
Lliurats els guardons dels
premis Sant Martí 2007

GUARDONATS

La Fundació Ginesta i
Conxita Julià Farrés,
“la noia del mocador”

MEDALLES

N’hi ha de tres 
categories: social,
cultural i esportiva

COMMEMORACIÓ

Per a entitats 
que celebren 
els seus aniversaris

Pàg. 3

E N T R E V I S TA Pàg. 8

Josep Queraltó
Tècnic de cinema i propietari
de la col·lecció Queraltó

“No sóc un 
col·leccionista, sinó
algú que intenta 
explicar la història 
del cinema”

AC T I V I TAT S Pàg. 4

Sant Martí recull
regals per a 
la gent gran 
més desfavorida

Aquest Nadal, el Districte de Sant
Martí ha engegat una campanya
per potenciar les actituds que mi-
lloren la convivència i el civisme
entre els ciutadans. Petits gestos
quotidians de civisme apareixen
en un cartell que s’ha distribuït
per totes les àrees comercials i
grans superfícies. Tant aquesta
campanya com els acords cívics
signats els últims anys volen “que
la ciutadania s’impliqui en el man-
teniment i el bon ús de l’espai pú-
blic perquè esdevingui un lloc de
convivència pacífica i cívica”, expli-
ca Francesc Narváez, regidor del
Districte. A principi del 2008 és
prevista la signatura d’un nou
acord cívic amb els veïns de la re-
modelada Gran Via.

Nova campanya de civisme
a favor de la convivència

El bon ús de l’espai públic és essencial per millorar la convivència. Pàg. 5

P O L I E S P O R T I U Pàg. 7

Complex Esportiu
Municipal Can Felipa
Centre del “fitness” i esport

S E R V E I  P Ú B L I C Pàg. 6

Punts de recollida
d’avets de Nadal

SANT MARTÍ
B A R C E L O N A
S U P L E M E N T  D E L  D I S T R I C T E  I  D E L S  B A R R I S •  D e s e m b r e  2 0 0 7

www.bcn.cat

E Q U I PA M E N T S Pàg. 6

El casal de gent gran
Joan Maragall
Enceta una nova etapa amb
plans de reformes
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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

Nadal a Sant Martí

Dilluns 31 de desembre
La Cursa dels Nassos/IX Sant Silvestre 
A les 17.30 h. Punt de sortida al pg. Garcia i Fària 
Recorrerà 10 km per diversos carrers de Sant Martí.

Dilluns 31 de desembre
Campanades de Cap d’Any 
A les 24 h. Torre Agbar (pl. de les Glòries) 
Retransmesses per TV3.

Dissabte 5 de gener
Cavalcada de Reis a l’Eix Prim
A les 17.30 h. Sortida de Josep Pla
Recorregut aproximat: Josep Pla, Llull, rbla. de Prim,
rbla. Guipúscoa, Bac de Roda, Gran Via i Paraguai. Or-
ganitza: Coordinadora d’Entitats Eix Prim.

Dissabte 5 de gener
Cavalcada de Reis al Poblenou
A les 18.30 h. Sortida de Selva de Mar
Recorregut aproximat: Selva de Mar, Diagonal, Bac de
Roda, Perú, Bilbao, Tànger, rambla del Poblenou, pg.
Taulat, Marià Aguiló, Pallars, Bilbao, pg. Taulat, Pro-
vençals, Ramon Turró, Espronceda i plaça de Trueta. 
Organitza: ACR Comissió de Festes.

Dissabte 5 de gener
Cavalcada del Clot-Camp de l’Arpa
A les 19 h. Sortida del carrer Navas
Recorregut aproximat: Navas, Joan de Peguera, Rogent,
Degà Bahí, Muntanya, Mallorca, Dos de Maig, València,
Rogent, Meridiana, Aragó, Rafael Capdevila i Clot. Orga-
nitza: Fed. d’Entitats del Clot-Camp de l’Arpa.

25è aniversari Centre Cívic Sant Martí

Dimecres 12 de desembre
Acte Inaugural
Presentació del documental “25 anys d’història, vivèn-
cies, experiències...”
A les 19 h. Centre Cívic Sant Martí

Divendres 14 de desembre
Espectacle de foc
A les 22 h. Rambleta davant el centre cívic Sant Martí
Amb els Diables de la Verneda i concert jove.

Diumenge 16 de desembre
Sardanes amb la Cobla Ciutat de Terrassa
A les 11.30 h. Rambleta davant el centre cívic Sant Martí
Ball de gegants, botifarrada i traca final de cloenda.

