
El Districte presenta les 
propostes dels propers anys

PAD

És el document 
amb els projectes
municipals 

PROJECTES

Escoles bressol,
biblioteques 
i centres de barri

PARTICIPACIÓ

Veïns i entitats poden
ajudar a millorar 
les actuacions
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E N T R E V I S TA Pàg. 8

David Campos
Director de la Companyia
Ballet Santa Coloma de
Gramenet-David Campos

“Cuando bailo siento
que toco el cielo”

P R O J E C T E S Pàg. 4

Sant Martí aposta 
per la transformació
de l’espai públic

El Programa d’Actuació del Distric-
te (PAD) és el document pro-
gramàtic en el qual l’Ajuntament
recull els seus projectes per al Dis-
tricte de Sant Martí durant aquest
mandat. Per enriquir les actua-
cions que s’han de dur a terme du-
rant aquest període, l’Ajuntament
posa en marxa un intens procés de
participació ciutadana destinat a
facilitar que totes les persones i
entitats hi puguin aportar les se-
ves idees. L’objectiu és col·laborar
per establir conjuntament les lí-
nies i les prioritats d’actuació mu-
nicipal en els barris de Sant Martí.
Es pot participar en reunions pre-
sencials, dipositar les propostes en
una bústia o fer-les arribar per co-
rreu electrònic, entre d’altres. 

En marxa el procés participatiu
per elaborar el PAD

Un ciutadà intervé en una audiència pública. Pàg. 5

P O L I E S P O R T I U Pàg. 7

El Club Esportiu
Pujades celebra 
les  noces de plata
amb l’esport

S E R V E I  P Ú B L I C Pàg. 6

Bústies per opinar
sobre els projectes 
d’actuació
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C U LT U R A  Pàg. 6

Ja és aquí el Festival
de Tardor Escena
Poblenou 
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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

FESTIVAL ESCENA POBLENOU

Dijous 18 d’octubre
Einstein y el Relativo
A les 12 h. Plaça de Can Felipa
Un espectacle gratuït de la companyia Zahir Circo.
Sake Mate
A les 21.30 h. Casino l’Aliança (rambla del Poblenou, 42)
Un show d’humor.
Companyia Pez en Raya & Pere Hosta.

Divendres 19 d’octubre
Perlas y Plumas
A les 19 h. Plaça de Can Felipa
Malabars, barra fixa, equilibris, bàscula i acrobàcia al
ritme de la música amb grans dosis de glamour. 
Cia. Los Gingers.
L’élegance et la beauté
A les 23 h. Plaça de Can Felipa
Després d’haver sofert un aterratge forçós, 
Jackie Star, antiga hostessa de l’exèrcit de l’aire es va
fer conferenciant. Avui ens parlarà de l’elegància i la
bellesa. 

Dissabte 20 d’octubre
Le diable au corps
Sessions a les 17.30 i 19.30 h. Plaça Prim
Una performance de circ d’absoluta bellesa. 
Cia. Michaël & Caroline.
Serial Paradise
A les 21.30 h. Centre cívic Can Felipa (Pallars, 277)
Un veritable espectacle de dansa contemporània post-
moderna de Cosmin Manolescu. DCM Company.
Freak Cabaret
A les 23 h. Centre Moral i Cultural (Pujades, 176)
Benvinguts a la paradeta de monstres: Emminova, la
dona cosida per “37 parts diferents del seu cos”; Barbie,
“un fenomen de la naturalesa”; Otto, “l’home-conill”… 

Diumenge 21 d’octubre
Papirus
A les 12 h. Centre cívic Can Felipa (Pallars, 277)
Un descarregador de moll i una pagesa es troben per
casualitat quan escapen de la guerra. Espectacle per a
públic familiar, de la Cia. Xirriquiteula.
Kamchàtka
A les 19 h. Rambla del Poblenou
Emigracions… Immigracions. Moviments de persones
que viuen entre l’adaptació a un nou indret i l’alteració
del dia a dia. Teatre de carrer.

Dissabte 20 d’octubre
Bernat i el museu encantat
A les 17.30 h. Centre cívic Besòs (rambla Prim, 87-89)
En Bernat, un nen molt entremaliat i a qui li agrada
molt dibuixar, decideix visitar el museu ambulant d’en
Pablo Picasso. A càrrec de ‘Quasi i Punt’. 

Diumenge 21 d’octubre
Allò que el vent s’endugué
A les 12 h. Farinera del Clot (Gran Via de les Corts, 837)
En Carlets, un personatge estrany, viu amb el seu gos
en un pis que s’ha muntat al terrat . Cia. AviBikini.

