
39 nous habitatges amb 
serveis per a la gent gran

ATENCIÓ

Les persones que hi
viuen disposen de
suport social i personal 

UBICACIÓ

El complex és 
situat a Concili de
Trento/Lope de Vega

INICIATIVA

Ja són 1.180 els 
habitatges fets o en
projecte a la ciutat

Pàg. 3

E N T R E V I S TA Pàg. 8

Francisco Ibáñez,
Autor de Mortadelo i
Filemón 

“El futuro de la 
historieta no lo marca
uno, sino el lector”

PLE DEL DISTRICTE Pàg. 4

Aprovada 
la proposta del nou
Programa d’Actuació
del Districte

Nombrosos veïns van assistir a la
inauguració del nou complex es-
portiu Vila Olímpica el passat 16
de desembre, en què els equips de
les categories prebenjamins i ben-
jamins dels diferents clubs del
districte van oferir una sèrie de
partits d’exhibició de futbol-7. El
nou equipament, amb una super-
fície de 2.826 metres quadrats,
compta amb un camp de futbol-7
divisible en tres pistes de tennis o
de futbol sala. El complex oferirà
classes d’aquests dos esports,
educació física escolar, lloguer de
pistes i psicomotricitat. A l’acte,
hi van assistir, entre altres perso-
nalitats, l’alcalde, Jordi Hereu, i el
regidor del Districte, Francesc
Narváez.       

Inaugurat el nou complex
esportiu Vila Olímpica

Imatge de les noves instal·lacions esportives el dia de la inauguració. Pàg. 5

P O L I E S P O R T I U Pàg. 7

Secció excursionista
del Foment Martinenc 
Celebra cent anys de vida 

S E R V E I  P Ú B L I C Pàg. 6

Campanya de 
subvencions per 
a l’any 2008
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E Q U I PA M E N T S Pàg. 6

El Centre d’Atenció
Primària de Sant
Martí es renova 
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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

CARNAVAL AL DISTRICTE

Dijous 31 de gener
El dijous... quins ous!
A les 20 h. C. cívic Parc Sandaru (Buenaventura Muñoz, 21)
Celebrem el dijous gras tastant diversos plats on l’in-
gredient principal és l’ou.  Porta la teva recepta d’ou,
cuina el teu plat preferit i a menjar! 

Del 31 de gener al 2 de febrer 
Carnestoltes escènic
Diferents horaris. Barri del Besòs
Enguany omplirem els carrers d’estrelles de cinema,
acròbates, cantants, ballarins... Per participar al con-
curs de disfresses i les comparses, cal inscriure’s al tau-
lell d’informació del Centre Cívic Besòs.

Dissabte 2 de febrer 
Rua de Carnestoltes
A les 17 h. Rambla del Poblenou/av. Diagonal
Recorregut: rambla, Diagonal fins a rambla, Dr. Trueta,
Pallars i plaça de Can Felipa. Festa de cloenda a la plaça
amb el grup d’animació Cia. Sapastres. I al matí: taller
de maquillatge al Mercat de la Unió.

Dijous 17 de gener
Sing sis estrelles
A les 21 h. Centre cívic Sant Martí (Selva de Mar, 275)
Quan tot sembla perdut, el destí va trucar a la porta en
forma de “viatge vacacional” per als matrimonis que ne-
cessiten una posta a punt. Cia. Six Swing Pantomime.

Dijous 17 i divendres 18 de gener
Gore
A les 21 h. C. cívic Parc Sandaru (Buenaventura Muñoz, 21)
Una parella d’estranys éssers estan disposats a tot per
salvar la seva espècie. Les seves víctimes són un grup
de joves mesquins. Companyia Mezz Teatre.

Divendres 25 de gener
Bienvenidas al cielo
A les 21.30 h. Centre Cívic Can Felipa (Pallars, 277)
Espectacle de cabaret-clown de la Cia. Las Pestañas. 

Divendres 1 de febrer
Frestyle de Mc’s
A les 20 h. Centre cívic Besòs (Rambla Prim, 87)
Objectes que surten d’un barret de copa per a una nit
d’improvisacions de màgia.

Dimarts  15 de gener
Els Ocells de Madó Fàtima
A les 18 h. Centre cívic Sant Martí (Selva de Mar, 275)
Enlloc del món hi ha uns ocells com els que té la Madó
Fàtima a la seva parada. N’hi ha cinc que valen tot l’or
del món. A càrrec de Titelles Marduix.

Dissabte 26 de gener
La Blancaneus i les pomes
A les 18 h. Bib. Xavier Benguerel (av. del Bogatell, 17) 
Activitat participativa per aprendre a menjar sa a tra-
vés del conte de la Blancaneus.