Dissabte 15 de desembre
Fem Nadal
D’11 a 13 h. Centre cívic Parc Sandaru (Buenaventura
Muñoz, 21)
Vine i farem postals de Nadal i figures ben originals per
al teu pessebre. Inscripcions fins al 14 de desembre.

Del 15 de desembre al 6 de gener
Gran Circ Universal
Diversos horaris. Parc del Fòrum 
Amb l’espectacles ‘Princeses per una nit’. Trapezis  vo-
lants amb la fantasia dels pirates del Carib, la màgia
dels contes de fades barrejades amb les estrelles del
circ... Medalla d’or en el Festival de Montecarlo.

Diumenge 22 de desembre
Biatatà! 
A les 11 h. Bib. Xavier Benguerel (av. del Bogatell, 17) 
Llegenda quilombola brasilera, a càrrec de Marta Roig.

Dijous 27 i divendres 28 de desembre
Taller de construcció de robots 
A les 17 h. Bib. Xavier Benguerel (av. del Bogatell, 17) 
A partir del reciclatge de peces de maquinària d’in-
formàtica. Adreçat a infants a partir de 10 anys. Cal
inscriure-s’hi prèviament.

Diumenges 16 i 30 de desembre
L’Estel de Natzaret
A les 17.30 h. Centre Moral i Cultural del Poblenou
(Pujades, 176-178)
El tradicional espectacle nadalenc, amb més de 50 
actors i cantants en escena.

Dimarts 25 i dimecres 26 de desembre
Diner negre
A les 22.30 h (Nadal) i 19.30 h (Sant Esteve)
Obra de Ray Cooney a càrrec de la Secció de Teatre.

Dimarts 25 i dimecres 26 de desembre
Vermut amb Jaleo Real
Migdia. Bar centre cívic Parc Sandaru (Buenaventura Mu-
ñoz, 21)
Inici de les “Vermut sessions” amb música en directe
del centre cívic amb un grup d’excepció: Jaleo Real.
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Daniel Venteo

L’acte de lliurament dels
premis aplega cada any

una nodrida representació de
les entitats del districte. La
celebració, presidida pel pri-
mer tinent d’alcalde i alcalde
accidental de la ciutat, Carles
Martí, va comptar amb la
participació de la presidenta

del Consell  del Distr icte,
Montserrat Ballarín, el regi-
dor de Sant Martí, Francesc
Narváez, la delegada de Salut
Pública, Isabel Ribas, i els re-
gidors adscrits Eduard Gar-
cia, Emma Balseiro i Esther
Capella. En paraules del regi-
dor Francesc Narváez, “el
premi no el dóna l’Ajunta-

ment, sinó les entitats del
districte. L’Ajuntament el fa
possible, però el premi és de
tots i aquesta és una de les
seves grans significacions”.
En reconeixement a la seva
trajectòria humana i cívica, el
premi Sant Martí en modali-
tat individual ha recaigut en
Conxita Julià Farrés (el Clot,

1920), coneguda popular-
ment com “la noia del moca-
dor”. Aquest sobrenom recor-
da la relació epistolar que de
jove la Conxita va mantenir
amb el president de la Gene-
ralitat, Lluís Companys, men-
tre el governant va estar em-
presonat després dels Fets
d’Octubre de 1934. Ja en lli-
bertat, el president Com-
panys va regalar un dels seus
característics mocadors a
Conxita Julià. Té dedicat un
monument a la ronda de Sant
Pere amb el passeig de Lluís
Companys, que recorda
aquest vincle. Des de ben jove
sempre ha escrit poemes.
L’any 2004 va publicar el seu
primer llibre, Silenci sonor, i
enguany, amb el suport del
Districte, ha publicat l’obra
Records de la meva infantesa:
les passejades amb el pare.
En modalitat col·lectiva, el
premi ha estat per a la Funda-
ció Ginesta, una entitat priva-

da benèfica assistencial que té
per objectiu garantir l’atenció
a les persones amb retard in-
tel·lectual, mitjançant la pro-
moció d’activitats que facili-
ten la seva formació, inserció
laboral i millora de les condi-
cions de vida.
En categoria cultural, les me-
dalles de Sant Martí han re-

conegut la tasca de Maria
Carmen Alcocer Ros i la Casa
de Ceuta a Barcelona. En ca-
tegoria social, s’ha atorgat a
Maria Rosa Martí Bruguera i
Josep Cerdà Tosas, tots dos
amb una llarga trajectòria ci-
víca. I finalment, en catego-
ria esportiva, la medalla l’ha
rebut l’Associació Escola Na-
tació Júpiter Sant Martí.
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Conxita Julià, Isidre Cots i Jordi Mañosas, alguns dels guardonats amb el premi Sant Martí 2007.