Dissabte 27 d’octubre
Fem panellets
A les 11 h. C. cívic Parc Sandaru (Buenaventura Muñoz, 21)
Taller adreçat als nens per aprendre de forma divertida
a fer aquest dolç tradicional.
Dimarts 16 d’octubre

Compae!
A les 20.30 h. Centre cívic Besòs (rambla Prim, 87-89)
La determinació, la constància i l’amor comú han fet
possible la consolidació de ‘Compae!’, un grup de mú-
sics amb un mateix interès: el flamenc.

Divendres 26 i dissabte 27 d’octubre
L’elissir d’amore
A les 21.30 h (dv) i 21 h (ds). Centre cívic Can Felipa
(Pallars, 277)
Popular òpera de Gaetano Donizzeti a càrrec de la Co-
ral del Joncar.

Divendres 26 d’octubre
FragMenTs
A les 22 h. C. cívic Parc Sandaru (Buenaventura Muñoz, 21)
Un cicle d’arts escèniques en format de cabaret, amb
disciplines des del teatre a la dansa passant pel circ.

Divendres 19 d’octubre
Nòmades: una volta al món
A les 20 h. C. cívic Parc Sandaru (Buenaventura Muñoz, 21)
Un viatger que ha viatjat arreu del món ens explicarà la
seva vivència compartint fotos, vídeos, sabors...

Una publicació de l’Ajuntament de Barcelona. Consell d’Edicions i Publicacions: Carles Martí, Enric Casas, Jordi Martí, Joan Conde, Glòria Figuerola, Víctor
Gimeno, Màrius Rubert, Joan A. Dalmau, Carme Gibert i 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, Vicente
Zambrano, Daniel Diego i Oriol Molas. 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.
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www.bcn.cat/publicacions

bcnrevistes@bcn.cat

FE D’ERRADES 
El mes passat, a l’entrevista del doctor Joan Cano, es deia que la seva consulta és al número 106 del carrer Bolívia, quan en realitat és al 160.



Daniel Venteo

El govern del Districte de
Sant Martí recull els seus

projectes de modernització i
transformació dels barris en
un document programàtic
conegut amb el nom de Pro-
grama d’Actuació del Distric-
te (PAD), el qual, juntament
amb els documents de la res-
ta de districtes de la ciutat,
contribueix a conformar el
Programa d’Actuació Munici-
pal del conjunt de l’Ajunta-
ment de Barcelona durant
aquest mandat.
La proposta de transformació
dels barris que fa el mateix
Districte s’exposa al movi-

ment associatiu de Sant Mar-
tí i a la resta de la ciutadania
perquè hi facin les seves
aportacions. 

El Programa d’Actuació del
Districte continua donant
prioritat a l’atenció a les per-
sones i a fomentar la cohesió
social als seus barris, sense

oblidar la important tasca de
transformació de l’espai pú-
blic duta a terme els darrers
anys. Tot plegat és expressió
de la voluntat de consolidar
l’espai públic com a eix verte-
brador d’una política de ree-
quilibri social i territorial dels

barris de Sant Martí, que ja
ha començat a donar resul-
tats evidents els últims anys.
Al costat d’actuacions desta-
cades, com ara la recuperació
d’antics conjunts fabrils per a
nous usos més adaptats a les
necessitats actuals del veïnat,
el Districte vol continuar
apostant per la creació de
nous equipaments públics de
tota mena, com ara centres
educatius, sociosanitaris, cul-
turals i esportius, entre d’al-
tres, que no només han de

garantir la qualitat dels ser-
veis públics actuals, sinó que
també han de contribuir que
arribin a tothom sense exclu-
sions.
Un altre apartat destacat del
Programa d’Actuació del Dis-
tricte és, sens dubte, l’amplia-
ció del parc d’habitatges pú-
blics, ja sigui en règim de
compra o de lloguer. L’objec-
tiu no és un altre que contri-
buir a garantir l’accés a un
habitatge assequible com a
dret bàsic dels ciutadans.
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Inauguració d’una escola bressol a Sant Martí.

Durant els propers quatre anys,

el Districte de Sant Martí vol

continuar fomentant les

polítiques de proximitat i la

participació ciudadana, amb

mecanismes que facin més

propera la presa de decisions al

conjunt de la ciutadania

Sant Martí afronta el repte de
la cohesió social dels seus barris

La transformació de
l’espai públic és una
de les prioritats de
l’actuació del
Districte en els
propers quatre anys

C IU TA DA N S OPINE N

Manuel Sadjo
Aturat

La necesidad que tiene
el barrio es de equipa-
mientos sociales y de
ocio para los jóvenes y
la gente mayor.

