
Els projectes urbans no 
s’aturen a Sant Martí

PROJECTES

Escoles bressol, parcs,
equipaments esportius
i socials, aparcaments...

OBJECTIU

Acabar els
projectes quan
estan programats

INAUGURACIÓ

El 7 de setembre 
obre el nou centre de
barri del Poblenou

Pàg. 3

E N T R E V I S TA Pàg. 8

Doctor Joan Cano
Premi nacional Arruga
d’Oftalmologia

“Pels ulls es poden 
descobrir moltes 
malalties del cos, com la
diabetis o una artritis”

E N T I TAT S  Pàg. 4

L’IES Poblenou 
inicia el curs com a
centre de formació
professional

Com cada any pels voltants de la
diada, Poblenou celebra la Festa
Major. Enguany la celebració
coincideix amb la inauguració del
nou centre de barri, situat a la
rambla, davant del qual es faran
algunes activitats com un taller
de confecció de mantons per
guarnir els balcons.
Entre les desenes d’activitats que
han organitzat les comissions de
festes dels carrers i les centenà-
ries entitats del barri, hi desta-
quen l’actuació de l’humorista
Pepe Rubianes i l’exlíder dels
Mustangs, Santi Carulla, les ha-
vaneres, una ballada de sardanes
i diferents sopars populars. No hi
faltaran tampoc el correfoc i els
focs a la platja de Bogatell.

El setembre és mes de
Festa Major al Poblenou 

Imatge de la festa major de l’any passat. Pàg. 5

P O L I E S P O R T I U Pàg. 7

Triatló Tri-Trials
Series Barcelona
Èxit de participants

S E R V E I  P Ú B L I C Pàg. 6

Millor que nou,
100% vell 
Telèfon d’informació per
fer reparar objectes
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E Q U I PA M E N T S Pàg. 6

Sala de Lectura 
del Clot
Llibres i moltes més coses
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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

FESTA MAJOR DEL POBLENOU

Dijous 13 de setembre
Fes-te un drac!
A les 17.30 h. Centre de Barri (rambla del Poblenou, 49)
Taller de retallables gegants.
Banda Municipal de Barcelona
A les 20 h. Casino l’Aliança (rambla del Poblenou, 42)

Dissabte 15 de setembre
Matí d’slot
A les 10 h. Centre de Barri (rambla del Poblenou, 49)
Campionat d’scalextric. A la tarda, tallers d’esplais i
agrupaments del Poblenou.
Sardinada popular 
A les 17 h. Platja del Bogatell
Correfoc 
A les 20.30 h. Inici: plaça Prim
Amb els Diables del Poblenou, l’Estarrufat, La Víbria i
l’Estarrufadet.
Cantada de gospel
A les 22 h. Casino l’Aliança (rambla del Poblenou, 42)
Amb la col·laboració d’Intermon-Oxfam.

Diumenge 16 de setembre
Cercavila de gegants
A les 10.30 h. Inici: rambla Jove (entre Tànger i Pere IV)
Recorregut per la rambla per acabar a la plaça Sant Ber-
nat Calvó.
Gran ballada de sardanes
A les 18 h. Rambla/Pujades
Havaneres
A les 18 h. Casino l’Aliança (rambla del Poblenou, 42)
Amb el grup Peix Fregit.
Castell de focs d’artifici
A les 21 h. Platja del Bogatell

Dijous 20 de setembre
Presentació del llibre ‘Fet al Poblenou’
A les 19.30 h. Centre cívic Can Felipa (Pallars, 277)
Recull del passat artístic i industrial del Poblenou.

Dissabte 22 de setembre
Gimcana de tapes
Tot el dia. Rambla Prim
Gincana culinària de bar en bar del barri del Besòs per
tastar tapes. Els tiquets es poden comprar a les boti-
gues de l’associació i a la mateixa rambla. També hi
haurà una concentració de cotxes tunning.