Dissabte 2 de febrer
Qui vola per la ciutat
A les 18 h. Bib. Xavier Benguerel (av. del Bogatell, 17) 
Un espantaocells descobreix quants tipus d’aus hi ha a
la ciutat.

Diumenge 3 de febrer
La bicicleta Ring! Ring!
A les 12 h. C. cívic Parc Sandaru (Buenaventura Muñoz, 21)
Espectacle de teatre-circ de petit format, de la Cia. Pes-
sic de Circ. A partir de 3 anys.

Dissabte 19 de gener
Cava Concert
A les 22 h. Centre Moral i Cultural del Poblenou (Pujades,
176-178)
Amb el Trio Pometes (soprano, guitarra i violoncel).

Dimarts 22 de gener
Quinteto Improvisado
A les 20.30 h. Centre cívic Besòs (Rambla Prim, 87)
Una proposta tangencial del flamenc que es fa al barri i
que picoteja d’aquí i d’allà.

Dijous 31 de gener 
FIBLA dj session
A les 21 h. Centre Cívic Can Felipa (Pallars, 277)
Electrònica local per a una pel·lícula de Tsai Ming-
Liang: Good Bye, Dragon Inn.

Dissabte 9 de febrer
Maguilaz
A les 12 h. C. cívic Parc Sandaru (Buenaventura Muñoz, 21)
Vermout Session. Vine a gaudir de bona  música men-
tre et  prens el vermut del dissabte.  
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Daniel Venteo

El districte de Sant Martí
compta des del passat

mes de desembre amb 39 ha-
bitatges nous amb serveis per
a gent gran. Els apartaments,
promoguts pel Patronat Mu-

nicipal de l’Habitatge, formen
part de l’illa d’equipaments
dels carrers Concili de Trento,
Lope de Vega i Bilbao. La ben-
vinguda als nous veïns dels
habitatges la va donar el regi-
dor del Districte, Francesc

Narvàez: “Sou a casa vostra,
en un edifici complex que
compta amb tota mena de
serveis, com ara el CAP, la seu
dels Castellers, l’escola d’a-
dults i on ben aviat hi haurà
també un casal de gent gran”. 

En paraules de l’alcalde, Jordi
Hereu, l’acte de lliurament de
claus “és un petit gran acte
amb el qual fem ciutat donant
resposta a trenta-nou famí-
lies”. L’anxaneta dels Castellers
de Barcelona, al local dels
quals es va celebrar l’acte, va
lliurar simbòlicament les pri-
meres claus als nous inquilins
L’edifici, obra dels arquitectes
Francesc Rius Camps i Sergi
Serra Casals, és projectat per
donar resposta a les necessi-
tats de la gent gran. Els apar-
taments tenen una superfície
útil aproximada d’uns 40 m2.
Els banys, per exemple, tenen
les dutxes adaptades per facili-
tar-hi l’accés. A més els pisos
disposen d’alarma centralitza-
da, tant al bany com al dormi-
tori, llums d’emergència d’o-
rientació en cas de fallada del
subministrament elèctric, cui-
nes equipades amb plaques

elèctriques i endolls situats a
una alçada adequada per evi-
tar que s’hagin de realitzar es-
forços innecessaris. A més, l’e-
difici compta amb una zona
d’autobugaderia i conserge-
ria, entre altres coses. Amb
aquests nous habitatges de

Sant Martí, ja són 648 els ha-
bitatges adjudicats al conjunt
de la ciutat. A més, 281 es tro-
ben en procés d’adjudicació,
com ara els 76 de la promoció
del Camí Antic de València,
96-116. I en projecte hi ha
251 habitatges més. En total,
es tracta de 1.180 habitatges
amb serveis per a gent gran a
tota la ciutat.
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L’alcalde, Jordi Hereu, i el cinquè tinent d’alcalde, Ricard Gomà, a l’esquerra, visiten un dels nous pisos.

Sant Martí compta amb 

39 habitatges nous amb serveis

per a gent gran situats a l’illa

d’equipaments de Concili de

Trento, Lope de Vega i Bilbao.

L’alcalde, Jordi Hereu, i els regi-

dors Francesc Narváez i Ricard

Gomà en van lliurar les claus

Lliurades les claus de nous
habitatges per a la gent gran

Alcalde Hereu:
“Aquest és un petit
gran acte amb el
qual fem ciutat”

C IU TA DA N S OPINE N

Manuela
Batanero
Jubilada

Me parecen bien. Me
hubiera gustado que
fuesen un poco más
grandes, pero no nos
podemos quejar.
Aparte, el barrio me
gusta. He vivido aquí
toda la vida.