En el marc de la diada de Sant

Martí, el passat 11 de novembre

es van lliurar els guardons de la

45a edició dels premis Sant Martí,

la màxima distinció institucional

del Districte als veïns i entitats

compromesos amb els barris

Els premis Sant Martí reconeixen
la dedicació de veïns i entitats

Els premis es lliuren
cada any durant la
diada de Sant Martí,
l’11 de novembre

C IU TA DA N S OPINE N

Conxita Julià
Premi individual

Significa un estímul
per als ciutadans que
volen fer coses, per aju-
dar les entitats. Potser
jo no me’l mereixo, però
estic molt contenta.

Ricard Llerins
Membre del jurat

És un reconeixement a
la trajectòria de les per-
sones que durant un
any treballen desinte-
ressadament en el
moviment associatiu
del districte de Sant
Martí.

Josep Alós
Membre del jurat

Per a nosaltres és una
gran cosa que dóna
mèrit al districte. Són
uns premis que es
donen a la gent que
han fet coses per al dis-
tricte i això és molt bo.

Carmen Lucas
Membre del jurat

És el reconeixement a
totes aquelles persones
que viuen el barri des
de la visió i la tasca
anònima, social i culu-
ral i que no tenen opció
a altres premis.

Isidre Cots i Jordi
Mañosas
Premi col·lectiu

És el reconeixement a
una tasca que vam
començar fa 25 anys,
amb l’escola d’FP amb
programes de garantia
social i per a persones
amb retard intel·lec-
tual.

Isi Pallarès
Membre del jurat

És el suport a les enti-
tats i als ciutadans, a
un trajectòria del barri i
del districte. Una
manera de donar crèdit
a la gent del barri i cele-
brar que estem tots
junts.

Q u è  s i g n i f i q u e n  p e r  a  v o s t è  a q u e s t s  p r e m i s ?

M E D A L L E S  D ’ A N I V E R S A R IA
Les medalles d’aniversari de centres i entitats martinenques han estat per a la Cooperativa

d’Habitatges del Sagrat Cor de Jesús (50è aniversari); la Comissió de Festes Bac de Roda-

Diagonal (25è aniversari); la Coral del Joncar (25è aniversari); la FECAC (25è aniversari); el

Club Esportiu Pujades; la campanya “Sonriu... ja s’acosten”, de l’associació Esplai la flor de

Maig (25è aniversari); i l’entitat Sant Martí amb el Sàhara (10è aniversari).



Representació de L’Estel de Natzaret el 1951. 
(Foto: Arxiu Centre Moral i Cultural del Poblenou.)
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A C T I V I T A T S

David Sabaté

N adal Solidari a Sant
Martí és una activi-

tat que té com a objectiu
recol l i r  regals  per  a  la
gent gran més desfavori-
da dels diferents barris
del districte de Sant Mar-
tí. Amb aquesta finalitat,
el 19 de desembre vinent,
entre les 17 i les 20 hores,
s’instal·larà a la part cen-
tral de la rambla de Gui-
púscoa, entre els carrers
de la Selva de Mar i Alcalà
de Guadaira, un escenari i
un estand on tots  e ls
veïns i ciutadans que ho
vulguin fer podran deixar-
hi un regal nou. Posterior-
ment, el personal de ser-
veis socials municipals
repartirà per Nadal, i so-

bretot per Reis, el conjunt
de regals  obt inguts .
Aquest punt de recollida,
que en les dues edicions
anteriors de Nadal solida-
ri a Sant Martí es va ins-

ta l · lar  a  la  rambla  del
Poblenou i a Clot-Camp
de l’Arpa –concretament
al carrer Rogent–, comp-
tarà, a més, amb un es-
tand d’informació institu-
cional. Paral·lelament al
l l iurament  de  regals ,

tindrà lloc una cantada
solidària de nadales a cà-
rrec de les corals de casals
de gent gran del districte,
la coral de joves de la lu-
doteca Maria Gràcia Pont
i l'Agrupació Coral La Pau.
Les diferents corals canta-
ran de manera conjunta la
nadala Santa Nit. També
hi ha prevista alguna ac-
tuació especial encara per
confirmar. Finalment, cap
a dos quarts de vuit, es
farà una xocolatada popu-
lar, que enguany anirà a
càrrec de Sant Martí Eix
Comercial. L’acte comp-
tarà ,  una vegad a més,
amb la col·laboració i el
suport de nombroses bo-
tigues del districte. 

Nadal solidari a 
Sant Martí 
Dimecres, 19 de 
desembre, de 17 a 20 h. 
Rambla de Guipúscoa

Sant Martí recull regals per a
la gent gran més desfavorida 

Acte del Nadal solidari de l’any passat.