Divendres 21 de setembre
Aquí qui no corre, vola
A les 18 h. Bib. Xavier Benguerel (av. Bogatell, 17)
Narració d’un conte tradicional per Laura Rodríguez.

Dissabte 29 i diumenge 30 de setembre
La màgia del cel
Ds. tot el dia, dg fins les 13 h. Parc del Fòrum (rbla. Prim, 2)
Circuit científic, planetaris inflables, paret magnètica,
observatori del sol i circuit d'aventura (tirolina, rocò-
drom i pont de mico). Espai d’oficis aeroespacials.

Diumenge 30 de setembre
Pau i les coses velles
A les 12 h. Farinera de Clot (G.V.  Corts Catalanes, 837)
Titelles a càrrec de la companyia Tatoina.  En Pau és un
nen molt entremaliat. Un dia la seva mare li demana
que l’ajudi a recollir uns trastos vells.

Dissabte 6 d’octubre
La màquina d’aigua
A les 22 h. Farinera de Clot (G.V.  Corts Catalanes, 837)
“Una faula americana”, que explica el conflicte que pa-
teix un inventor, en Charles Lang, que aconsegueix un
producte no apte per a enriquir-se. De David Mamet.

Diumenge 9 i dilluns 10 de setembre
Dones, sauna, mòbils i divorcis
A les 22 h (dg) i 18 h (dl). Centre Moral i Cultural 
(Pujades, 176)
De Nicasi Camps, a càrrec de la Secció de Teatre. Direc-
ció de Xavier Oliver.

Del 21 al 28 de setembre
Art a l’Escola Gregal 
Centre cívic Besòs (rambla de Prim, 87-89)
Mostra de manualitats, pintura, dibuix i patchwork
dels alumnes de l’Escola Gregal. Inauguració el 21 de
setembre a les 20.30 h.

Fins al 5 d’octubre
Fons fotogràfic
Arxiu Històric de la Ciutat (plaça Pons i Clerch, 2, 2ª planta)
Obres dels fotògrafs Manuel Esclusa, Pere Formiguera,
Joan Fontcuberta, Ferran Freixa, Humberto Rivas, etc.

Una publicació de l’Ajuntament de Barcelona. Consell d’Edicions i Publicacions: Carles Martí, Enric Casas, Jordi Martí, Joan Conde, Glòria Figuerola, Víctor
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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
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Daniel Venteo

La transformació urbana
de Sant Martí no s’atura.

En paraules del regidor del
Districte, Francesc Narváez,
“a Sant Martí fem una previ-
sió dels  ser veis,  equipa-
ments i espais públics que
necessitem. I tot això es fa
segons el calendari previst. I
per això inaugurem les obres
quan les tenim acabades i
programades, no en funció
del calendari electoral”. 
Durant els propers mesos en-
tren en funcionament, preci-
sament, diversos equipa-
ments i espais públics. És el
cas, per exemple, del nou

Centre de Barri del Poblenou,
a la rambla del Poblenou, 49.
Aquest espai anteriorment
havia estat ocupat pel casal
de gent gran municipal Tau-

lat, el qual ha estat traslladat
a la planta baixa de Can Sala-
drigas. També és el cas de les
noves escoles bressol Casca-
vell, al Besòs i el Maresme, i

Virrei Amat, al Poblenou, així
com del nou aparcament del
carrer de Cristóbal de Moura,
entre els carrers d’Alfons el
Magnànim i de Perpinyà,
amb capacitat per a 188 pla-
ces, que ha requerit una in-
versió de més de 3 milions
d’euros.
També cal destacar la crea-
ció d’una sala multimèdia i
d’estudi a Can Uriach (plaça
Carme Monturiol, 10). En
l’àmbit esportiu, cal citar el
nou camp de futbol 7 Vila
Olímpica ,  situat entre el
parc del Poblenou i l’escola
Vila Olímpica, al carrer de
Carmen Amaya. El camp, de

