
Sant Martí homenatja
Josep Maria Huertas  

PLACA

La rambla del Poble-
nou acull una placa
amb el seu nom

LLIBRE

S’acaba de publicar 
la seva última obra,
dedicada al Poblenou 

MESTRE

Huertas era degà del
Col·legi de Periodistes 
i cronista dels barris

Pàg. 3

E N T R E V I S TA Pàg. 8

Conxita Julià
La noia del mocador

“En demanar-li 
un record, finalment
em va donar el seu 
mocador de butxaca”

AC T I V I TAT S Pàg. 4

Estiuàs 2007  
Arriba la programació 
de les activitats d’estiu 

La comissaria de la Verneda, situa-
da a la rambla Guipúscoa, tindrà
part del terreny dedicat a equipa-
ments públics al servei dels veïns
del barri. Un conveni signat el mes
d’abril passat entre l’alcalde, Jordi
Hereu, i el ministre de l’Interior, Al-
fredo Pérez Rubalcaba, tancava
anys de negociacions. A l’acte, hi
van assistir també el delegat del
Govern, Joan Rangel i el regidor del
Districte, Francesc Narváez. Una
part de la finca que ocupen actual-
ment les dependències de la policia
passarà a ser propietat municipal i
l’Ajuntament hi construirà un nou
edifici amb 11.000 m2 de sostre, al-
hora que iniciarà un procés partici-
patiu amb el veïnat per decidir els
serveis que s’hi ubicaran. 

La Verneda tindrà equipaments 
de barri a la comissaria de policia

L’alcalde amb el ministre i el delegat del Govern el dia de la signatura del conveni. Pàg. 5

Un moment del parlament de la periodista Elisenda Roca. A l’esquerra, la regidora Montserrat Ballarín i el regidor Francesc
Narváez. A la dreta, la vídua Araceli Aiguaviva, el fill Guillem Huertas i Jordi Fossas, president de l’Arxiu Històric del Poblenou.

P O L I E S P O R T I U Pàg. 7

Complex Esportiu
Maresme 
4.000 m2 dedicats 
a l’esport i la salut 

S E R V E I  P Ú B L I C Pàg. 6

Consells per 
prevenir els efectes
negatius de la calor
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C O M E R Ç Pàg. 6

Setmana 
del Comerç 
Activitats per a tots 
el gustos
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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 93 266 44 41
Pallars, 277.
Centre Cívic Sant Martí 93 308 97 93
Selva de Mar, 215.
Centre de barri La Palmera 93 305 37 05
Maresme, 218-224.
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 93 296 79 69
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.

W L ’A G E N D AW

Divendres 13 de juliol 
La Família Rústika
A les 22 h. Rambla de Prim
Aquesta banda ha estat definida com a agrupació “rum-
barcelonafunk”, encara que al seu repertori mesclen el
tango, la cúmbia, la bossa, swing, el son o el blues... 

Divendres 13 de juliol 
Duo Rovira-Noguès
A les 22 h. Parc de Diagonal Mar
Saxo alt i guitarra. Dins el cicle de Clàssica als Parcs.

Divendres 27 de Juliol
Festa brasilera
A les 18 h. C. C. Parc-Sandaru (Buenaventura Muñoz, 21)
Tallers per a nens i nenes de percussió, màscares i pol-
seres. Xerrada i presentació de diferents projectes de
cooperació amb Brasil. Tallers per adults de capoeira i
percussió. Sopar popular i concert de música brasilera. 

Del 10 al 26 de juliol
Dóna la volta: del residu al recurs
Centre Cívic Besòs (Rambla de Prim, 87-89)
Una mostra del procés de transformació que experimen-
ten les nostres deixalles un cop dipositades als conteni-
dors de reciclatge. A càrrec de l’Agència de Residus de Ca-
talunya. Amb degustació d’aperitius ecològics.

Del 5 al 27 de juliol
Crianças da Rua
Centre Cívic Parc-Sandaru (Buenaventura Muñoz, 21)
Exposició fotogràfica d’Eva Torres Tiñena. 

Divendres 13 de juliol
Estiuàs infantil
De 10 a 13.30h. Rambla Prim, davant del C. Cívic Besòs
Tallers i activitats per construir jocs i joguines amb ma-
terial reciclat, un joc per a reciclar saltant (a càrrec de
l’Agència de Residus de Catalunya) i l’Animalada de Ka-
takrak, una quarentena de jocs de gran format.

Dijous 19 de juliol
Llepa’t els dits
A les 11 h. Plaça de la ludoteca M. Gràcia Pont
Concurs de pastissos freds.