Loraine Magín
Cambrera

Para mí lo más impor-
tante es la seguridad 
y un poco de limpieza,
porque es un barrio
muy bonito, pero 
hay que mejorar la lim-
pieza.

Xose López
Director de teatre

Aquest barri té manca
de zones verdes, escoles
i equipaments espor-
tius. Jo fomentaria més
els espais socials, cultu-
rals i artístics.

Cristina
Cabrerizo
Teleoperadora

Principalmente, la
seguridad, porque he
oído hablar de algunos
robos. También estaría
bien fomentar la
vivienda para jóvenes.

Cristina Úbeda
Coordinadora de
premsa

Sobretot posaria esco-
les bressol, perquè no
n’hi ha gaires i en
necessitem més. També
atendria la neteja de
carrers i dels pipicans, i
no oblidaria fer més
casals per als nanos.

Ernest Arrendo
Prejubilat 

Potser construiria habi-
tatges per a joves, per-
què de zones verdes i
equipaments diversos ja
en tenim.

El Districte de Sant Martí està preparant el programa d’actuació dels propers quatre anys. Vostè què faria? A què donaria prioritat?

C O M  PA R T I C I PA R - H IA
• Per Internet: www.bcn.cat/pam o www.bcn.cat/blogpam

• Per telèfon: 900 226 226.

• Amb SMS: 7010 + PAD + SM + missatge (cost 0,15 ¤).

• Per escrit: mitjançant les bústies que es poden trobar als equipaments municipals.

Més informació: pàgina 6.



Treballadores de Frigo en plena feina. 
(Foto: Frigo, 75 años Innovando - Unilever)
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P R O J E C T E S

D.V.

Una de les prioritats del
Districte continua sent

la millora de l’educació inte-
gral en tots els seus àmbits,
entesa com un instrument
d’integració i alhora de des-
envolupament de les perso-
nes. És per això que es pre-
veu la construcció de nous
equipaments educatius i la
millora dels ja existents, amb
una especial atenció a reduir
les mancances tant en les
places d’atenció als infants
de 0 a 3 anys com en les
d’ensenyament secundari.
Entre les mesures que es
preveu fer realitat durant
aquest mandat, cal incloure-
hi la creació de noves escoles
bressol arreu dels barris de
Sant Martí, com ara les que
s’ubicaran als CEIP Brusi, La
Palmera, Joaquim Ruyra,
Virrei Amat i Bac de Roda,
així com les de Camp de l’Ar-
pa (Alchemika i Meridiana/
Trinxant) i la nova escola
bressol Cascavell. En la ma-
teixa línia, cal destacar la
proposta de creació de l’Es-
cola de Música del Districte i
la cessió d’espais a la Genera-
litat de Catalunya per a la

creació de nous centres do-
cents, com ara els situats a
Provençals/Pujades/Fluvià,
al barri del Parc i la Llacuna
del Poblenou.

Pel que fa als equipaments
culturals, es crearan noves
biblioteques (Can Saladrigas,
Can Ricart, Glòries i Alche-
mika, per exemple) i nous
museus, com el dedicat al
passat industrial de Sant
Martí, ubicat a Can Saladri-
gas, i espais escènics i de
creació i recerca artística i
cultural, com ara el Taller
d’Artistes i la Casa de les
Llengües. 
Algunes de les interven-
cions destacades de trans-
formació de l’espai públic

són la recuperació d’espais
emblemàtics dels barris,
com ara les intervencions en
els antics complexos fabrils
de l’Alchemika, Can Saladri-
gas i Can Ricart, entre d’al-
tres. Al costat d’aquests pro-
jectes de gran envergadura,
cal recordar el desenvolupa-
ment del pla urbanístic de
les antigues zones indus-
trials del sector de Guipús-
coa/Ca n’Oliva, així com la
important transformació
urbana vinculada amb l’arri-
bada del tren d’alta velocitat
a l’estació de la Sagrera.
Pel que fa a la creació d’habi-
tatge públic, es destaquen
les noves promocions que es
construiran a diferents bar-
ris, com ara les del Poble-
nou,  Diagonal Mar i Front
Marítim del Poblenou, Glò-
ries, Besòs-Maresme, Verne-
da-la Pau, etc. Sense oblidar
les promocions d’aparta-
ments per a gent gran de
Maresme, Concili de Trento-
Lope de Vega i Bolívia-Bada-
joz, entre d’altres.

Sant Martí aposta per la 
transformació de l’espai públic 

L’alcalde, Jordi Hereu, a la presentació del projecte de l’Alchemika.