60x40 metres, és subdivisi-
ble en tres pistes de tennis, i
està dotat de vestidors, in-
fermeria i cafeteria, entre
altres serveis.
També arriba a la seva fi la
reurbanització dels espais in-
teriors compresos entre els
carrers de Lluís Dalmau, Jau-
me Huguet, Cristóbal de
Moura i de Ferrer Bassa, que
ha suposat una inversió de
més de 16 milions d’euros,
amb les transformacions

d’espais com a preferents per
a vianants, la implantació
d’enllumenat, la recollida se-
lectiva de residus, arbrat i zo-
nes verdes, l’ordenació de l’a-
parcament de vehicles sobre
la superfície i la urbanització
del tram del carrer de Llull.
Pel que fa a l’espai públic,
també cal recordar la gran ac-
tuació vinculada al nou parc
Central del Poblenou, que
està previst que s’acabi al
llarg del 2007.
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El districte estrena espais públics i equipaments aquesta tardor.

Després de l’estiu entren en

funcionament nombrosos

equipaments i espais públics que

converteixen Sant Martí en un

dels districtes capdavanters pel

que fa a la transformació urbana

de Barcelona

Sant Martí avança en la
transformació dels seus barris

A punt hi ha parcs,
equipaments
esportius i socials,
escoles bressol i
aparcaments

C IU TA DA N S OPINE N

Josep Dalmau
AV Vila Olímpica

El camp de futbol-set
era una de les nostres
aspiracions. Vila
Olímpica és un barri
molt nou, però amb
manca d’equipaments.
Hi ha una natalitat
alta i falten llocs espor-
tius.

Montserrat Janer
Veïna del barri

Em sembla molt bé. Sóc
filla del Poblenou i la
degradació que ha patit
el barri em dol molt,
per això em sembla
perfecte que s’impulsin
actuacions com el parc
central.

Eduardo Lanuza
AV Gran Via
Espronceda

Está muy bien y aun-
que hacen falta más
guarderías, es un paso
más para paliar las
necesidades del barrio
en lo que se refiere a
equipamientos.

Isidro Gutiérrez
de Tena
Professor i veí Camp
de l’Arpa

Al Camp de l’Arpa hi ha
manca d’equipaments.
Amb Can Uriach i
altres equipaments fem
front a aquesta man-
cança. El barri comença
a tenir identitat pròpia.

Fina Jerez
Veïna del Besòs

La remodelació que
s’ha fet al barri del
Besòs arran del Fòrum
2004 ha canviat tota la
zona. S’hi han fet nous
equipaments i ara fina-
litza un pla integral
d’urbanisme que feia
falta al barri.

Anna Moragues
Coordinadora
d’Entitats Poblenou

El Centre de Barri
Poblenou serà un punt
de trobada en general
amb les entitats i asso-
ciacions que hi ha i un
gran repte per a la
Coordinadora d’Enti-
tats que el gestionarà.

Q u è  l i  s e m b l e n  e l s  n o u s  e q u i p a m e n t s  q u e  s ’ e s t a n  a c a b a n t  a l  b a r r i ?



Imatge d’una de les postals de promoció de l’època, al
darrere de la qual es llegia “Bloques modernos La Paz”.
(Foto: Arxiu de l’AV de la Pau)
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E N T I T A T S  

Felicia Esquinas

Només hi ha vuit cen-
tres públics dedicats

exclusivament a la forma-
ció professional a Barce-
lona .  Un d ’e l ls  és  l ’ IES
Poblenou. Després de la re-
modelació feta a l’estiu i a
l’espera d’una nova deno-
minació, el centre ha iniciat
el curs amb una oferta for-
mativa especialitzada en
comerç i màrqueting, in-
formàtica i administració,
que segueixen entre 250 i
300 alumnes. 
La reconversió forma part
d’un pla del Consorci d’E-
ducació de Barcelona ini-
ciat el 2005 per millorar
l’oferta de formació profes-
sional. Una de les coses
que s’ha fet és concentrar
els cicles formatius i rela-
cionar-los amb el territori.