L’acte inclourà
una cantada de
nadales de les
corals del districte 
i una xocolatada

La tercera edició de Nadal solidari a 
Sant Martí tindrà lloc el 19 de desembre
a la rambla de Guipúscoa amb el carrer
de la Selva de Mar

L’“Estel de Natzaret”
del “Centre”
Una de les tradicions més populars dins del cicle nada-
lenc són les representacions dels Pastorets. Es fan arreu
de Catalunya, tant per part de companyies de teatre pro-
fessional com d’aficionats. Són obres de teatre en les
quals s’escenifica el naixement de Jesús i la lluita entre el
bé i el mal, a través dels pastorets i els dimonis.
Una d’aquestes entitats que representa els Pastorets des
de la seva fundació, el 1910, és el Centre Moral i Cultural
del Poblenou “El Centre”. L’obra més representada ha es-
tat l’Estel de Natzaret, de Ramon Pàmies, i música del
mossèn Miquel Ferrer, estrenada el 1887 al Centre Moral
i Instructiu de Gràcia. Al “Centre” també es van fer repre-
sentacions dels Pastorets de Josep M. Folch i Torres, com
ho atesta un cartell del mes de gener de 1936, una repre-
sentació que va ser dirigida per Joaquim Fernàndez.
De les representacions d’abans de la guerra, cal destacar
la participació en L’Estel de l’escriptor i autor teatral Xa-
vier Benguerel en el paper de sant Miquel. També cal dir
que en aquella època l’anunciaven amb orquestra i cors
d’àngels, diables i pastors. Destruïda la sala de teatre du-
rant la Guerra Civil, l’activitat es va reprendre en un edifi-
ci industrial del carrer Pallars, 174, entre el que avui s'a-
nomena Roc Boronat i Ciutat de Granada, on els anys
quaranta tornaren les representacions de L’Estel. El 14 de
gener de 1945 es va fer un homenatge de comiat i tribut
a qui havia estat consiliari de l’entitat, Mn. Jaume Tor.
El 1950, l’obra va tornar a la restaurada sala del carrer Pu-
jades. En aquella època feien sortir a l’escenari, a mitja re-
presentació, un ase i tres o quatre bens.
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



Felicia Esquinas

Al cartell, s’hi veuen car-
rers, blocs de pisos, una

botiga... La il·luminació i els
avets ornamentals recorden
que és Nadal. Hi ha gent al
carrer i als balcons. I si ens
fixem una mica més, també
veurem algunes coses que
passen en aquest escenari: el
propietari d’un gos recull les
deposicions de la seva mas-
cota a la vorera; un jove aju-
da una dona gran a travessar
el carrer pel pas de vianants;
el botiguer deixa una capsa
de cartró plegada al conteni-
dor corresponent, i els dos
joves del balcó escolten mú-
sica amb cascos.
La nova campanya de civis-
me del Districte vol cons-
cienciar dels petits gestos cí-
vics que fan la vida més
amable, al barri i a la ciutat. I
no només per Nadal, sinó

cada dia, com recorda aquest
cartell que s’ha distribuït per
totes les àrees comercials i
les grans superfícies. 
Tant aquesta campanya com
els acords cívics signats els
últims anys “tenen com a ob-
jectiu que la ciutadania s’im-
pliqui en el manteniment i el
bon ús de l’espai públic, per-
què aquest espai esdevingui
un lloc de convivència pacífi-
ca i cívica”, explica el regidor
del Districte, Francesc Nar-
váez.

Els acords cívics s’han signat
amb associacions de veïns i
entitats (de comerciants, per
exemple),  que així  s ’han

compromés a potenciar les
actituds cíviques al seu en-
torn. 
És previst que el  proper
acord cívic se signi al princi-
pis de l’any 2008 amb les as-
sociacions de veïns de la re-
modelada Gran Via .
L’objectiu és conservar tan bé
com es pugui, entre tots, el
nou espai verd que s’ha creat
en els trams coberts, perquè
els ciutadans en puguin gau-
dir en les millors condicions. 
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N O T Í C I E Sf
Dia de les Persones amb Discapacitat
El Districte de Sant Martí va celebrar el mes de no-
vembre el Dia Internacional de les Persones amb Dis-
capacitat amb un acte durant el qual es van presentar
els equipaments adreçats a aquest col·lectiu que exis-
teixen a Sant Martí, com també els que es construi-
ran durant el propers quatre anys. Una altra activitat
destacable va ser la campanya de sensibilització en-
vers la discapacitat feta a centres educatius.