Dissabte 7 de juliol
Mercateatre
De 21 a 02 h. Era de Can Planes (Parc de Sant Martí)
10a Fira de teatre i animació al Parc de Sant Martí. Una
mostra a l’exterior que gira al voltant circ, clown, mala-
bars, l’humor i moltes altres sorpreses.

Dijous 12, 19 i 26 de juliol
Full de ruta. Els dijous viatgers
A les 19 h. C. C. Parc-Sandaru (Buenaventura Muñoz, 21)
Dijous 12: Reto 7 desiertos. El desert del Gobi. Per Sergi
Fernández, periodista i fotògraf. Dijous 19: Saps com Con-
tribueixes a la (in)sostenibilitat del país on viatges? De l’as-
sociació Barrinar Cap a la Sostenibilitat i dijous 26: Turis-
me i desenvolupament rural, documental sobre el rodatge
de l’obra de teatre Pedro, Juanita y el Hotel de Mr. Hai, in-
terpretada pel Movimiento de Expresión Campesina Ar-
tística y Testimonial del Nicaragua.

Dies 5, 12 i 19 de juliol 
Cicle de cinema de països 
de la Mediterrània
A les 22 h. Centre Cívic Can Felipa (Pallars, 277)
Cicle que ens apropa als països veïns.

Divendres 13 de juliol 
Ramblejant
De 17 a 19 h. Rambla de Prim
Tallers, tasta tapes i espai dolç pels bars del barri. A partir
de les 19 h, escenari obert. Exhibició dels tallers de dansa
i expressió del Centre Cívic Besòs i de les entitats dels
barris del Besòs. 

Dijous 19 de juliol 
Una verdad incómoda
A les 21 h. Plaça Puigcerdà
Cinema a la fresca amb un film sobre el canvi climàtic i
els seus efectes devastadors produït per Al Gore.

Dissabte 21 de juliol 
1r Mercat d’Intercanvi del Besòs 
A les 11 h. Rambla Prim davant del Centre Cívic Besòs
Vine a la rambla amb tot allò que ja no utilitzes, posa-ho
sobre un llençol i barata-ho amb veïns i veïnes. 
A les 13 h, degustació de té fet amb l’energia del sol.

Dimecres 25 de juliol 
Tsimane, un viatge a l’Amazònia
A les 11 h. Centre Cívic Besòs (Rambla de Prim, 87-89)
Coneixes els costums i creences dels pobles indígenes
de l’Amazònia? Un espectacle de titelles per a nens i
nenes. A càrrec de la Companyia Zia Guantazo i el Cen-
tre d’Estudis Amazònics.
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Gerard Maristany

“Gràcies per totes les
mostres d’afecte que

estem rebent. M’agrada pen-
sar que, allí on és, ell les pot
percebre”. Així s’expressava la
vídua de Huertas, Araceli Ai-
guaviva, moments abans de
descobrir la placa en record
del mestre de periodistes. És
situada a la rambla del Poble-
nou, a l ’alçada de Ramon
Turró. El nom de Huertas,
gravat sobre metall, conviu
amb el d’altres veïns il·lustres
com Xavier Benguerel, la can-
tant Maria Espinalt o les tre-
balladores del Cànem. Es
dóna la circumstància que

fou el mateix Huertas qui va
fer la proposta, l’any 1999, de
convertir la rambla del Poble-
nou en l’autèntic “passeig de
la memòria” en què avui s’ha
convertit. 
L’homenatge va ser presentat
per la periodista Elisenda
Roca, qui va subratllar que
Huertas “estimava moltíssim
aquesta ciutat”. El regidor de
Sant Martí, Francesc Narvá-
ez, va destacar el “llegat mag-
nífic” que Huertas ha deixat a
Barcelona, compost per prop
de cent llibres, molts dels
quals recullen la història de la
ciutat i, especialment, la dels
seus barris. 

Una estona abans, el centre
cívic Can Felipa havia acollit
la presentació del seu últim
llibre, Itineraris Poblenou, re-
cull de quatre passejades ma-
ratonianes pel barri i els seus
entorns. El lector hi podrà re-
descobrir racons de tota

mena (des de la platja nudis-
ta fins a la font de Cobi, pas-
sant per la Biblioteca de les
Aigües o un mural dedicat al
món del còmic). El seu fill
Guillem va explicar que
“aquest és dels llibres que
més li agradava escriure, per-
què li servien per passejar de
nou pel barri. I sempre hi
descobria alguna cosa nova”.
El mateix Huertas diu que els
itineraris poden resultar útils
als qui volen descobrir una
Barcelona “que no sol ser
promocionada des dels patro-
nats de turisme”. 

