Es posa la primera pedra d’una
nova residència i centre de dia

A tocar del mercat del Poblenou hi ha la bo-
tiga de confecció, camiseria i gènere de

punt Xavier Sales, un establiment que de sem-
pre s’ha preocupat per oferir als clients la mi-
llor relació qualitat-preu. Tenen roba per a
dona i per a home, amb col·leccions tant d’aquí
com de l’estranger. El Xavier Sales sap molt bé
que aconsellar el client i oferir-li un servei per-
sonalitzat és un valor afegit per al petit co-
merç; per això, qui el coneix no dubta a l’hora
de preguntar què és el que millor li pot escaure

per a cada ocasió. La història de la botiga es re-
munta força anys enrere, perquè el negoci el va
fundar el 1921 el Ramon Sales, avi del Xavier, i
el continuà la seva mare, la Dolors Cahué. Les
coses han canviat amb el temps, apunta el Xa-
vier: "abans hi havia pocs models on triar i ara,
en canvi, es demana més varietat i hi ha una
exigència més gran per part dels clients".

Xavier Sales
C. Castanys, 21 / Tel. 93 225 29 39

E L  T A U L E L L

Tres generacions vestint els veïns del Poblenou

L’establiment el va fundar l’any 1921 l’avi de l’actual propietari.

Joan Anton Font

El nou equipament

públic, situat a la

Gran Via de les

Corts Catalanes,

donarà servei a les

persones amb

discapacitació i

disminució psíquica

S E R V E I  P Ú B L I C

Redacció

Amb motiu de l’inici del procés de preinscripció i
matrícula del curs escolar 2008-2009, el Consorci
d’Educació de Barcelona ha posat en marxa el nou
web informatiu www.edubcn.cat. L’objectiu del web
és donar suport als centres en les tasques que duen
a terme en el procés i facilitar a les famílies la in-
formació necessària per participar-hi: des de la con-
sulta de les àrees territorials de proximitat o l’accés
al full de sol·licitud de preinscripció, fins als proce-
diments que cal fer per obtenir una plaça escolar. A
mesura que vagi avançant el procés, la pàgina anirà
actualitzant la seva informació.
La posada en marxa del web coincideix amb la cele-
bració, com cada any, de les jornades de portes
obertes als centres escolars de tota la ciutat de Bar-
celona, amb l’objectiu que les famílies puguin
conèixer de primera mà els centres abans de realit-
zar la preinscripció. Els dies de portes obertes com-
binen la visita lliure o guiada al centre amb una ses-
sió informativa. Els centres informen sobre la
normativa vigent, que inclou els criteris d’admis-
sió, el calendari i els procediments que se segueixen
a la matriculació de l’alumnat. A més, expliquen la
seva oferta de places, el seu projecte educatiu, les
activitats extraescolars i els serveis escolars que
ofereixen, entre d’altres.
Paral·lelament a la celebració de la jornada de por-
tes obertes, l’Ajuntament edita la guia de centres i
serveis educatius de la ciutat, la qual inclou l'oferta
d'ensenyament prevista per al curs 2008-2009 i que
es distribueix gratuïtament per correu. En aquesta
guia es pot trobar, entre altres coses, tota l'oferta
educativa dels centres públics i privats concertats/
subvencionats, prevista per al curs.

www.edubcn.cat, el web del
procés de preinscripció escolar
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Pere S.Paredes

El propòsit de l’Agrupació Patí La
Verneda ha estat sempre “posar

el món del patinatge a l’abast dels
nens, nenes i joves del barri”, afirma
Teresa Losada, secretària d’aquesta
agrupació de Sant Martí.
L’associació sempre ha donat suport
al jovent i a l’esport i no només a Sant
Martí. En l’actualitat, compta amb
més de cinquanta patinadors, alguns
dels quals tenen poc més de tres anys
d’edat.
L'Agrupació imparteix classes de
patinatge artístic en les modalitats
Lliure i Escola i, com expliquen des
del club, “volem donar l’opció a des-
envolupar les aptituds per a aquest
esport, primer, sense sortir del barri
i, segon, sense dependre del nom-
bre de nois i noies interessats en
aquest esport com a activitat extra-
escolar de les escoles o instituts”.

Losada recorda els inicis d’aquesta
entitat, quan “ens entrenàvem en
una pista pública, a l’aire lliure,
amb un tocadiscos endollat en al-
guna casa propera”.
Cap als inicis dels anys 80, el club va
passar a formar part de la secció es-
portiva de l’Associació de Veïns de la
Verneda Alta (ASVEVER), però
“com que en aquesta època”, explica
Losada, “es practicava només l’es-
port base, al 1982 vàrem crear el
club Agrupació Patí La Verneda, on
passaven els patinadors que volien
competir”.

El patinatge és un esport que depèn
molt de les qualitats de les pistes on
es practica i l’Agrupació Patí La Ver-
neda ha estat un club a la “recerca
d’una pista de patinatge com cal”.
Des de la inauguració del Poliespor-
tiu La Verneda, el club de Sant Mar-
tí utilitza la seva pista per als entre-
naments.

El volum de nois i noies que formen
part d’aquest club de patinatge obli-
ga a repartir els seus horaris d’entre-
nament entre les pistes del carrer
Binèfar i la pista del CEIP Els Horts,
on s'entrenen els dissabtes al matí.