Per a l’IES Poblenou s’ha
triat una especialització
(comerç-informàtica-admi-
nistració) del ram dels ser-
veis, especialització lligada
amb les necessitats de les
empreses del 22@. 
L’IES Poblenou impartia se-
cundària, batxillerat i forma-
ció professional. De la for-
mació professional, i només
durant aquest curs, en man-
tindrà els estudis d’Ali-
mentària. L’ESO i el batxille-
rat s’han traslladat a un nou
centre, el Front Marítim.
Xavier Secall, director de
l’IES Poblenou, considera
que un dels cicles forma-
tius més interessants del
centre és el de Comerç In-
ternacional. “Capacita per a
la compravenda a l’estran-
ger, una bona qualificació
professional per al nostre

món globalitzat”, afirma.
El Consorci d’Educació de
Barcelona està fent un es-
forç perquè les sortides
professionals responguin a
les demandes del mercat
mitjançant convenis de
col·laboració amb les em-
preses. Ara, certs professio-
nals (soldadors, per exem-
ple) s’han d’importar de
l’Est. Les xifres parlen: al

centre d’Europa, i a països
com Alemanya en concret,
el 70% dels joves fan for-
mació professional i un
30% són universitaris.
Aquí és a l’inrevés. 

Més informació:
IES Poblenou
Doctor Trueta, 206-208
Telèfon: 93 225 38 12

L’IES Poblenou inicia el curs com a
centre de formació professional 

Una de les aules de l’institut amb ordinadors, a punt per rebre els alumnes.

Té una especialit-
zació formativa 
lligada amb les
necessitats de les
empreses del 22@  

L’IES Poblenou ha esdevingut un dels
vuit centres públics de Barcelona que 
es dediquen de manera exclusiva a la 
formació professional

“Bloques modernos La Paz”
Davant de la manca d’habitatge que hi havia a Barcelona al
començament dels anys seixanta, l’Obra Sindical del Ho-
gar, OSH, va projectar un nou polígon d’habitatges en una
de les zones on encara restaven alguns terrenys rurals. El
lloc triat foren unes terres a la sortida de Barcelona, entre
la riera d’Horta i la creu de terme de Sant Martí, l’espai que
avui perimetren els carrers de Guipúscoa, Extremadura,
Gran Via de les Corts Catalanes i la rambla Prim.
El polígon, que amb el pas dels anys s’ha convertit en barri,
fou projectat el 1963 per les autoritats franquistes que, tot
celebrant els “25 años de paz”, decidiren anomenar-lo així.
Seguint el projecte, es van construir en aquest espai 2.499
habitatges, repartits en un centenar de blocs de vuit tipus
arquitectònics diferents. A més, aquests habitatges es divi-
dien en diferents categories: primera, segona i tercera.
Aquesta distribució, a més d’atendre les demandes dels
usuaris, s’emparava en el model classista de l’època, on els
funcionaris i les persones afins al règim jugaven amb avan-
tatge davant de les necessitats reals de les persones no en-
quadrades. Les obres van tirar endavant amb la peculiaritat
de disposar geogràficament els habitatges de primera cate-
goria al llarg del carrer Guipúscoa, mentre que els de les al-
tres categories es van distribuir a l’ombra d’aquest carrer en
edificis de cinc i quinze plantes.
Finalment, per donar solemnitat a aquesta promoció d’ha-
bitatges, els seus impulsors van comptar amb la presència
de Francisco Franco que, entre visques i cridòries, va fer
entrega d’algunes claus a diferents inquilins el juny de
1966, després d’un brevíssim passeig. Però tot aquest en-
tusiasme es va acabar quan les persones van obrir les por-
tes de les seves noves llars i van comprovar la distància que
hi havia entre la propaganda i la realitat.
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