Jordi Camarsa
Jubilat

Em semblen perfectes.
Per a un matrimoni
com nosaltres estan
molt bé, de manera que
estem encantats de
poder viure aquí.

Josep Maria
Ferrús
Jubilat

Els hem trobat molt bé.
Tot i que són petits, per
a nosaltres dos ja en
tenim més que sufi-
cient. Estic molt con-
tent.

Lídia Badal
Jubilada

Molt bé, la veritat és
que estan molt bé. Per
una banda estic trista
perquè deixo casa
meva, però al mateix
temps estic contenta
perquè començo una
nova vida.

Ruperto
Hernández
Jubilat

Muy bien. El que me
ha tocado a mí, que 
es el que he visto, 
me gusta mucho, me
encanta.

Luisa Rajau
Jubilada

De maravilla. Para mí
son estupendos. He
mejorado mi calidad de
vida, porque el piso en
el que vivía estaba muy
mal.

Q u è  l i  s e m b l e n  e l s  n o u s  a p a r t a m e n t s ?

U N A  A P O R TA C I Ó  B A R C E L O N I N AA
Els apartaments amb serveis per a la gent gran són una aportació genuïna de Barcelona al

problema de l’accés a l’habitatge. Es tracta d’apartaments amb serveis destinats a les per-

sones grans de la ciutat, amb habitatges adaptats, segurs, confortables i integrats a la

comunitat, amb el suport necessari, tant d’atenció directa –amb personal especialitzat les

24 hores del dia–, com indirecta, amb serveis com ara la teleassistència, perquè els faciliti

el manteniment dels nivells d’autonomia personal el màxim de temps possible.



Imatge  de l’edifici quan acollia la clínica Victòria. 
(Foto: Josep Sindreu, cedida pel  CAP Maragall.)

SANT MARTÍ4 Gener 2008

P L E  D E L  D I S T R I C T E

Daniel Venteo

L’últim Ple del Distric-
te, celebrat el passat 4

de desembre, va permetre
l’aprovació, entre d’altres,
de diversos assumptes de
gran transcendència per a
la trajectòria dels barris de
Sant Martí en els propers
mesos. En primer lloc, amb
el vot favorable d’ERC, IC-
EUiA i PSC, i el vot contrari
de PP i CiU, es van infor-
mar favorablement els nous
pressupostos de l’Ajunta-
ment per a l’any 2008.
També es va aprovar, amb
el vot favorable d’ICV-EUiA
i PSC, l’abstenció d’ERC i el
vot contrari de PP i CiU,
l’informe favorable de la

proposta del Programa
d’Actuació del Districte per
als propers quatre anys. En
paraules del regidor del Dis-
tricte, Francesc Narvàez,
“s’aprova un document que

ha volgut incorporar el mà-
xim nombre d’aportacions
ciutadanes presentades de
manera individual o a tra-
vés de les entitats del dis-
tricte. Aquest programa
d’actuació  és el compromís
que adquirim des de l’equip

de govern de Sant Martí
amb els nostres barris”. 
L’elaboració del Programaa
d’Actuació del Districte ha
estat el resultat d’un intens
procés participatiu en el
qual han col·laborat ciuta-
dans i entitats. En un dels
últims recomptes, es calcu-
la que s’havien fet fins a
1.245 aportacions cíviques
al document, majoritària-
ment sobre educació, joves,
gent gran, cultura i dones,
entre d’altres.
De les propostes presenta-
des per les entitats, el regi-
dor Narvàez va recordar
que han estat incorporades,
de manera majoritària, al
Programa d’Actuació del
Districte. Amb tot, Narvàez
va afirmar que “Farem totes
les reunions que siguin ne-
cessàries per consensuar al
màxim possible aquest pro-
grama d’actuació”.

Aprovada la proposta del nou
Programa d’Actuació del Districte 

Un moment del Ple del Districte del 4 de desembre.