Més informació:
Agrupació Patí La Verneda
Poliesportiu La Verneda
C. Binèfar, 10 
Telèfon: 690 19 88 83

El passat mes de

desembre, l’Agrupació

Patí La Verneda, de Sant

Martí, va celebrar les

seves bodes de plata

amb l’esport de les rodes

El club compta amb
més de 50 patinadors,
en les modalitats Lliure 
i d’Escola 

L’Agrupació Patí La Verneda posa el

patinatge a l’abast de nens i joves 

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

Barcelona World Race

Nou embarcacions i divuit tripulants
van sortir el passat 11 de novembre de
Barcelona per iniciar la primera volta al
món de vela a dues mans i sense escales.
Per seguir l'aventura en directe, el web
de la Barcelona World Race posa a dispo-
sició de tothom la informació més actua-
litzada sobre el periple que estan vivint
totes i cadascuna de les embarcacions. 
www.barcelonaworldrace.com

Barcelona Publicacions

Totes les revistes municipals es poden
consultar al web de Publicacions de
l'Ajuntament de Barcelona. Així, estan
disponibles publicacions com ara
Barcelona Informació, Barcelona Metròpolis
o Barcelona Economia. En aquest espai,
també s'hi troben les novetats editorials
així com els mapes de tots els districtes
de la ciutat, entre altres serveis. 
www.bcn.cat/publicacions

w

L’Agrupació compta amb més de cinquanta patinadors.
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Quan va néixer la galeria Tirè-
sies, que vostè dirigeix? 
El passat mes d'octubre. Des d'ales-
hores fins al principi d'aquest any
2008 va acollir una exposició col·lec-
tiva en la qual van participar els ar-
t istes Her vás Amezcua ,  Margit
Denz, Simcha Even-Chen, Iara Mag-
daleno, Esther Olivé de Puig, Isabel
Picazo, Paco Aguilar, Jonas Tucci i jo
mateix. Ara, fins al 14 de febrer, hi
ha exposada l'obra de Maria Morell
Oliver. 
Vostè alterna l'escultura amb la
pintura. Faci'ns cinc cèntims de
la seva obra. 
Amb la meva obra vull expressar la
justa mesura de la relació que exis-
teix entre el procés instintiu i el tre-
ball racional en l'ésser humà. 
A les seves escultures, hi utilit-
za diversos materials de la na-
turalesa.

Sí, pedres del mar, per exemple, que
han estat foradades per animals, os-
sos de vaca... El que en realitat m'in-
teressa dels elements de la naturale-
sa és el perquè de les seves formes. 
La galeria Tirèsies està situada
davant del parc del Clot en un
carrer que, precisament, té nom
d'escultors, el carrer dels escul-
tors Claperós. 
Sí, quina casualitat! Antoni Claperós
i Joan Claperós (pare i fill) van ser
dos escultors i mestres d'obres del
segle XV que van treballar a la cate-
dral de Barcelona. 
L a galeria exposa amb  pre-
ferència art d'avantguarda?
Jo penso que això de l'avantguarda
ja no interessa tant com abans. La
galeria no té per objectiu mostrar
l'ansietat per la innovació, sinó el
treball tranquil i la feina ben feta.
Crec que, en realitat, l'artista sempre
està experimentant.
Per què va batejar la galeria
amb el nom de Tirèsies?
El de Tirèsies és un mite que ens
parla d'un personatge que va ser
home i dona. En una galeria d'art

també hi ha una dualitat, en aquest
cas entre la creació i l'observació de
l'obra d'art, o el que és el mateix, en-
tre allò que es crea i allò que s'esti-
ma. A la pàgina web de la galeria
(www.tiresies.com) hi ha una refle-
xió força completa sobre el personat-
ge de Tirèsies. 

Quina acollida ha rebut entre la
gent del barri la nova galeria? 
Ha estat molt bona, entre altres co-
ses perquè fins ara no n'hi havia, de
galeries, al Clot. La gent, quan s'atu-
ra davant la galeria, primer es queda
un xic sorpresa; després noto que
entrar els produeix un cert respecte.
No estan obligats a adquirir cap obra
d'art pel fet de visitar la galeria! Tirè-
sies ha permès que uns quants artis-

tes que viuen a prop es coneguessin;
aquesta és precisament una de les
funcions de la galeria: que sigui un
espai de trobada dels artistes del
barri i de difusió de la seva obra. Per
això estic organitzant, conjuntament
amb altres persones vinculades a la
cultura del Clot, de dues activitats
l'any sobre els artistes d'aquí; l'una
tindria lloc a la primavera i l'altra a
mitjan novembre, pels volts de Sant
Martí. 
Què hi troba a faltar, encara, al
barri?
Més activitats culturals. Hi ha el cen-
tre cultural La Farinera del Clot, a la
plaça de les Glòries –que és avui un
veritable centre de la ciutat, com va
preveure Ildefons Cerdà–, que crec
que funciona bé, però no acull gaires
exposicions d'artistes del barri. 
De la Barcelona del 2008, què
n'opina?
És una ciutat còmoda, amable, té
una gran diversitat de gent, té mar i
muntanya... Des que vaig venir-hi a
viure, l 'any 1979, m'hi he trobat
molt bé. Però com totes les grans
ciutats, és cara. 

E N T R E V I S T A M a n u e l  D í a z  C a s t e d o ,  a r t i s t a  i  g a l e r i s t a  

Díaz Castedo utilitza pedres del mar i ossos de vaca per a les seves obres.

“La galeria no té per
objectiu mostrar la

ansietat per la innovació,
sinó la feina ben feta”

"La galeria Tirèsies vol
ser un espai de trobada
dels artistes del Clot" 

L'escultor i pintor Manuel Díaz Castedo (Lugo,

1959) va inaugurar la passada tardor, al Clot, la

galeria d'art Tirèsies. Díaz Castedo té obres expo-

sades a diverses localitats de Catalunya i

d'Espanya, i en llocs més allunyats com el Brasil,

Corea del Sud i Romania  

Daniel 
Romaní