Josep Maria Huertas va mo-
rir el passat mes de març a
l’edat de 67 anys. Compagi-
nava el deganat del Col·legi
de Periodistes amb nombro-

ses  col · laboracions a  la
premsa i mantenia una im-
plicació constant amb les
entitats i la gent del Poble-
nou. 

SANT MARTÍ 3Juliol 2007

Un moment de la presentació del llibre Itineraris Poblenou al Centre Cívic Can Felipa.

El passat 1 de juny es va 

col·locar a la rambla del Poblenou

una placa en memòria del

periodista Josep Maria Huertas.

El districte estudia posar el seu

nom a algun nou equipament 

de Sant Martí

Sant Martí recorda 
Josep Maria Huertas Claveria

“Itineraris Poblenou”,
l’últim llibre de
Huertas, ja es pot
trobar a les llibreries 

F U T U R S  H O M E N AT G E SA
Segons la normativa del nomenclàtor de Barcelona, no es pot dedicar un carrer a

una persona fins que no hagin transcorregut cinc anys de la seva mort. De tota

manera, el regidor Francesc Narváez es mostra convençut “que el Poblenou

tindrà un espai dedicat a la seva memòria”. Mentre passen els cinc anys, el distric-

te estudia posar el nom de Huertas a algun dels nous equipaments que s’estan

fent.“Li demanarem a la família que col·labori amb nosaltres”, va dir Narváez.

C IU TA DA N S OPINE N

Jaume
Fontcuberta
President Casino
L’Aliança

Va ser un gran perio-
dista i un gran lluita-
dor per les llibertats,
però sobretot va ser
una gran persona.

Jordi Fossas
President Arxiu
Històric Poblenou

En Josep Maria ens ha
fet conèixer i estimar el
Poblenou i Barcelona.
Dintre l’Arxiu va ser la
força que ens va fer
mirar endavant.

Manel Andreu
President AAVV
Poblenou

Era molta figura. Com
a veí ha estat una per-
sona molt compromesa
amb el seu entorn, i en
el camp periodístic ha
donat protagonisme als
qui normalment no
tenen veu.

Montserrat
Pocurull
Vicepresidenta
Coordinadora
Entitats Poblenou

Va treballar molt per al
barri. Era un home
senzill, que escoltava
tothom. Era un home
molt actiu i que mai no
tenia un no.

Maria Favà
Periodista 

Va ser un mestre de
periodistes. Li agrada-
va ensenyar i formar.
Alguns dels seus alum-
nes són excel·lents pro-
fessionals. És un refe-
rent d’honestedat i per
a mi, un amic. 

Elisenda Roca
Periodista

Era generós i dolç, enca-
ra que aparentés ser
aspre. Sincer i incòmo-
de, perquè parlava
sense filtres. Admirava
la seva dona i li queia la
bava amb els seus néts.
Segueix ben viu en la
nostra memòria.

Q u è  e n  p e n s a  d e  l a  f i g u r a  d e  J o s e p  M a r i a  H u e r t a s  C l a v e r i a ?



Un grup d’obrers de “Can Culleres”. (Foto: Poblenou: la
fàbrica de Barcelona-Ajuntament de Barcelona)
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A C T I V I T A T S

Daniel Venteo

Des de fa vint anys, l’A-
juntament i el movi-

ment associatiu dels barris
organitzen tota mena d’acti-
vitats per convertir els me-
sos estivals de juny i juliol
en un espai de lleure per als
infants i les seves famílies. 
Al Clot i al Camp de l’Arpa
del Clot, com a culminació
d’una programació d’actua-
cions musicals i de dansa,
entre d’altres, la cita és el dia
12 al parc del Clot, on a par-
tir de les 18.30 h té lloc la
festa infantil de benvinguda
als nens i nenes saharians
que vénen, com cada any, a
passar l’estiu al barri. 
Al Poblenou, a més de mol-
tes altres activitats que te-
nen lloc durant el mes de ju-
liol, els protagonistes de
l’Estiuàs són els nens i el ci-

nema. A Can Felipa, els
amants del setè art tenen
dues cites: els dies 4, 18 i 25,
cinema sense interrupcions,
i els dies 5, 12 i 19, cinema
dels països de la ribera me-
diterrània. A més, la progra-
mació inclou propostes de
dansa, teatre, música i plàs-
tica per a infants.

El cinema i la música, a la
fresca, a l’aire lliure, també
són els protagonistes de la
Verneda, juntament amb
Mercateatre, la 10a Fira de
teatre i animació, que té lloc
el dia 7 a l’era de Can Planes
a partir de les 21 h. Al Besòs

i al Maresme hi destaca la
jornada festiva del dia 13:
activitats infantils centrades
en el reciclatge, tallers i acti-
vitats de carrer de tota
mena.