Al Poblenou,
el projecte 22@ 
incorpora un 
nombre destacat
de nous habitatges
públics

La millora de la 
qualitat de l’espai
públic i els equipa-
ments són punts
bàsics del Programa
d’Actuació del
Districte dels 
propers quatre anys

Els gelats Frigo

El 1927, Josep Rimblas va crear Industrias Frigoríficas y
de la Alimentación, SA, empresa que l’any següent va
canviar el nom pel d’Industrias Frigoríficas, SA, dins de
l’àmbit de la fabricació de gelats. Ajudat pel seu germà
Joan i altres membres de la família i utilitzant maquinà-
ria importada d’Amèrica, els Rimblas començaren a con-
querir una bona posició en el mercat dels gelats. Durant
el primer any van produir un milió de litres de gelat, el
qual era repartit amb carretons de mà, dins de caixes fol-
rades de suro i plenes de gel sintètic.
Durant la Guerra Civil, les cambres frigorífiques ubicades
al Port Franc varen ser incautades i bombardejades. Des-
prés de la guerra l’empresa es va convertir en encarregada
de la fabricació de gelats i derivats làctics i prengué el
nom, el 1941, de Productos Frigo, SA. En la dècada dels
anys 50, i sobretot a Barcelona, es va fer habitual dema-
nar un Frigo, a l’hora de referir-se a un gelat. Una dècada
després, amb aquesta premissa, l’empresa va guanyar po-
sicions en el mercat amb el lema que es va fer famós de:
“Frigo es un helado pero... no todos los helados son Fri-
go”. Mentrestant, el 1960 havien traslladat la fàbrica a l’i-
lla situada entre els carrers Perú, Lope de Vega i Bilbao,
en uns terrenys on hi havia un camp de futbol i una sè-
quia que els travesava parcialment. Poc temps després
d’aquest trasllat, canviaren un altre cop la denominació
per la de Frigo, SA. Uns anys després, el 1973, passaren a
formar part del grup Unilever, establert a Espanya des de
1948. De llavors ençà, l’empresa ha estat capdavantera en
la fabricació i la patent de nous gelats.
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



D. Venteo

El Districte de Sant Martí
es troba en ple procés d’e-

laboració del Programa d’Ac-
tuació de Districte (PAD) per
als propers quatre anys. El
PAD és el document on es re-
cull el compromís de l’Ajunta-
ment amb la ciutadania i
conté tant les línies d’actua-
ció estratègiques com el se-
guit d’actuacions concretes
que el Districte farà durant
aquest mandat.
Com ja és habitual, el Progra-
ma d’Actuació del Districte de
Sant Martí, així com la resta
de programes d’actuació dels
districtes del conjunt de la ciu-
tat, serà el resultat d’un procés
participatiu en el qual Ajunta-
ment, veïns i entitats consen-
suaran els projectes que s’han

de portar a terme els propers
quatre anys. D’aquesta mane-
ra, a partir de la proposta ini-
cial bàsica de l’Ajuntament,
tothom podrà contribuir a mi-
llorar el programa i enriquir-lo
amb les seves aportacions.

Com participar-hi?
El procés participatiu del Pro-
grama d’Actuació del Districte
va començar a final de setem-
bre. Aquest diàleg es durà a
terme amb el conjunt del mo-
viment associatiu dels deu ba-
rris de Sant Martí, els consell
sectorials de participació i la
ciutadania en general, mit-
jançant la informació que
anirà apareixent al web
bcn.cat, a la revista Barcelona
Informació i a d’altres mitjans
de comunicació.

La recollida de les aporta-
cions d’entitats i veïns es farà
fins a mitjan novembre i es
realitzarà a través de diver-
sos mitjans telemàtics i de
bústies instal·lades expressa-
ment amb aquesta finalitat
en els equipaments munici-
pals, com ara centres cívics i
culturals, biblioteques, cen-
tres de barri, mercats muni-
cipals i a la mateixa seu del

Districte, a la plaça de Valen-
tí Almirall. Posteriorment es
donarà pas al procés d’estudi
i acceptació de les propostes
i, en darrer lloc, el proper
mes de desembre el docu-
ment final del  Programa
d’Actuació del Districte serà
sotmès al Consell Plenari per
a la seva aprovació.
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N O T Í C I E Sf
Sant Martí commemora l’11 de Setembre 
El Districte de Sant Martí va organitzar el passat mes
de setembre diverses activitats per commemorar la
Diada Nacional de Catalunya. Carles Flavià, actor, au-
tor i humorista va ser aquest any l’encarregat de pro-
nunciar una conferència sobre l’11 de Setembre. La
jornada festiva va concloure amb una ballada popular
de sardanes a la plaça de Valentí Almirall.