Nova àvia centenària al Besòs i el Maresme
Des del passat 19 d’octubre, el districte de Sant Martí
compta amb una nova àvia centenària, na Basilisa
Árias Lucas, que en l’actualitat és veïna del barri del
Besòs i el Maresme. Per celebrar aquest aniversari
tan singular, la família li va preparar una festa i el re-
gidor del Districte de Sant Martí, Francesc Narváez,
va voler felicitar-la personalment i li va lliurar una
placa commemorativa i un ram de flors.

15a Mostra de jocs i joguines
Les ludoteques municipals Ca l’Arnó (Menorca, 21-
23, Tel. 93 314 21 46) i Xalet del Clot (Bilbao, 220,
Tel. 93 307 86 84) organitzen la 15a Mostra de Joc al
10, un conjunt d’activitats que giren a l’entorn del
món del joc i de la joguina. Del 10 al 21 de desembre,
grans i petits podran gaudir d’activitats que tenen el
joc com a mitjà de diversió i eina pedagògica. Infor-
mació a www.bcn.cat/santmarti

L’OAC de Sant Martí compleix 15 anys
L’Oficina d’Atenció a la Ciutadania del Districte de
Sant Martí (OAC) va complir 15 anys el passat no-
vembre. Es troba a la Seu del Districte (plaça de Va-
lentí Almirall, 1) i compta amb quinze professionals
(l’any 1992 eren només cinc) que s’encarreguen de fa-
cilitar atenció personalitzada i informació completa
sobre el districte i la ciutat. El seu horari és de dilluns
a divendres, de 8.30 a 17.30 hores.

La campanya, a favor del bon veïnatge 

i la convivència, es fa als eixos comercials

durant les festes

Glòria Bañón i Joan Barot, els guardonats.

Glòria Bañón i Joan Barot, Medalles d’Honor de la ciutat 
Dolors Roset

Aquest any, les dues Meda-
lles d’Honor de Barcelona

a proposta de Sant Martí les re-
bran Glòria Bañón, per la seva
activitat a La Formiga Marti-
nenca, i Joan Barot, per la tas-
ca de renovació pedagògica.
Glòria Bañón va néixer al Clot
i, des de molt jove, és sòcia de
la cooperativa que llavors s’a-
nomenava La Hormiga Marti-
nense. Amb els anys, ha parti-
cipat cada vegada més en

l’entitat fins a arribar a ser-ne
presidenta. L’objectiu de la Glò-
ria i de tots els companys de la
Junta Directiva ha estat diver-
sificar les activitats de l’entitat i
potenciar la seva presència en
la vida del barri. Han obert La
Formiga Martinenca a la gent
gran i discapacitada i han aco-
llit l’Escola d’actors de Barcelo-
na i entitats del barri sense lo-
cal propi. Joan Barot dirigeix
des de la seva fundació, ara fa
trenta anys, l’Escola Grèvol. El

centre, des del començament,
va educar en igualtat nens i ne-
nes i va ensenyar català. La vo-
luntat d’innovació pedagògica
ha portat en Joan a promoure
programes per millorar el do-
mini de l’anglès i la utilització
de noves tecnologies. És impul-
sor d’una de les primeres asso-
ciacions de pares de la ciutat i
ha contribuït a fomentar l’espe-
rit cooperatiu del Poblenou, en
convertir l’escola en una coope-
rativa de pares i mestres.

Campanya nadalenca de
civisme per conviure tot l’any

Es vol concienciar
dels petits gestos
cívics que fan la
vida més amable

Portada del llibre.

H I S T Ò R I A  I  T R A N S F O R M A C I Ó  D E  L A  G R A N  V I AA
La Gran Via al districte de Sant Martí: histò-

ria d’una gran transformació explica la tra-

jectòria del principal eix viari del Districte,

des de la seva creació fins a la transforma-

ció urbanística finalitzada aquest any. Però

aquest recorregut és també la història

d’una part important dels barris de Sant

Martí. I el testimoni d’un procés reivindica-

tiu i de participació on els veïns han estat

clau per a l’èxit del projecte. El periodista

David Marín és l’autor del llibre, editat pel

Districte de Sant Martí.
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E Q U I P A M E N T S  

Núria Mahamud

El casal de gent gran Joan
Maragall enceta el nou

any amb la renovació de la
seva Junta Directiva. Juan
Andrés González va ser reele-
git president amb una àmplia
majoria en les eleccions que es
van celebrar el 20 de novem-
bre. Durant l’anterior man-
dat, González va dur a terme
la reforma del casal
instal·lant-hi nou enllumenat,
renovant-hi les columnes, ha-
bilitant-hi l’aula d’informàtica
i pintant-lo de nou. “Però en-
cara ens falta renovar el te-
rra”, remarca el president.
El casal del Besòs és un dels
més antics dels districte. Es va
fundar fa uns 35 anys en un
altre emplaçament, però ja fa
uns quinze que es va traslla-
dar al passatge Bermejo.