Havaneres a la platja
La 8a cantada d’havaneres,
organitzada pel Districte i
l’AVV Vila Olímpica, se cele-
bra el 6 de juliol, entre les 20
i les 24 h, a la platja de Bo-
gatell. Hi haurà carpes, ta-
llers i animacions, sardinada
i castell de focs com a fi de
festa. L’edició d’enguany
compta amb la col·laboració
de 22@barcelona El Distric-
te de la Innovació, Barcelona
Televisió,Coca-Cola, COM
Ràdio,   El Periódico de Cata-
lunya, IMES,SA, Meypack,
ONO, Ràdio Unión Catalu-
nya i Tram.

Més informació:
www.bcn.cat/santmarti
Tel. 010 (preu: 0,39 euros + IVA 

establiment de trucada + 0,05 cèntims

+ IVA per minut tarifat per segons)

Arriba la programació de les
activitats de l’Estiuàs 2007 

Una activitat de l’Estiuàs de l’any passat.

L’Estiuàs proposa
activitats lúdiques 
i culturals per als
mesos d’estiu

La programació de l’Estiuàs omple d’ac-
tivitats els barris del districte, especial-
ment per als més petits. Música i cinema
completen la seva oferta

“Can Culleres”

J. M. ContelÀLB UM HI S TÒR IC

Al bell mig de la rambla del Poblenou, entre els carrers de
Pallars i Pujades, hi va haver durant molts anys la fàbrica
Metales y Platería Ribera, coneguda popularment com
“Can Culleres”. Era una factoria en la qual van treballar
molts veïns del barri i que va ser rica en anècdotes, com
una que feia referència al dia que, custodiat per les forces
de l’ordre, va arribar a la fàbrica un carregament de platí
per fabricar una coberteria. Els orígens de la factoria es
remunten al 1912, quan Joaquim Ribera i Barnaola, un
expert en metalls, muntà un taller a la rambla del Poble-
nou, 59, i s’especialitzà en la fabricació de coberts d’alpa-
ca i de llautó, materials que no s’havien utilitzat abans a
Catalunya. El producte va tenir un gran èxit comercial.
El 1924, fundà la societat anònima Metales y Platería Ri-
bera. La nova empresa va diversificar la producció i així
passà a comercialitzar barres i perfils sorgits del laminat-
ge i fabricà també coberts i altres peces de diferents me-
talls. Durant la Guerra Civil, incautada l’empresa, la fàbri-
ca va ser considerada d’interès estratègic. Acabat el
conflicte, els Ribera, molt afins al nou règim, després de
recuperar l’empresa van fer tot el possible per controlar
tota la producció del coure.
Anys més tard, construïren una nova fàbrica al Bon Pastor.
Pel que fa a la producció, l'any 1975, amb 704 treballadors
repartits en tres torns de vuit hores, es van fer 30.000 to-
nes de laminats de coure i aliatges –amb els quals es fabri-
caven les monedes de pesseta, conegudes també com “rú-
bies”–, 2.200 tones per a beines de bala i 250.000 tones de
coberteria. El 1985, l’empresa va fer suspensió de paga-
ments i el 1992 finalment va ser liquidada.
Si té fotografies o documents del seu barri, en pot fer
donació a l’Arxiu Municipal del Districte, 93 221 94 44



Joan Àngel Frigola

L’alcalde de Barcelona,
Jordi Hereu, i el minis-

tre de l’Interior, Alfredo Pérez
Rubalcaba van signar, el passat
mes d’abril, un conveni en vir-
tut del qual el Ministeri de
l’Interior cedeix a l’Ajuntament
una part de la finca de més
9.000 m2 que ocupen actual-
ment les dependències poli-
cials a la rambla de Guipúscoa.
En total seran 1.650 m2 que
permetran la construcció d’un
nou edifici amb 11.000 m2 de
sostre. 
La creació d’aquests nous
equipaments significarà, se-
gons va dir Jordi Hereu du-
rant l’acte de signatura del
conveni, la creació d’una nova
àrea de centralitat i la poten-
ciació del teixit social i cultu-
ral del barri, alhora que signi-

ficarà una millora de la xarxa
d’equipaments de la zona. Per
la seva banda, el regidor del
Districte, Francesc Narváez,
també present a l’acte, es va
comprometre a impulsar un
procés participatiu amb el

veïnat i amb les entitats del
barri per decidir els serveis i
equipaments que s’hauran
d’instal·lar al nou edifici, el
qual s’aixecarà a la cantonada
dels carrers de Treball i del
Concili de Trento.