El Ple va recordar
les víctimes de 
l’atemptat d’ETA 
a França

El Plenari de Sant Martí aprova l’informe
favorable dels nous pressupostos de
l’Ajuntament per al 2008 i del Programa
d’Actuació del Districte

De l’Institut Ginecós
al CAP Maragall (I)
Gràcies a una iniciativa de metges i infermeres del CAP
Maragall per recuperar la història del seu entorn. S’ha po-
gut aplegar dades per a la història de l’Institut Ginecós,
una societat sanitària que va bastir l’edifici que anys més
tard ocuparia la clínica Victòria i, un cop enderrocada, el
CAP Maragall.
En la primera meitat de l’any 1923, es va constituir la so-
cietat Institut Ginecós, SA, fundada pels metges: Climent
Selvas i Bolós, Enric Baldocchi i Foment, Emili Ardèvol,
Joan Riera i Vaquer, Salvador Casanovas i Gasulla i l’indus-
trial Josep Lafitte. D’aquell any mateix, se n'han trobat dos
plànols, un de la façana de l’edifici i l’altre del solar, signats
el 23 de juliol per l’arquitecte de l’obra i el gerent de la socie-
tat, Climent Selvas i Bolós. La clínica, destinada inicial-
ment a prestar assistència només a les dones en tot el que
feia referència als problemes ginecològics, es va aixecar en
el carrer llavors anomenat Garrotxa, 52-54 [avui passeig
Maragall], al costat d’un altre edifici que fou enderrocat a
mitjan dècada de 1970 per donar continuïtat al carrer de
Sant Antoni Maria Claret. L’edifici era format per dos blocs
que acollien unes 60 habitacions individuals amb el seu co-
rresponent lavabo [vàter i rentamans], dos departaments
quirúrgics complets, servei d’ascensor i muntacàrregues,
calefacció, etc. L’Institut, a més, comptava amb un cos
d’entesos metges interns, cirurgians i especialistes com ho
deia La Veu de Sant Martí del mes d’abril de 1927. Malgrat
la voluntat d'atendre només dones, al cap de poc de la
inauguració va haver d’admetre malalts masculins.
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

El diumenge 16 de desem-
bre es va inaugurar el

complex esportiu municipal
(CEM) Vila Olímpica, un equi-
pament modern i versàtil, el
qual busca fomentar l’esport
com a eina de convivència i
socialització. Situat al carrer
de Carmen Amaya, 6, al costat
del parc del Poblenou i el CEIP
Vila Olímpica, l’espai disposa
d’una superfície de 2.826 me-
tres quadrats repartits entre
un camp de futbol-7 de 60 x
40 metres, divisible en tres
pistes de tennis o tres pistes
de futbol sala; vuit vestidors,
una infermeria, un magat-
zem, una oficina-recepció, ser-
veis públics i un bar. A més de
la versatilitat del camp, el nou
equipament es caracteritza
per la sostenibilitat, perquè
compta amb una instal·lació
de divuit plaques solars foto-

voltaiques, i pel confort, ja
que tot el conjunt s’ha projec-
tat perquè la pràctica esporti-
va es desenvolupi de la mane-
ra més còmoda possible. A
més, tot i que el complex s’ha
pensat sobretot per als més
joves, els matins també s’hi
desenvoluparan activitats diri-

gides a altres colectius, com el
tennis o la psicomotricitat.
L’acte inaugural va incloure
una sèrie de partits d’exhibició
de futbol-7 en què van partici-
par els equips de les categories
de prebanjamins i benjamins
dels clubs Atlètic Poblenou,
CE Monopol, CE Júpiter i
CET 10. Aquest últim s’encar-

regarà a partir d’ara de la ges-
tió del complex esportiu. El
seu president, Carles Meilàn,
va felicitar nens i pares i va ex-
plicar que des de CET 10 volen
fer d’aquest espai “un equipa-
ment de referència del distric-
te i de tot Barcelona”. A l’acte,
hi van assistir, entre altres per-
sonalitats, l’alcalde, Jordi He-
reu, i el regidor del Districte,
Francesc Narváez, que va ex-
plicar que “el nou complex
tindrà un rendiment social im-
millorable”. “El Districte de
Sant Martí és el més esportiu
de tots”, va afegir. Hereu va
destacar la “gran polivalència”
de l’espai i va remarcar que des
de l’Ajuntament es vol dotar
tots els barris i districtes d’e-
quipaments com aquest. “L’es-
port és molt més que educació
i salut”, va afirmar, “aquí hi ha
una política més profunda,
una política local basada en la
il·lusió”. Tots els nens partici-
pants es van endur una meda-
lla i una samarreta de record, i
al final hi va haver un esmor-
zar popular. 
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N O T Í C I E Sf
Inauguració de l’Espai Antoni Miró Peris
El 30 de gener, a les 19.30 hores, s’inaugurarà el nou
espai municipal Antoni Miró Peri, una sala d’estudi i
multimèdia, annex del centre cultural La Farinera del
Clot, el qual és situat a la plaça de Carme Monturiol,
10, al barri del Camp de l’Arpa del Clot. Aquest nou
equipament, obert especialment a joves i gent gran,
oferirà un espai d’autoconsulta, estudi, lectura, accés
a internet i atenció personalitzada.