Núria Mahamud

Tot és a punt. Les més de
seixanta entitats que or-

ganitzen la Festa Major del Po-
blenou ha enllestit els últims
detalls per aconseguir una fes-
ta sonada i molt participativa.
Se celebra del 8 al 16 de se-
tembre i l’obre, com a prego-
ner, el veí i autor teatral Nicasi
Camps. Com cada any, les co-
missions de festes dels carrers
del Poblenou sortiran a la fres-
ca la nit anterior per preparar
a peu de carrer els guarni-
ments dels catorze carrers que
hi participen, i les històriques
entitats del barri s’han bolcat
en la preparació de desenes
d’activitats i actuacions. Al Ca-
sino l’Aliança hi actuen Santi
Carulla, dels Mustangs, i l’hu-
morista Pepe Rubianes; el
Centre Moral i Cultural del Po-

blenou (CMC) estrena una
obra de Nicasi Camps i celebra
una trobada de puntaires; i l’A-
teneu Colón ha organitzat
balls per a la tercera edat i un
campionat de partides ràpides
d’escacs.
Entre els actes centrals de la
festa, destaquen la cercavila
del pregó, amb els gegants i
les colles diabòliques, el cor-
refoc –que se celebra l’últim
dissabte i recorre tota la ram-
bla del Poblenou des de la
plaça Prim–, la cercavila de
cloenda i el castell de focs a la
platja del Bogatell.
Tothom està convidat a enga-
lanar els seus balcons i a fer
més lluïda la Festa Major.
Amb aquest motiu, el 8 de se-
tembre s’ha organitzat un ta-
ller per confeccionar mantons,
just al davant del nou centre

de barri del Poblenou (rambla
del Poblenou, 49), que s’haurà
inaugurat el dia anterior. Al
vespre, hi haurà sopars popu-
lars al carrer organitzats per
les diferents comissions de
festes, la lectura de versots
dels diables i un concurs de
pesca a les platges del barri.
Tampoc no hi falten les hava-
neres, a la plaça Prim i el Ca-
sino de l’Aliança; una gran ba-
llada de sardanes a la Rambla
en la confluència amb Puja-
des –organitzada per CMC– i
una botifarrada i sardinada
popular, a la plaça de Can Fe-
lipa i la platja de Bogatell, res-
pectivament.
De nou se celebra la Mostra
de Cinema Social i Documen-
tal a la rambla Llull, organit-
zada pel col·lectiu Raspa, que
també mostra un vídeo sobre
la problemàtica de l’habitatge
al Poblenou.
Aquesta és només una petita
mostra del programa d’activi-
tats. La resta es pot consultar
al programa de mà i al web
www.bcn.cat/santmarti.
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N O T Í C I E Sf
7è Obert Internacional d’Escacs 
Els dies 11 i 12 d’agost es va celebrar al centre cívic
del Poblenou-Can Felipa el 7è Obert Internacional
d’Escacs Actius Vila del Poblenou, que organitza la
Societat Cultural i Recreativa Ateneu Colón amb el
suport del Districte de Sant Martí. El guanyador de
l’Obert va ser Holden Hernández Carmenate, campió
nacional de Cuba Escolar i subcampió nacional juvenil
de Cuba. 

Nou plànol guia del districte de Sant Martí
A la recepció i les prestatgeries informatives situades
a la seu del Districte de Sant Martí, plaça de Valentí
Almirall, 1, i als centres cívics del districte (adreces a
la pàg. 2) s’hi pot recollir de manera gratuïta el nou
plànol guia de Sant Martí. Aquest document, de con-
sulta fàcil, és una eina útil que ofereix informació bà-
sica sobre els equipaments i serveis públics situats als
diferents barris del districte.