Té uns 250 socis actius que
participen en nombroses ac-
tivitats a preus molt reduïts,
com els tallers de gimnàstica,
català, llengua, dibuix,
country, sevillanes, tall i con-
fecció, cant coral, sardanes o
matemàtiques. I també fan

sortides culturals, excursions i
conferències. No fa gaire van
dotar-se d'una aula d’informà-
tica, on es fan cursos d’inicia-
ció a Internet impartits per
voluntaris. Compta amb qua-
tre ordinadors regalats per
empreses de telecomunica-
cions del 22@. A més, s'hi fan

també tallers de memòria per
mantenir àgil la ment.
El centre és, a més, un bon
lloc de trobada dels veïns de
més edat del barri, on dispo-
sen de servei de perruqueria i
podologia a bon preu, una sala
d’esbarjo amb bar on juguen a
cartes i altres jocs de taula, i
que els diumenges es conver-
teix en sala de ball oberta a so-
cis i no socis, i un saló d’actes
on fan alguns dels tallers. A
més, disposen d’una petita bi-
blioteca de consulta. “Aquí
obrim les portes a tothom”,
destaca el president.
És gestionat pels socis matei-
xos de manera voluntària, sota
la supervisió d’un dinamitza-
dor del Districte, i col·labora
amb altres casals d’avis de Sant
Martí, als quals conviden a ba-
llades de sardanes i xocolata-
des diverses vegades a l’any.

Casal Joan Maragall
Passatge Bermejo, 5
Tel. 93 313 08 96

És un dels casals de
gent gran més
antics del districte
de Sant Martí

El casal de gent gran del barri del Besòs

organitza una desena de tallers i diposa

d’aula informàtica per iniciar-se a Internet

Sòcies del casal assistint a una de les classes.

El casal Joan Maragall enceta una
nova etapa amb plans de reformes

E l passat mes d’agost, la matalasseria Aurora
va fer els 50 anys. La dècada de 1950, el

barri era molt diferent; gairebé tot eren camps,
com recorda l’Àngel Mendo, fill del fundador,
que porta l’establiment amb la seva esposa,
l’Encarna Gea. Al començament, quan els pares,
Àngel i Aurora, portaven el negoci, els veïns els
demanaven de tot. Era com un petit basar on, a
més de matalassos, venien cistelleria, joguines i
altres coses per les quals la gent del barri s'inte-
ressava. Encara ara conserven dins de la botiga

els rètols originals de la façana. Avui estan espe-
cialitzats en matalasseria i moble auxiliar. Dis-
posen dels productes més actuals per al des-
cans, com ara els llits reclinables amb
comandament i matèries com el làtex i la vis-
coslàstica, que ara compren els néts dels pri-
mers clients. A més de la botiga de Provençals,
en tenen dues més, als números 41 i al 73 de la
rambla de Guipúscoa.
Matalasseria Aurora
C. Provençals, 266 / Tel. 93 307 36 91

E L  T A U L E L L

50 anys assegurant el millor descans als veïns del barri

Ha estat premiada a la Setmana del Comerç de Sant Martí  2007.

Joan Anton Font

S E R V E I  P Ú B L I C

Redacció

És possible compaginar la tradició de tenir un avet
guarnit a casa a les festes de Nadal amb el respecte a
la natura. Hi ha persones que poden conservar l’avet
a la seva terrassa o jardí. La majoria de ciutadans
que compren avets no tenen aquesta possibilitat,
però sí l’oportunitat de tornar l’arbre al cicle de la
natura mitjançant el seu reciclatge. Amb aquest fi,
Parcs i Jardins de Barcelona instal·la cada any uns
punts de recollida d’arbres distribuïts per tota la
ciutat. Els avets recollits es transformen en com-
post. Hi haurà 218 punts de recollida d’arbres a tota
la ciutat, que s’instal·laran entre el 7 i el 14 de ge-
ner.
Els punts de recollida situats a Sant Martí seran a:
• Av. Diagonal amb Granada i amb Llacuna 
• Parc del Clot  
• Parc de Carles I 
• C/Pere IV entre Agricultura i Treball
• Parc del Poblenou 
• Parc de Sant Martí  
• Can Miralletes (Conca-Sant Antoni Maria Claret - 
Industria) 
• C/Perú 
• Rambla Prim amb Llull, amb Pallars, amb Guipúscua,
amb Santander
• Pl. de la Verneda 
• Av. Icària amb Àvila 
• Pl. Doctor Trueta  
• Jardins Mercè Plantada 
• C/Trinxant amb av. Meridiana 
• Pl. Doctor Serrat 
• Pl. Mare Nazária March 
• Pl. dels Porxos 
• C/Taulat amb Selva de Mar