Per la seva banda, el Ministe-
ri de l’Interior remodelarà a
fons les instal·lacions ac-
tuals, on ubicarà diferents
serveis interns i d’atenció al
públic. A la planta baixa de
l’edifici s’hi instal·laran ser-
veis com la tramitació i expe-
dició del DNI, del passaport i
de la targeta de residència.
També hi haurà la base de di-
verses unitats del Cos Nacio-
nal de Policia. Tot i compar-
tir el solar, les instal·lacions
policials i els equipaments
seran totalment indepen-
dents, ja que l’accés al com-
plex policial es farà exclusi-
vament per la rambla de
Guipúscoa.
Segons el regidor del Distric-
te, Francesc Narváez, el nou
edifici municipal podrà aco-
llir alguns equipaments que
ara hi ha a l’edifici del Centre
Cívic Sant Martí  de Pro-
vençals, cosa que permetrà
que els usuaris tinguin més
espai. 
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N O T Í C I E Sf
Activitats de setembre a Sant Martí 
El Districte de Sant Martí prepara diverses activitats
per al setembre. Cal destacar la commemoració del
Dia de la Ciutat Autònoma de Ceuta, el dia 5, a les 
20 hores, a la seu del Districte; el dia 6, a les 19 hores,
també a la seu, la commemoració de la Diada Nacio-
nal de Catalunya; i el dia 7, a les 19 hores, la inaugu-
ració del Centre de Barri del Poblenou, a la rambla del
Poblenou, 49.

Activitats a la biblioteca Xavier Benguerel
A més dels serveis habituals, la Biblioteca Xavier Ben-
guerel (avinguda del Bogatell, 17) continuarà oferint
durant l’estiu (tanca de l’1 a l’11 d’agost) activitats
adreçades a grans i petits. Hi haurà representacions
teatrals, projeccions de cinema, lectura de contes,
etc. Podeu consultar la programació de les diverses
biblioteques de Barcelona a www.bcn.cat/bibliote-
ques.

Ramblejant al Besòs
El dia 13 de juliol, a partir de les 17 hores, té lloc a la
rambla de Prim amb el carrer de Ferrer i Bassa una
nova edició de Ramblejant al Besòs. El programa d’ac-
tivitats inclou tallers, ludoteca, mostra d’arts escèni-
ques, l’espai dolç, la caseta dels somnis, l’estand de les
entitats, el IV campionat de Dominó i un concert de fi
de festa. Més informació a www.ccbesos.org. 

7è Obert Internacional d’Escacs
La Societat Cultural i Recreativa Ateneu Colón orga-
nitza, amb el suport del Districte de Sant Martí, el 7è
Obert Internacional d’Escacs Actius Vila del Poble-
nou. Aquesta competició, una de les més destacades
en el món dels escacs, se celebrarà els dies 11 i 12 d’a-
gost al centre cívic del Poblenou - Can Felipa (Pallars,
277). L’accés és lliure i gratuït. Més informació a
www.ateneucolon.com

Els nous
equipaments 
estaran situats a la
confluència de
Treball amb Concili
de Trento

Un edifici amb 11.000 metres quadrats de

sostre edificat en part del complex policial

dotarà el barri de nous serveis

Maqueta del futur edifici.

Els treballs del projecte es poden veure a www.memoriavirtual.org.

La gent gran fa memòria amb l’ús de les noves tecnologies 
D.R.

E scanejar fotos, enviar cor-
reus electrònics, navegar

per Internet –a les pàgines
web del lloc de naixement de
cadascú, per exemple– són al-
gunes de les activitats que ha
realitzat aquest curs passat un
grup de gent gran dels casals
de Sant Martí. Ho han fet
amb l’ajut d’uns 170 alumnes
de diferents centres d’ense-
nyament primari i secundari
del districte. Els alumnes han

recollit, a més, la biografia de
la gent gran a partir d’entre-
vistes presencials i a través de
la xarxa. Aquesta activitat,
“Memòria Virtual de la Gent
Gran”, té per objectiu recupe-
rar la memòria històrica de
Sant Martí fent ús de les tec-
nologies de la informació i la
comunicació, i apropar alhora
dues generacions. Són dos
sectors d’edat que tenen una
relació força diferent amb les
noves tecnologies. Els uns, els

infants i els joves, hi estan
molt familiaritzats. Als altres,
la gent gran, els causa respec-
te, si més no a la majoria. El
seu ús, però, els pot fer passar
uns bons moments de lleure,
facilitar algunes tasques de la
seva vida quotidiana i afavorir
la comunicació. “Memòria
Virtual de la Gent Gran” és
impulsada per 22@Barcelona,
el Districte de Sant Martí, el
Consorci d’Educació de Barce-
lona i Barcelona Televisió. 