Una altra àvia centenària a Sant Martí
Maria Márquez Carrasco, veïna de Sant Martí, va
complir cent anys el passat mes de juliol. Amb aquest
motiu, el regidor del Districte, Francesc Narváez, va
anar a visitar-la i li va lliurar un ram de flors i una
placa commemorativa. Durant l’acte d’homenatge la
Maria va estar acompanyada per la seva família i per
un bon nombre d’amigues.

Dia de la Ciutat Autònoma de Ceuta
El Districte de Sant Martí va acollir el passat mes de
setembre els actes de commemoració del Dia de la
Ciutat Autònoma de Ceuta, els quals un any més ha
organitzat la Casa de Ceuta a Barcelona, amb el su-
port del Districte. Els actes van incloure una con-
ferència de José Luis Gómez Barceló, cronista oficial
de la ciutat de Ceuta, com també el lliurament de di-
versos premis literaris.

Ajornada la inauguració del centre de
barri del Poblenou 
La inauguració del centre de barri del Poblenou, pre-
vista per al mes de setembre, va haver de ser ajorna-
da a causa dels problemes tècnics sorgits a una de les
sales uns dies abans de l’obertura oficial. Tot i així,
l’equipament va començar a funcionar, encara que de
manera parcial. L’acte inaugural d’aquest nou espai
municipal, destinat a donar servei a les entitats i al
veïnat del Poblenou, es farà quan quedin resoltes
aquestes disfuncions.

El Districte convida el moviment 

associatiu i els veïns a millorar el Programa

d’Actuació del Districte (PAD) per als

propers quatre anys

Metxeres de l’empresa Llorens i Cia., al 1913.

El llibre “Fet al Poblenou” mostra 150 anys de vitalitat industrial 
Daniel Romaní

El Poblenou és un referent
obligat a l’hora de parlar

de la importància de la indús-
tria al districte de Sant Martí.
L’any 1888, de les 243 fàbri-
ques que hi havia a Sant Mar-
tí, 152 eren al barri del Poble-
nou. Al començament del
segle XX, el Poblenou consti-
tuïa la concentració industrial
més important de tot l’Estat
espanyol. Pel volum de la
seva producció i per la diver-

sitat de productes que s’hi fa-
bricaven –en petits tallers i
obradors d’oficis, i en potents
indústries dedicades a l’ali-
mentació, la siderúrgia i la
metal·lúrgica–, era conegut
com “la fàbrica” o “l’obrador
de Barcelona”, i també com
“el Manchester català”.
Ara una publicació recull el
passat industrial dels darrers
150 anys del barri. El llibre té
el mateix títol que l’exposició
que, sobre aquest mateix

tema, va inaugurar-se ara fa
un any al centre cívic Can Fe-
lipa: “Fet al Poblenou”. Imprès
en català i en castellà, el llibre
ha estat realitzat per l’Arxiu
Històric del Poblenou i el Mu-
seu d’Història de la Ciutat,
amb la col·laboració del
22@Barcelona i del Districte
de Sant Martí. Les fotografies
són de Salva Campillo, Albert
Masias, Pere Parera, l’Arxiu
Històric del Poblenou i l’Arxiu
Municipal del Districte.

El Districte ofereix diverses vies
perquè tothom pugui opinar

Es poden fer
propostes per escrit,
SMS, Internet 
i telèfon 

S E S S I O N S  P E R  P R E S E N TA R  E L  PA D  A L S  B A R R I SA
Sant Martí de Provençals

Centre cívic de Sant Martí (Selva de Mar, 215). 2 d’octubre, a les 20 hores.

El Parc i la Llacuna del Poblenou

Biblioteca Xavier Benguerel (av. del Bogatell, 17). 4 d’octubre, a les 20 hores

La Vila Olímpica del Poblenou

Biblioteca Xavier Benguerel (av. del Bogatell, 17). 4 d’octubre, a les 20 hores

Diagonal Mar i el Front Marítim del Poblenou

Centre de barri Selva de Mar (Selva de Mar, 215). 9 d’octubre, a les 20 hores

Provençals del Poblenou

CEIP Catalònia (Perú, 195). 10 d’octubre, a les 20 hores

El Poblenou

Centre cívic de Can Felipa (Pallars, 277). 11 d’octubre, a les 20 hores

El Besòs i el Maresme

Centre cívic del Besòs (rbla. de Prim, 87-89). 15 d’octubre, a les 20 hores
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C U LT U R A  