Punts de recollida d’avets
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P O L I E S P O R T I U

Pere S. Paredes

Un dels punts forts del Complex
Esportiu Municipal Can Felipa

és la pràctica de fitness. Joan Carles
Gallardo, director de la instal·lació,
vol oferir als usuaris “les nostres sa-
les, ja que aquí trobaran diferents
equips de fitness i cardiovasculars,
que ajudaran a tonificar el cos i mi-
llorar la condició física”.
A la primera planta està situada la
zona de fitness amb dos estudis d’ac-
tivitats dirigides de 400 i 300 metres
quadrats i una sala de fitness de més
de 400 metres quadrats, totalment
equipada amb equips cardiovascu-
lars, màquines de fitness i isotòni-
ques i pes lliure.
Un complement als programes de fit-
ness són les activitats dirigides de
sala, amb més de 60 tipus de classes
dinamitzades per monitors qualifi-
cats que dirigeixen activitats com l’a-
eròbic, steps, spinning o pilates, ioga o
el tai-txi.

El CEM Can Felipa compta, també,
amb una zona d’aigües climatitzada
amb dues piscines cobertes, una
terma de vapor amb cromoteràpia i
un solàrium de gespa natural. Tots
aquest espais estan situats a la
planta baixa de la instal·lació, al
mateix nivell que els vestidors.
Gallardo explica que “amb els nos-
tres horaris, de dilluns a divendres
de 6 a 22 hores, els dissabtes de 8 a
15, i els diumenges i festius de 9 a
14 hores, podem donar servei a
tots els grups de població, amb l’ob-
jectiu que els abonats tinguin una
qualitat de vida bona.
A les instal·lacions del CEM Can Feli-

pa, s'hi poden fer cursets de natació
per a nadons, per a infants, per a
adults o per a gent gran, on poden
aprendre a nedar o a perfeccionar els
estils i la tècnica de natació. A més a
més, s'hi fan més de 30 sessions set-
manals d’activitats aquàtiques i pro-
grames d’aquagym.
El Club Natació Poblenou utilitza les
instal·lacions de Can Felipa, tant pel
que fa a la modalitat d’esport de base
com pel que fa a les competicions fe-
derades, en les diferents especialitats
de natació i de waterpolo.

Més informació
Centre Esportiu Municipal 
Can Felipa
C. Pallars, 277
Telèfon: 93 308 60 95

El CEM Can Felipa és

situat al cor del barri del

Poblenou i ofereix més

de 3.000 metres quadrats

destinats a la pràctica

esportiva

El CEM Can Felipa 
pretén que els usuaris
aconsegueixin una 
qualitat de vida bona

La sala de fitness del centre esportiu.

Complex Esportiu Municipal Can
Felipa: centre de “fitness” i esport 

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 Visió

El portal, que aposta pels vídeos a
Internet, permet veure els projectes més
innovadors de la ciutat en l'àmbit de la
cultura, el disseny o la tecnologia. A més,
posa a disposició dels internautes recursos
audiovisuals de la ciutat. Aquests usuaris
d'Internet també poden penjar els seus
audiovisuals al web. Els vídeos de
Barcelona Visió, a més, es poden baixar a
l'Ipod, la PSP o el mòbil 3G.
www.bvisio.com

Scanner.Bcn

La guia urbana Scanner.Bcn, on es pot
indagar sobre les activitats culturals alter-
natives que tenen lloc a Barcelona, incor-
pora la primera ràdio per Internet dedica-
da les 24 hores del dia de manera íntegra
a la música composta pels grups i artistes
de l'escena barcelonina. A més d'aquesta
plataforma de difusió internacional dels
grups emergents de la ciutat, Scanner.Bcn
inclou una agenda especialitzada en cultu-
ra urbana, com també recomanacions
d'oci fetes per personatges emblemàtics de
l'àmbit alternatiu.
www.bcn.cat/scannerbcn

w
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Quina és la primera imatge cine-
matogràfica que recorda?
Recordo les pel·lícules d'en Pepe Isbert
i el NO-DO. Al meu poble, s'hi feia ci-
nema el cap de setmana, una mica com
es podia, amb màquines velles, que so-
vint havíem d'arreglar. D'aquí ve la
meva afició. Jo venia de pagès i fins
que vaig tornar del servei militar vaig
anar ajudant al camp. Però la pagesia
no tenia gaire futur i ens vam haver
d'espavilar com vam poder.
Venir a Barcelona era la manera
de desenvolupar la seva dèria per
la mecànica i el cinema?
Mentre era al poble vaig començar a fer
un curs de ràdio per correspondència.
Però un dia se'm va encendre un llum
al cap i vaig decidir anar-me'n a Barce-
lona, on vaig ser aprenent de lampista i
electricista. S'aprèn mirant i treballant
o, com diuen, “ensenya més la necessi-
tat que la universitat”.
Però el camp també li havia en-
senyat moltes coses...
Al camp érem com ocells, perquè fèiem