Un procés participatiu decidirà
nous serveis per a la Verneda
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C O M E R Ç

Núria Mahamud

Durant la Setmana del Co-
merç, que es va celebrar

del 5 al 9 de juny, les associa-
cions de comerciants i el Con-
sell de Comerç del Districte
van organitzar tot un seguit
d’actes per donar a conèixer el
teixit comercial dels barris de
Sant Martí. Els comerciants
del districte van participar en
tallers d’aparadorisme, fidelit-
zació i captació de clients i de-
senvolupament d’acords cívics
amb comerciants. Però també
hi va haver actes de caire més
popular, com un tast de carn
de vedella a la plaça de Font i
Sagué (mercat del Clot), una
cercavila de cotxes antics i una
fira de joves dissenyadors al
Poblenou; una gimcana de tas-

tatapes al Besòs-Maresme, i
cantada d’havaneres, sorteig
de la promoció “2.000 ra-
ons/2.000 euros” i una exposi-
ció de cotxes d’època de la
marca Citroën a Sant Martí de
Provençals.

Per primera vegada, es va posar
en marxa el Trenet del Comerç,
que va fer un recorregut pels
barris de Sant Martí, la Verne-
da i la Pau, on els nens van po-
der gaudir d’un parc infantil
d’inflables i van ser obsequiats
amb una gran xocolatada.

També es va celebrar una fira
d’artesans a la plaça del mer-
cat del Clot i a la rambla Gui-
púscoa/Prim. El plat fort de
la setmana va ser la Mostra
de Comerç al Carrer, que es
va celebrar dissabte 9 de juny,
en què dotzenes d’establi-
ments van fer del carrer el
millor aparador. Com a nove-
tat, en aquesta edició es va
incorporar un nou espai, la
rambla Prim/Llull, del barri
del Besòs i el Maresme, el
qual es va afegir als ja tradi-
cionals dels carrers del Clot,
Sèquia Comtal i plaça Font i
Sagué (al Clot), la rambla del
Poblenou i Marià Aguiló (Po-
blenou) i  la zona de Sant
Martí Eix Comercial.
També es van premiar cinc
establiments del districte i es
va presentar el llibre El co-
merç a Sant Martí: dels establi-
ments centenaris als nous eixos
comercials.

Es va posar en
marxa per primera
vegada el Trenet
del Comerç

Durant tota la setmana hi va haver activitats

com una gimcana de tastatapes, un tast de

vedella i una cercavila de cotxes d’època

Els comerciants van treure les botigues al carrer.

Activitats per a tots el gustos
durant la Setmana del Comerç 

E l divendres 8 de juny es va celebrar a la seu
del Districte el sopar de la Setmana del Co-

merç 2007 en què es van atorgar els premis a
diferents comerços de Sant Martí en reconeixe-
ment del seu mèrit o trajectòria. Els comerços
premiats d’enguany han estat: Novedades Gar-
ro, del barri del Besòs i el Maresme, una botiga
de roba per a home i dona que va obrir Luis
Garrote el 1965; la Bacallaneria Vidal, del Clot,
un establiment de 1934 que ara porta el Josep
Vidal i Font, la seva esposa Rosario i la seva ger-

mana Maria Rosa; l’Autoescola Poblenou, de Jo-
sep Llarch, que enguany celebra el 50è aniversa-
ri i a qui acaben d’atorgar el certificat de qualitat
ISO; i la Matalasseria Aurora de Sant Martí de
Provençals, de també mig segle d’història i que
porta des de fa 30 anys l’Àngel Mendo, la sego-
na generació. També es va fer una menció espe-
cial per l’accessibilitat de Mendoza Sabateria,
una botiga recent on el propietari, Josep Maria
Mendoza, va aplicar mesures com una rampa
d’accés molt suau i unes portes molt amples.

E L  T A U L E L L

Els Premis que reconeixen la vàlua del comerç

Els premiats durant la Setmana del Comerç.