Dolors Roset

El centre cívic Can Felipa, el
Centre Moral, el Casino de

l’Aliança, carrers i places del
barri,  com també els espais de
Niu, Hangar i el Palacete de la
Boro, són els escenaris triats
per a les més de vint represen-
tacions que configuren el pro-
grama d’enguany del Festival
de Tardor Escena del Poble-
nou. És una trobada d’arts
escèniques on es podrà veure
dansa, circ, clowns, teatre
d’objectes, teatre de carrer,
música i moltes coses més. 
A la mostra hi participen ar-
tistes locals, nacionals i inter-
nacionals que presentaran
propostes creatives arrisca-
des i innovadores per a tots
els públics, que són difícils de
trobar en circuits més con-

vencionals. Els organitzadors
d’Escena Poblenou han ini-
ciat aquest any un projecte
d’intercanvi amb dos festivals
de carrer del sud de França.
Companyies i artistes vincu-
lats a aquest projecte estaran
el dia 20 d’octubre a la plaça
Can Felipa.

Alguns dels espectacles que
destaquen són Plume, una
obra de teatre d’objectes dels
francesos La Chouing; el nou
espectacle de Pez en Raya i
Pere Hosta, Sake Mate, una

barreja de clowns i humor; o
la proposta de dansa contem-
porània, música, teatre i ví-
deo-animació dels romanesos
DCM Company. Per als nens,
el diumenge al matí, a la sala
gran del centre cívic Can Feli-
pa, la companyia Xiquiriteula
representarà Papirus.
Aquest festival és una mostra
de la feina que fan joves com-
panyies i s’hi poden veure es-
trenes, espectacles que estan
en gira i fins i tot algunes
propostes en les quals encara
s'està treballant. A més a
més, també hi haurà un taller
dedicat al teatre físic. Escena
Poblenou és una associació
independent que col·labora
amb el centre cívic Can Feli-
pa. La presentació d’aquesta
edició del festival es farà al
Casino de l’Aliança del Poble-
nou el 9 d’octubre, a les 13 h.

Més informació:
www.escenapoblenou.com

Els espectacles de
carrer són gratuïts 
i els altres tenen 
un preu simbòlic de
2 euros

És el sisè any consecutiu d’aquest festival de

teatre independent, el qual se celebra del 18

al 21 d’octubre en diferents espais del barri

Moment d’una representació de l’edició anterior del festival.

Ja és aquí el Festival de
Tardor Escena Poblenou 

Ja fa 50 anys que en Josep Llarch i Sirisi va
obrir l’autoescola que encara avui és tota

una referència per als veïns del Poblenou. És di-
fícil trobar algú al barri que no s’hagi tret el car-
net després de passar per l’autoescola Poblenou
o que no tingui algun familiar que ho hagi fet.
Ara porta l’autoescola el fill del fundador, el Jo-
sep Llarch i Mata, que avui dia ensenya molts
dels néts dels que havien estat alumnes del seu
pare. Han passat molts anys des que van obrir,
però segueix ferm el compromís d'eficiència en

l’ensenyança. No debades han rebut fa poc el
certificat ISO de qualitat per la seva gestió. El
Josep fa 22 anys que exerceix de professor i
sempre s’ha preocupat perquè la gent surti ben
preparada i sabent portar el cotxe en les condi-
cions més diverses. Segons ell, una bona forma-
ció és la clau per prevenir accidents.

Autoescola Poblenou
Rambla del Poblenou, 59
Tel. 93 309 08 61

E L  T A U L E L L

L’autoescola amb història on el Poblenou aprèn a conduir

El centre ha estat premiat a la Setmana del Comerç 2007.

Joan Anton Font

S E R V E I  P Ú B L I C

Redacció

A banda de la possibilitat de trucar al telèfon del civisme
(900 226 226), d’enviar correus electrònics al web del Dis-
tricte o de l’Ajuntament i missatges de text amb mòbil, els
ciutadans poden utilitzar mitjans més tradicionals per fer
arribar les seves opinions sobre els programes d’actuació,
com és l’ús de les butlletes impreses per l’Ajuntament amb
aquesta finalitat, tant les que pregunten sobre els progra-
mes del Districte com les que ho fan sobre el Programa
d’Actuació de la ciutat en el seu conjunt. Aquestes butlle-
tes es poden enviar per correu postal o dipositar-les a les
bústies col·locades en punts estratègics del districte. 
A Sant Martí, les bústies per al procés de participació es-
tan situades als punts següents:

Oficina d’Atenció al Ciutadà
• Plaça de Valentí Almirall, 1
Biblioteques
• Ramon Alòs-Moner (rambla de Prim, 87-89)
• Sant Martí de Provençals (Selva de Mar, 215)
• Xavier Berenguel (avinguda del Bogatell, 17)
• Sala de Lectura del Clot (Clot, 27)
Centres cívics
• La Farinera del Clot (Gran Via, 837)
• Besòs (rambla de Prim, 87-89)
• Can Felipa Poblenou (Pallars, 277)
• Sant Martí de Provençals (Selva de Mar, 215)
• Parc “Sandaru” (Buenaventura Muñoz, 21)
Centres de barri
• Besòs (Cristòbal de Moura, 230-232)
• Poblenou (rambla del Poblenou, 49)
• Diagonal Mar (Selva de Mar, 22-32)
• La Palmera (Duoda, s/n)
• La Pau (Pere Verges, 1)
Mercats municipals
• Provençals (Menorca, 13-19)
• Sant Martí (Puigcerdà, 206-212)
• Besòs (Jaume Huguet, 38)
• Clot (pl. del Mercat, 26)
• Poblenou (pl. de la Unió, 25)

En aquests mateixos llocs es pot recollir el fullet explica-
tiu i la butlleta per participar en l’elaboració del Progra-
ma d’Actuació del Districte.

Bústies per opinar sobre
els programes d’actuació
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P O L I E S P O R T I U

Pere S. Paredes

Poc es devien pensar, ara fa 25
anys, que allò que va començar

com una colla d’amics que volien
promocionar l’esport del futbol des
del carrer acabaria sent una entitat
reconeguda a Barcelona, especial-
ment a Sant Martí, amb 25 anys
d’història.
Dintre dels actes que es van cele-
brar el passat mes de juny, el club
va aconseguir reunir en un acte
molt emotiu la majoria dels socis
fundadors del club per donar-los un

pin de plata commemoratiu.
Andrés Sánchez, president del CE
Pujades i un d’aquells fundadors,
viu actualment com un repte tot el
que envolta el seu club: “Els temps
han canviat molt i ara és més difícil
atraure els nens, encara que sigui
amb l’esport del futbol”.

“Quan vàrem començar, fa 25
anys”, recorda Sánchez, “jugàvem al
carrer i durant tota la nostra vida
hem intentat treure del carrer els
nens perquè facin esport. Ara, amb
tots aquest jocs electrònics, panta-
lles, etc., és molt difícil atreure’ls,
però ja estem contents amb els més
de 130 nens que hi ha inscrits al
club”.

Per al president d’aquesta entitat
“el nostre repte és crear una escola
de futbol on tots els nens i nenes
puguin aprendre les bases d’aquest
esport”.
L’acte principal de les celebracions
de les noces de plata del CE Pujades
es va celebrar el cap de setmana del
9-10 de juny i es va convertir en
unes jornades “de futbol total, on
els nostres equips van jugar amb el
Club Esportiu Vila Olímpica, el
Turó de la Peira, l’Atlètic Amistad,
el Sierra Pujades, el Sant Antoni de
Calonge, el veterans del Barcino, el
Futbol Club Estudiantes, a més d’u-
nes seleccions de jugadors colom-
bians i d’Uruguai”.

Més informació:
Club Esportiu Pujades 
C. Puigcerdà, 50-70 
Telèfon: 93 307 66 14 
www.clubdeportivopujadas.com 
c.d.pujadas@hotmail.com

A l’acte central de l’ani-

versari es va aconseguir

reunir la majoria dels

socis fundadors d’aques-

ta entitat de Sant Martí

El club de Sant Martí 
vol crear una escola de 
futbol per a nens i nenes
del districte

Joves durant una sessió d’entrenament al Club.

El Club Esportiu Pujades celebra
les  noces de plata amb l’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

Coneix els parcs de la ciutat!

El web Aparca't es renova amb nous
reportatges sobre els parcs de la Ciuta-
della, Sant Martí, el Guinardó o el Jardí
de les Heures. Visiteu aquests parcs de
Barcelona i en podreu conèixer la histò-
ria i tots els secrets que amaguen. 
www.bcn.cat/aparcat/ca/aparcat.htm