La Cursa dels Nassos a Sant Martí
Dimarts dia 15, a les 19.00 hores, la seu del Districte
de Sant Martí (plaça de Valentí Almirall, 1) acollirà
l’acte de lliurament de guardons a les persones gua-
nyadores de la IX San Silvestre de Barcelona, conegu-
da com a la Cursa dels Nassos. Aquest esdeveniment
esportiu se celebra durant el vespre del dia 31 de de-
sembre, poques hores abans d’acabar l’any.

Audiovisuals i Fotografia de Muntanya 

El 30 de gener vinent acabarà el termini de presenta-
ció d’obres per participar en la XI edició de la Mostra
d’Audiovisuals i Fotografia de Muntanya de Sant
Martí, la qual tindrà lloc del 5 al 16 de febrer al centre
cultural La Farinera del Clot. Les categories en què es
pot participar són: “Flora i Fauna”, “Activitats a la
Muntanya” i ”Paisatge”. Es poden consultar les bases
al web www.farinera.org.

Més activitats als centres cívics i culturals
Els centres cívics i culturals del districte de Sant Mar-
tí (Can Felipa, Besòs, Parc “Sandaru”, Sant Martí i La
Farinera del Clot), juntament amb els centres de
barri, inicien l’any amb una àmplia oferta d’activi-
tats, destinada a satisfer les inquietuds culturals i de
lleure de tothom. Ofereixen tallers d’informàtica, de
fotografia, de pintura, de dansa, etc., a més d’espec-
tacles i exposicions. www.bcn.cat/santmarti

Gaudir de l’esport i fer salut figuren 

entre els objectius bàsics del nou

equipament, centrat en el futbol i el tennis  

El tram obert crea una nova connexió mar-muntanya.

S’obre el tram final del carrer Bilbao
Redacció 

El 24 de desembre passat va
tenir lloc l’acte d’obertura

del tram final del carrer Bilbao.
A l’acte van assistir l’alcalde,
Jordi Hereu, acompanyat pel
regidor del Districte de Sant
Martí, Francesc Narváez.
El tram obert és el que va des
del passeig del Taulat fins a l’a-
vinguda Litoral. Amb la seva
entrada en funcionament, el
carrer Bilbao passa a connec-
tar la zona nord de Sant Martí

amb el mar. A més de la crea-
ció d’una nova via de connexió
muntanya-mar, amb aquesta
obertura també millorarà la
mobilitat de la zona i contri-
buirà a dinamitzar-ne l’entorn. 
La superfície urbanitzada ha
estat de 3.065 m2. Les obres
han dotat la via de clavegue-
ram, mobiliari urbà, enllume-
nat, senyalització, sistema de
recollida pneumàtica de resi-
dus i arbrat nous. 
El projecte ha suposat una in-

versió de cinc milions i mig
d’euros.
L’obertura del carrer de Bilbao
fins al mar forma part d’un
projecte més gran que preveu
l’acabament del passeig Tau-
lat; la creació d’una zona verda
entre els carrers Taulat, Bil-
bao, Perelló i Lope de Vega; la
remodelació del carrer del Pe-
relló, i l’ordenació de l’edifica-
ció al front marítim entre els
carrers Lope de Vega i del Fer-
rocarril.

Nombrosos veïns
van assistir als
partits de futbol-7
de l’acte inaugural 

El dia de la inauguració hi va haver partits de prebenjamins i benjamins.

Sol i futbol en l’estrena del
nou complex poliesportiu 



Daniel Romaní

El Centre d’Atenció Primà-
ria (CAP) és el primer ni-

vell d'accés dels ciutadans i
ciutadanes a l'assistència sa-
nitària, el primer lloc on cal
anar quan es té un problema
de salut o bé també quan es
vol prevenir. És un pilar bàsic
de l’estat del benestar. Als
CAP hi ha un equip de met-
ges de família, infermeres,
odontòlegs, professionals de
suport i gestió administrativa
i de treball social. 
L'actual edifici del CAP Sant
Martí es va construir fa apro-
ximadament 45 anys i calia
actuar per millorar la qualitat
dels serveis que s’hi oferei-
xen. “Entre l’alternativa de
fer una reforma integral o bé
enderrocar l’edifici i cons-
truir-ne un de nou es va op-
tar finalment per aquesta se-
gona opció”, explica el doctor
Xavier Cos, director del CAP
de Sant Martí. 
Així, doncs, s’enderrocarà l'e-
difici actual i es construirà un
nou centre de salut en el ma-
teix solar. Paral·lelament,
s’han construït uns mòduls
provisionals per instal·lar-hi