Joan Anton Font

S E R V E I  P Ú B L I C

N. M.

Les altes temperatures que es preveuen per a aquest
estiu poden fer-ho passar molt malament a grups de
persones especialment vulnerables als efectes de la ca-
lor, com ara les més grans de 75 anys, persones amb
discapacitats físiques o psíquiques o que fan un activi-
tat física important, nadons, diabètics, hipertensos,
obesos, malalts crònics (cardiorespiratoris, hepàtics,
amb Parkinson i Alzheimer) i els que prenen medica-
ció per al sistema nerviós central.
Per prevenir les conseqüències més dramàtiques, 
el Departament de Salut ha activat un pla d’actuació
que serà vigent fins al 15 de setembre i que inclou
l’elaboració de plans específics en cada centre 
sanitar i una campanya d’informació amb recoma-
nacions a la població.
Hi ha alguns símptomes clars que ens poden alertar
que algú està patint un cop de calor: temperatura molt
alta, mal de cap, nàusees, set intensa, convulsions,
somnolència o pèrdua del coneixement. En aquest cas,
cal traslladar la persona a un indret més fresc, donar-
li aigua, mullar-la i ventar-la. I avisar urgentment els
serveis sanitaris (061). 
Cal beure molta aigua i sucs, fins i tot sense tenir set;
evitar les begudes alcohòliques i els menjars molt ca-
lents i calòrics. A casa, s’han de tancar les persianes de
les finestres on toca el sol i obrir-les durant la nit per
refrescar-la. Ventiladors i aire condicionat també ens
ajudaran a mantenir les estances més fresques. Al car-
rer, a més d’evitar caminar pel sol, és convenient por-
tar sempre una ampolla d’aigua, vestir amb roba lleu-
gera i de colors clars i cobrir-se el cap.

Més informació: 
Sanitat Respon: 902 111 444 (24 h)
Urgències: 061 

Pla per prevenir els efectes
negatius de la calor
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P O L I E S P O R T I U

Pere S. Paredes

E ls més de 6.000 abonats del
CEM Maresme es beneficien

de l'orientació del centre, on la sa-
lut i el benestar són allò més im-
portant; i així saben que un equip
d’especialistes en medicina i prepa-
ració física esportiva utilitzaran i
aprofitaran els efectes de determi-
nats exercicis i programes espor-
tius per resoldre o millorar els pro-
blemes físics com, per exemple,
mal d’esquena, de cames, estrès o
obesitat.
El Complex Esportiu Municipal
Maresme està gestionat per Med-
fitness. Els seus gestors afirmen

que “l’actual concepte de wellness
va més enllà de l’esport”, per això
pretenen que cada persona assolexi
els seus objectius de benestar i sa-
lut a través d’una àmplia oferta
d’activitats físiques.
El CEM Maresme té unes instal·la-

cions d'aproximadament 4.000
metres quadrats, distribuïts en di-
ferents espais com la zona d’aigües
termals, amb saunes, banys de va-
por i hidromassatge; o l’espai Bene-
fit, una sala insonoritzada, amb
llum indirecta, molt acollidora,
pensada per a la pràctica d’activi-
tats de relaxació i per a les perso-
nes que busquen l’equilibri i el ben-
estar total.
Aquest complex esportiu de Sant
Martí també compta amb un gran
espai amb dues piscines, on es fa
tot tipus d’activitats aquàtiques,
cursets infantils i natació lliure, tot
allò que afavoreixi que el cos humà
aprofiti els beneficis que propor-

ciona l’aigua.
Entre altres espais del CEM Mares-
me es troben la sala fitness, les sa-
les d’activitats dirigides, el solà-
r ium, la cabina de bronzejat ,

vestidors, cafeteria i zona social.
Les persones no sòcies del Com-
plex Esportiu Municipal Maresme
també tenen accés a tots els serveis
disponibles que s’estan oferint a les
instal·lacions municipals, amb l’ad-
quisició d’entrades puntuals.

Més informació:
CEM Maresme
Pallars, 484
Tel. 93 308 35 53 
www.medfitness.net 

Tothom sap que l’esport

aporta salut i benestar 

a les persones que el 

practiquen. El CEM

Maresme, a Sant Martí,

vol fer-ho possible al

màxim 

Les dues piscines són
una de les zones més
destacades del CEM
Maresme

Sala fitness al complex esportiu.

El Complex Esportiu Maresme té 
4.000 m2 dedicats a l’esport i la salut 

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

Nou portal de tràmits

"Tràmits on line" s'ha posat en línia amb
l'objectiu d'aconseguir que el conjunt de
la ciutadania i les empreses estalviïn
temps a l'hora de tramitar i fer gestions
amb l'Ajuntament. Permet realitzar de
manera íntegra el 87% dels tràmits més
demanats a l'Ajuntament. A més, incor-
pora el servei Call me back, amb què la
persona usuària demana ajuda tot fent
un clic en un botó i l'Ajuntament el
truca per oferir-li ajuda.
www.bcn.cat/tramits