Web de Bombers

Entre altres seccions,  el nou web de
Bombers de Barcelona inclou un apartat
d'actualitat com també consells de
Protecció Civil i Prevenció. A més, es pot
consultar Fahrenheit 451, la revista dels
Bombers de Barcelona i veure fotos
històriques del cos.  
www.bcn.cat/bombers

w
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Quin és el camí que porta dos
ballarins del Ballet Reial de
Flandes a crear una escola de
dansa clàssica al Clot?
A los diecisiete años me fui a París a
formarme. Enseguida tuve propues-
tas profesionales y me dediqué com-
pletamente a la danza. Cuando lleva-
ba diez años fuera, me entraron
ganas de volver para ver qué podía
hacer con mi experiencia. Me acom-
pañó mi mujer, que también es baila-
rina, y decidimos crear una escuela
de ballet clásico, ya que prácticamen-
te no había ninguna. Éramos jóvenes,
teníamos ganas, mucha energía y cre-
íamos que era el momento idóneo
para emprender algo así. 
Instal·lar-se al Clot va ser una
decisió personal o fruit de l’at-
zar?
Creo en las casualidades. Yo nací en
la calle Dos de Maig, que está a tres
bloques de aquí. En el edificio moder-
nista donde está la escuela había an-
tes un gimnasio al que venía mi ma-

dre. Su propietario tuvo un accidente
y me lo ofreció a mí. Este señor, con
toda su buena intención, nos puso
aquí a los dos. 
Durant aquests vint anys no
s’han dedicat només a l’ensenya-
ment de la dansa. 
Veníamos del campo profesional y
solamente enseñar no nos llenaba.
Así que a medida que preparábamos
bailarines, también organizábamos
espectáculos para poder darles ese
punto profesional y esas tablas que
luego necesitan si deciden seguir en
el mundo de la danza. 
Actualment dirigeix la Compa-
nyia Ballet Santa Coloma de
Gramenet-David Campos. 
He intentado crear una compañía va-
rias veces, la última fue con el Ballet
Ciutat de Barcelona, que tenía ya ese
nombre. El caso es que este proyecto
cayó en manos del alcalde de Santa
Coloma, Bartomeu Muñoz. Santa Co-
loma es una ciudad con setenta et-
nias y creo que su alcalde, además de
ofrecer infraestructuras y servicios,
quiere que las nuevas generaciones
crezcan con otras visiones. Estas vi-
siones tan valiosas pueden venir de la
cultura y del arte. Y Muñoz se ha

arriesgado. Es una buena dinámica
para la ciudad. Desde el primer día
que estrenamos en el teatro Josep
Maria de Sagarra, en abril del 2004,
funcionó. 
Des de llavors han fet diverses
produccions, entre elles la inno-
vadora versió d’El Trencanous
que es va veure al Teatre Condal
el gener passat.
Es un “Trencanous” diferente que ha
tenido mucho éxito. En el Condal tu-
vimos 11.000 espectadores. La idea
es repetir Trencanous cada Navidad,
como lo hacen en Londres o en Nue-
va York. 

Quants integrants té la compa-
nyia?
Muy pocos. Presupuestariamente
sólo puedo afrontar diez contratos y
de salarios justitos, no como en el

resto de Europa, donde se paga bas-
tante. Aprovechamos la ventaja de
tener la escuela. En la escuela hay un
curso de preparación profesional
donde brindamos a los jóvenes la
oportunidad de salir al escenario bai-
lando con la compañía. 
Com veu la situació del ballet
clàssic a Catalunya?
En Barcelona, en Cataluña, la danza
clásica se considera algo antiguo, de
museo. O sea: no vende imagen. Aquí
todo lo que sea clásico no está con-
templado ni política ni socialmente.
Es un error que la Administración lle-
va cometiendo desde hace años, pero
creo que lo están reconociendo. Lo
que no creo es que el público sea el
problema, en absoluto. El público
aprecia nuestro trabajo.
“Quan s’és ballarí, se n’és sem-
pre”, ha dit un dels grans de la
dansa, Baryshnikov. 
Es verdad. Y me doy cuenta ahora,
que tengo 47 años (riu). Siempre seré
bailarín, porque es lo que quería ha-
cer desde pequeño. Quería bailar. Y
sigues bailando cuando enseñas y
cuando creas coreografías. Es muy di-
fícil expresar lo que sientes al bailar...
Es algo que toca el cielo.

E N T R E V I S T A David Campos, director de la Companyia Ballet Santa Coloma de Gramenet-David Campos

David Campos es va formar com a ballarí a París.

El 1987, David Campos (Barcelona, 1960) i la

seva dona, Irene Sabas, van deixar el Ballet Reial

de Flandes de Bèlgica per obrir una escola de

ballet clàssic al Clot. Ara també dirigeix la

Companyia Ballet Santa Coloma de Gramenet-

David Campos, l’única formació estable de

dansa clàssica de Catalunya

“En Cataluña,
la danza clásica se 

considera algo 
antiguo, de museo”

“Cuando bailo siento
que toco el cielo”

Felicia 
Esquinas