els diferents serveis sanitaris
en el període que durin les
obres, les quals es preveu que
tindran una durada de dos
anys i escaig. En aquest perí-
ode de transició, els dos EAP
(equips d'atenció primària)

que hi ha al CAP Sant Martí i
l'ASSIR (Atenció de Salut Se-
xual i Reproductiva) presta-
ran els serveis ben a prop de
l’actual edifici, a la plaça de la
Infància, on a hores d’ara ja
estan muntats els mòduls
provisionals. A més a més,
mentre es realitzin les obres,
els ser veis de pediatr ia i
odontologia s’han traslladat

al CAP del Clot (c. Concili de
Trento, 25).   
El Centre d’Atenció Primària
de Sant Martí tenia atenció
sanitària ininterrompuda du-
rant 24 hores, però amb mo-
tiu del trasllat, aquest servei
es va deixar de prestar el pas-
sat novembre i es va traslla-
dar al CAP Poblenou (c. Lope
de Vega, 138). Es preveu que
el trasllat de l’equip de pro-
fessionals  als mòduls de
transició es farà durant el pri-
mer trimestre d’aquest any
2008. “A les festes del barri
de Sant Martí de Provençals
que van tenir lloc el passat
mes de novembre va fer-se
una campanya informativa
de tots aquests canvis i la ciu-
tadania va col·laborar de ma-
nera especialment activa”, co-
menta el director del CAP
Sant Martí, Xavier Cos. 
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E Q U I P A M E N T S

El nou CAP tindrà el
caràcter de Centre
d’Urgències
d’Atenció Primària

L’actual edifici es va construir fa 45 anys.

El Centre d’Atenció Primària
de Sant Martí es renova 

S E R V E I  P Ú B L I C

Redacció

Entre final de gener i principi de febrer s’obrirà la con-
vocatòria de subvencions de l’Ajuntament de Barcelo-
na, l’Institut de Cultura i l’Institut Barcelona Esports
per a l’any 2008. En total es destinaran prop de 13 mi-
lions d’euros a subvencions municipals.
Poden acollir-se a aquestes subvencions els projectes
relatius a cultura, esports, educació, salut pública, ac-
ció social, dones, joventut, drets civils, participació ciu-
tadana, associacionisme, immigració, civisme i con-
vivència, i medi ambient. 
Hi haurà 16 punts, que es detallen a continuació, on es
podrà recollir la documentació i on també es podrà
lliurar les sol·licituds de subvencions.

PROJECTES D’ABAST DE DISTRICTE
Ciutat Vella: Ramelleres, 17
Eixample: Aragó, 328
Sants-Montjuïc: Creu Coberta, 104
Les Corts: plaça Comas, 18
Sarrià-Sant Gervasi: Anglí, 31
Gràcia: Francisco Giner, 46
Horta-Guinardó: ronda Guinardó, 49
Nou Barris: Dr. Pi i Molist, 133
Sant Andreu: plaça Orfila, 1
Sant Martí: plaça Valentí Almirall, 1

PROJECTES D’ABAST DE CIUTAT
Ajuntament de Barcelona: plaça Sant Miquel, 4
Institut de Cultura: Rambla, 99
Acció Social i Ciutadania: avinguda Diagonal, 233
Medi Ambient: Torrent de l’Olla, 218-220, 5è
Institut Barcelona Esports: avinguda de l’Estadi, 40
Punt d’Arrelament (Immigració): Aragó, 311

L’any passat l’Ajuntament va atorgar subvencions per
un import de més de 12,3 milions d’euros, quantitat
que va permetre atorgar ajuts a 1.868 entitats, amb
2.805 projectes aprovats.
El programa Barcelona Solidària de cooperació inter-
nacional disposarà d’una convocatòria específica de
subvencions que s’obrirà properament.

Subvencions per a entitats
de l’Ajuntament de
Barcelona per a l’any 2008

Va ser el 1934 quan en Jaume Vidal i Calvo
va obrir la seva bacallaneria al mercat del

Clot. En aquells temps, el negoci era molt dife-
rent, i sobretot a la postguerra, en què el bacallà
era un producte molt venut. La segona genera-
ció, que és la que regeix actualment el negoci, la
formen el Josep Vidal i Font, la seva esposa Ro-
ser i la seva germana M. Rosa, que porta la pa-
rada que tenen dins de l’edifici del mercat. Els
temps han canviat molt, afirma el Josep, i han
hagut d’adaptar-se a les noves demandes. Ara el

que més venen són plats cuinats de bacallà,
com el bacallà a la llauna, els canelons de bran-
dada i mousse d’escalivada, i els pebrots del "pi-
quillo" farcits de brandada; són especialitats per
llepar-s'hi els dits, ja que la Roser els dóna un
toc especial i a la brandada va saber trobar-li el
punt. L’establiment va ser premiat a la Setmana
del Comerç el juny del 2007.