el que volíem, i a la ciutat no trobes
aquesta llibertat. Tot i així, el meu
caràcter tirava molt i vaig decidir fer-
me autònom i treballar en coses de
lampisteria. Al cap de poc temps, però,
vaig conèixer altres joves com jo i vam
decidir crear una societat anònima.
Quan la vam tenir creada ens vam as-
seure i vam dir: “I ara què?”
I llavors, què?
Havíem creat Kelonik i, com que a tots
ens apassionava el món del cinema,
vam decidir dedicar-nos aquest àmbit.
Però vam tenir la mala sort de co-
mençar a treballar en el cinema en el
moment de crisi, quan es van generalit-
zar els televisors i els vídeos i la gent es
quedava a casa i no anava a les sales.
Allò va ser l'hecatombe! Va plegar mol-
ta gent en aquell moment, però nosal-
tres vam ser tossuts i vam anar a l'es-
tranger a veure què s'hi feia. Vam
trobar que hi havia multisales, que  au-
tomatitzaven les cabines, eliminaven
personal, etc. Vam pensar que amb
aquests mètodes potser ens escolta-
rien. Amb el que sabíem els meus socis
i jo vam començar a tenir clients. 
Però matar els operadors era qua-
si com tirar-se pedres a la pròpia
teulada?

Sí, però era imprescindible, perquè els
empresaris estaven a punt d'abaixar
la persiana. Nosaltres vam fer que no
abaixessin les persianes dels seus ci-
nemes. Amb les multisales vam haver
de treure moltes màquines i posar-ne
de noves.
Mentre anava traient aparells,
vostè anava incrementant la seva
col·lecció...
En el moment que trèiem màquines
em feia mal llençar-les. Les carregava
al cotxe i cap a casa. Anava amunte-
gant i amuntegant. Vaig fer una mun-
tanya de material! La meva dona em
preguntava què havia de fer amb tot
allò, mentre que jo anava apilant les
màquines al passadís perquè hi po-
gués passar tothom.
Aquell era el seu primer museu?
A tot arreu tenia aparells: als passadis-
sos, sota els llits...
De les peces que té, n’hi ha moltes
originals de Lumière. Són les pe-
ces a les quals té més afecte?
Jo no sóc un col·leccionista, sinó un
personatge que recull materials per in-
tentar explicar la història del cinema,
però quan arribo a Lumière, la vida del
qual he estudiat una mica, llavors sí
que em considero col·leccionista. És

una parcel·la especial, perquè aquesta
família va ser molt important.
Si Lumière aixequés el cap, què di-
ria veient tota l'evolució tècnica
del cinema?
No sé si li agradaria gaire, perquè l'es-
forç que van fer ara està gairebé arraco-
nat i menyspreat. 
Però les seves idees van servir per
evolucionar...
Jo les respecto molt i per això em dolia
tant que algunes màquines acabessin a
les escombraries. Cal deixar testimoni
de les coses, perquè arribarà un temps
que la televisió també es deixarà de fer
amb la seva competició amb Internet.
Si tenim un museu amb materials pre-
servats i que expliquin la història, hau-
rem fet un pas molt important.
Aquesta és la raó de ser de la seva
col·lecció?
Exactament, ara fa deu anys, quan vaig
veure la muntanya d'aparells que la
meva dona volia treure de casa, vaig es-
tar rumiant què en podria fer de tot
plegat. Calia guardar-ho, restaurar-ho i
fer una espècie de seguiment de tots
aquells invents i enginys que van servir
per desenvolupar el cinema. Cal que
aquesta història es pugui explicar fent
que la gent s'ho passi bé.

E N T R E V I S T A J o s e p  Q u e r a l t ó ,  t è c n i c  d e  c i n e m a  i  p r o p i e t a r i  d e  l a  c o l · l e c c i ó  Q u e r a l t ó

Queraltó sent un afecte especial per les peces relacionades amb Lumière.

“No sóc un col·leccionista,
sinó algú que intenta
explicar la història del
cinema”
Fascinat per les tècniques de gravació

i projecció cinematogràfica, ha reunit una

extraordinària col·lecció de més de 15.000 peces

les quals ara es convertiran en part de la futura

Fàbrica dels Mèdia al Districte 22@Barcelona

Miquel
Pellicer