Viatjar en el temps amb el vol virtual

Sobrevolar els carrers i les places de la
ciutat de Barcelona de després de la
postguerra, o observar com la franja
marítima de la ciutat ha canviat amb la
recuperació de les platges en només
cinquanta anys són algunes de les
noves possibilitats engrescadores que
ofereix la versió última del programa
Vol Virtual per Barcelona del web bcn. 
www.bcn.cat/volvirtual

w
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La memòria històrica és impor-
tant?
Sí. En el meu cas arrenca després dels
Fets d’octubre de 1934 quan, empreso-
nat el govern de Catalunya –incloent-
hi el president Companys– en el vaixell
Uruguai, jo anava sovint amb el meu
pare al port a saludar-los des del moll.
Algunes vegades vam haver de córrer
davant de la policia a cavall. 
Això va durar molt?
Fins que els van enviar al Penal del
Puerto de Santa María, a Cadis, fet que
va produir una certa angoixa entre
molts catalans per la por del que li po-
gués passar al president. Un dia que el
meu pare parlava d’aquest assumpte
amb uns veïns, vaig comentar que es-
criuria el president per encoratjar-lo,
cosa que va originar un cert somriure
entre els assistents, que devien pensar:
“què farà una nena de carrer?”
El president li va contestar?
Molt breument, em deia: “estimada
filla meva, et tracto de filla per la teva

jovenesa”, i em demanava que li tor-
nés a escriure, perquè li va agradar
que li hagués escrit en vers. Per tant,
vaig continuar escrivint-li. En tot el
temps que va estar al penal, em va
respondre en quatre ocasions, en una
equivalència de tres cartes meves per
una d’ell.
I després?
A la seva tornada a Barcelona, des-
prés de les eleccions de 1936, aquell
dia el volia anar a veure, però davant
de tantíssima gent que el va anar a re-
bre, vaig desistir. Poc després, el 14
d’abril, es feia un homenatge al presi-
dent Macià davant la seva la tomba, i
vaig decidir anar-hi. Hi havia molta
gent. Acabat el discurs, vaig passar el
cordó i em vaig abraçar al president,
dient-li: “sóc la Conxita”. “La que
m’escrivies en vers” em contestà. En
demanar-li un record, finalment em
va donar el seu mocador de butxaca i
em va dir: “guarda’l i recorda’m sem-
pre”. I hi afegí: “estima Catalunya”.
Llavors què va fer?
Sortir corrents, perquè ningú me’l
prengués i en arribar a casa, davant la
por que algú se me’l volgués quedar, la
senyora Quimeta va brodar en un dels

extrems l’escut de Catalunya i la frase
“Record del President Lluís Companys
per a Conxita Julià” i la data.
Un bon record, oi?
Sí, però em va durar poc temps, per-
què en acabar la guerra la meva mare
va cremar totes les coses que ens po-
guessin comprometre, entre les quals
les cartes del president. Per sort, poc
abans el meu pare m’havia recomanat
que amagués el mocador dins de la
solapa de l’abric.

Un bona solució. Com va acabar?
Amb els anys el vaig canviar diverses
vegades de solapa, fins que un dia, em
vaig  trobar pel carrer una antiga com-
panya que havia pertangut al comitè
de depuració del Poblenou i que, men-
tre m'agafava per les solapes, em va
dir: “no vagis tan tranquil·la que enca-

ra estàs fitxada”. Llavors, per por d’un
escorcoll, vaig enviar el mocador al
Centre Català de Caracas.
Quan tornà a Barcelona?
Bé, després de molts anys d’anar-hi al
darrere i de fer moltes gestions. Va ser
molt difícil, semblava que no els inte-
ressava. Finalment, el mocador va tor-
nar de Caracas i el 17 de febrer de
1993 el vaig donar a la Generalitat en
una cerimònia íntima.
El mocador fins i tot va arribar a
inspirar una escultura del presi-
dent, oi?
Un temps després, quan es va crear la
comissió per fer el monument a Lluís
Companys,  l’escultor va demanar al-
gunes referències sobre el president.
Llavors, el senyor Jordi Pou i Vidal,
membre de la comissió, li va explicar la
història del mocador. Un dia ens vam
veure i, finalment, el 21 d’abril de
1998 es va inaugurar el monument al
passeig Lluís Companys a tocar del
carrer de Trafalgar, un monòlit amb un
medalló del president amb una noia
repenjada amb el mocador a la mà.
Ara on es troba el mocador?
Guardat en el Museu d’Història de
Catalunya, al Palau de Mar.

E N T R E V I S T A C o n x i t a  J u l i à ,  l a  n o i a  d e l  m o c a d o r

Conxita Julià en el nucli antic de Sant Martí.

L’Ajuntament de Barcelona, ha publicat el llibre

de la Conxita Julià “Records de la meva infància.

Les passejades amb el pare”, on repassa les

seves vivències, una de les quals la va marcar

per sempre, que és la que ara ens explica

“Per por d’un escorcoll,
vaig enviar el mocador 

al Centre Català de
Caracas”

“En demanar-li 
un record, finalment 
em va donar el seu 
mocador de butxaca”

Josep Maria
Contel