Bacallaneria J. Vidal
Plaça del Mercat, 9 / Tel. 93 232 46 15

E L  T A U L E L L

Una antiga bacallaneria que sap adaptar-se als canvis

El producte estrella són els plats cuinats de bacallà.

Joan Anton Font

El CAP de Sant Martí

es renova completa-

ment. Mentrestant,

bona part del servei

es prestarà en uns

mòduls instal·lats

just al costat
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P O L I E S P O R T I U

Pere S. Paredes

La primera secció que es va consti-
tuir al Foment Martinenc va ser

la d’excursionisme. El 1908, el Fo-
ment era l'encarregat d’organitzar
moltes de les activitats que es feien
al barri: cinema, teatre, passejades
pel voltants...
Lídia Cabré, de la Comissió del Cen-
tenari, explica que l’acta de fundació
de la secció d’excursionisme amb
data del 21 de juliol del 1908 es con-
serva als arxius de l’entitat.
De cara a aquesta celebració, “la Co-
missió del Centenari”, diu Cabré,
“pretén que cada mes hi hagi una o
dues activitats relacionades amb la
nostra secció i la primera ha estat el
disseny del logotip del Centenari”.

Durant tot el 2008, els aficionats a
l'excursionisme podran gaudir de di-
verses activitats culturals com ara
exposicions de fotografies, de mate-
rial de muntanya, de llibres antics,
d’exposicions sobre la història de la
secció, assistir a projeccions de pel·lí-
cules i participació en xerrades amb
membres del grup GRAE (Grup de
Recolzament Activitats Especials)
dels bombers de Catalunya.
Segons els organitzadors, els actes

esportiu ja han començat amb un re-
corregut amb bicicletes de muntanya
per totes les comarques catalanes.
També, entre les diverses activitats
esportives d’aquest club de Sant
Martí, hi haurà sortides mensuals de
senderisme per Catalunya, o excur-
sions per condicionar i rehabilitar
fonts de Collserola i l’intent de coro-
nar el Ruwenzori, un 5.000 d'Ugan-
da, o el Mulhacén de Sierra Nevada,
per un grup de veterans.
També s’està organitzant la XXVII
Marxa i Aplec de Veterans de Catalu-
nya. “Cada any ho fa un centre dife-

rent, però aquest any l’hem demanat
nosaltres per fer-la coincidir amb la
celebració de l’aniversari”, diu Cabré.
Aquesta secció té, entre els seus rè-
cords,  haver aconseguit, per primera
vegada a la història de l'alpinisme,
arribar al cim de l’Aconcagua (Argen-
tina) per la part de l’anomenat Gla-
cial de los Polacos en ple hivern.

Més informació:
Foment Martinenc 
C. Provença, 591
Telèfon: 93 455 70 95
www.fomentmartinenc.org

Qui hauria dit als funda-

dors de la primera secció

del Foment Martinenc

que arribarien a complir

tot un segle?

S’està organitzant la
XXVII edició de la Marxa
i Aplec de Veterans de
Catalunya

Una de les sortides muntanyenques de l’entitat.

La secció excursionista del Foment
Martinenc fa cent anys de vida 

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

Mirades de Barcelona

Catàleg en línia amb les fotografies par-
ticipants del concurs Fotoweb 2007 que
organitza l'Ajuntament de Barcelona per
promoure la participació ciutadana. Té
format de llibre virtual i, a més de
poder-se fullejar, també permet accedir a
les fotografies a través de l'índex, on tro-
bem les dues categories de l'edició d'en-
guany, "Com vius la teva Barcelona?" i
"Un instant de Barcelona". 
www.bcn.cat/mirades2007/ca/

Temps de barri, 
temps educatiu compartit

Hi ha tota la informació sobre l'oferta
d'activitats emmarcades en el projecte
Temps de Barri, temps educatiu compar-
tit, el qual té com a objectius principals
reforçar les activitats educatives de qua-
litat dels nois i noies fora de l’horari
escolar i afavorir la conciliació dels
temps de les seves famílies. 
www.bcn.cat/tempsdebarri

w
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Qui ha pogut més: Mortadelo i
Filemón o Ibáñez?
Los personajes en todos los aspectos,
pues son los que te marcan los hora-
rios, los días de trabajo, el no tener fi-
nes de semana y vacaciones. Es un
trabajo continuo, aunque no me que-
jo, porque la respuesta es muy agra-
decida y después de 50 años mis álbu-
mes están en pleno auge.
Com neixen els personatges?
Crear un personaje son diez minutos,
la dificultad surge cuando llevas miles
de páginas hechas y tienes el papel en
blanco delante. Cada semana has de
llenar páginas y aquí es cuando puede
ocurrir la cosa más terrible, la falta de
ideas. Por suerte, hasta el momento
no he tenido este problema; el día
que la idea no acuda habré de replan-
tearme su continuidad, recogerlo
todo y a otra cosa.
Però vostè n’ha fet uns quants.
Sí, Rompetechos, Pepe Gotera y Oti-
lio, El Botones Sacarino, 13 Rue del

Percebe, fueron personajes que tuvie-
ron su etapa y luego desaparecieron.
También empecé personajes que des-
pués continuaron otros dibujantes. 
Quina escala hem de buscar en El
13 Rue...?
Dicen que la 13 Rue... sirvió de base
de una serie de televisión, yo no digo
ni que sí, ni que no. El edificio obede-
cía más a esos episodios nacionales, la
picaresca española, el diablillo cojue-
lo, que desde la altura podía ver una
casa y lo que ocurría dentro. Antes la
gente se conocía; ahora, casi 50 años
después del inicio de la viñeta, el ta-
maño de los edificios ha crecido y la
gente no se conoce tanto. Así que un
día un vecino me preguntó: “¿este
personaje que sale en tal piso no seré
yo, verdad?” No es nadie, le respondí.
La societat és un còmic?
En cierto modo podría serlo. Es el
continuará, es el bromazo continua-
do, episodio tras episodio, donde el
último tapa al anterior y donde la his-
toria de esta semana hace olvidar la
anterior. Son los grandes escándalos
que se olvidan al quedar tapados por
el siguiente.
Els seus personatges han estat
evolutius en el temps?

Los personajes cambian conforme lo
hace la sociedad. Es un cambio lento
de año en año, no de cuarenta o cin-
cuenta; si no, las diferencias serían
abismales. Hay que tenerlos al día, es-
tudiando siempre lo que ocurre o
ocurrirá, para que el lector no se can-
se y nos mande una carta diciendo
que la historia no le dice nada.

I els espies donen?
Mortadelo y Filemón Agencia de in-
formación comenzaron solitos en una
modesta agencia, pero para evitar el
aburrimiento los coloqué en las filas
de la TIA, una parodia de la CIA, con
nuevos personajes que enriquecieron
la serie. Al lector le gusta lo que hacen
e incluso a veces se comen a los per-
sonajes principales. Así, con estos
cambios, se consiguieron nuevas si-
tuaciones y aventuras.

Com es troba vivint en el cor de
Sant Martí?
A pesar de los 40 años que llevo vi-
viendo aquí, la gran cantidad de horas
que trabajo me impiden disfrutar del
barrio, del que prácticamente sólo
tengo una visión balconera. Aunque
confío que alguna vez podré rebajar el
ritmo de trabajo y participar en los
eventos que se organizan en todos los
barrios. Pero me temo que no va ser
mañana, pues me falta tiempo.
Llavors, què veu des de la seva fi-
nestra?
El mundo, gente, circulación, gritos,
acción, colores, vida... Vida sencilla-
mente. Últimamente incluso dema-
siada, por esto desde hace un tiempo
me tomo algunos días de fiesta para
descansar lejos de la ciudad en una
pequeña casita en el campo.
I el futur?
El futuro de la historieta no lo marca
uno, sino el lector, y como ya ha ocurri-
do en muchos casos el lector le ha ido
dando la espalda. Por suerte, yo aún lo
tengo de frente y con la sonrisa en la
boca, pero ¿cuánto durará? No lo sé.
Ello no obstante, para mí ha sido una
vida completa en una profesión que he
amado hasta lo más profundo.

E N T R E V I S T A F r a n c i s c o  I b á ñ e z ,  a u t o r  d e  M o r t a d e l o  i  F i l e m ó n

Francisco Ibáñez a la seva taula de dibuix.

Durant cinquanta anys, Mortadelo i Filemón 

han il·lustrat unes quantes generacions de 

ciutadans. Al seu darrere hi havia el seu creador,

el dibuixant Francisco Ibáñez, que des del seu

estudi de Sant Martí ha fet la volta al món amb

els seus personatges

“Para evitar el 
aburrimiento los coloqué

en las filas de la TIA,
una parodia de la CIA”

“El futuro de la 
historieta no lo marca
uno, sino el lector”

Josep Maria
Contel