Nova oferta d’activitats als centres cívics 
El mes de setembre és un bon moment per revisar
les activitats que han programat per al nou curs els
cinc grans centres cívics i culturals de Sant Martí
(Can Felipa-Poblenou, Besòs, Parc “Sandaru”, Sant
Martí i la Farinera del Clot). L’oferta s’ha renovat
amb la intenció de satisfer tothom i es pot trobar a
www.bcn.cat/santmarti

Festa Major d’El Parc
Del 21 al 30 de setembre de 2007 se celebrarà la Festa
Major del Parc, organitzada per la Comissió de Festes
del Barri del Parc, amb el suport del Districte de Sant
Martí. Un any més creix el nombre d’activitats que in-
tegren el programa d’aquesta Festa Major, que es fa
majoritàriament a l’entorn del carrer de Sardenya, en-
tre l’avinguda Meridiana i el passeig de Pujades.

Del 8 al 16 de setembre se celebra la Festa

Major del Poblenou. No hi faltaran la cerca-

vila, el correfoc i l’espectacular castell de

focs a la platja de Bogatell

Foto de família dels premiats en l’edició del 2006.

Convocats els Premis Sant Martí 
B.Sanchís

Del 3 de setembre a l’11
d’octubre es poden pre-

sentar les candidatures per als
premis Sant Martí 2007. El lloc
on es rebran les candidatures
és l’Oficina d’Atenció al Ciutadà
del Districte de Sant Martí, a la
plaça de Valentí Almirall, nú-
mero 1. L’horari és de dilluns a
divendres, de 8.30 a 17.30 ho-
res. I l’horari d’estiu, fins al 24
de setembre, és de 8.15 a 14.15
hores.

Els premis Sant Martí tenen
com a objectiu el reconeixe-
ment de les tasques d’especial
rellevància o interès públic
desenvolupades dins o fora
de l’àmbit territorial del dis-
tricte, a títol individual o
col·lectiu, per persones, enti-
tats o institucions del distric-
te de Sant Martí.
Són convocats anualment pel
Consell del Districte i tenen
dues modalitats: individual i
col·lectiu. La modalitat indivi-

dual es destina al reconeixe-
ment dels mèrits de persones
físiques vinculades al districte
per raons de residència, d’acti-
vitat o de naixement. El premi
per a col·lectius reconeix els
mèrits d’una entitat o grup
cívic, científic, artístic, cultural,
esportiu o social vinculat al dis-
tricte per raons de residència o
d’activitat.
També es convoquen les meda-
lles en les categories cultural,
social i esportiva.

El Poblenou estrena el centre de
barri aprofitant la Festa Major

La botifarrada és una de les activitats clàssiques de la festa major.
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Daniel Romaní

Amés de llegir o consultar
algun dels gairebé 30.000

llibres que hi ha a la Sala de
Lectura del Clot, són moltes
més les activitats que tenen
lloc en aquest espai situat al
carrer del Clot número 27: in-
tercanvi de llibres, narracions
de contes per a infants –tot
sovint amb animació–, con-
ferències i activitats per a jo-
ves i adults –entre les quals es
van fer el trimestre passat, cal
destacar “Cocinando… histo-
rias…”, de la narradora argen-
tina Sandra Rossi, que enllaça-
va una història amb les que el
públic anava triant, tot esco-
llint uns papers de dintre d’un
barret–, Club de Lectura –tro-
bada en què un grup reflexio-

na sobre un llibre que ha lle-
git–, de caràcter mensual i
gratuït (el Club de Lectura és
conduït per un professional),
visites escolars...   

La Sala de Lectura del Clot
presta llibres, DVD, CD, docu-
ments diversos, revistes... Té
hemeroteca (diaris, revistes...)
i servei interbibliotecari (en
cas de no tenir un llibre deter-
minat, es pot demanar a la Bi-
blioteca del Districte, amb un
cost mínim). Les noves tecno-
logies hi són presents. Així, hi

ha un punt d’Internet –que
permet fer consultes bi-
bliogràfiques i recerca– i con-
nexió wi-fi, un espai de treball
per a ordinadors portàtils.
També s’ofereix assessora-
ment als usuaris que busquen
novel·les, llibres, guies de viat-
ges... d’autors específics o de
determinats temes. 
Els horaris d’obertura de la
Sala de Lectura del Clot són:
de dilluns a divendres a la tar-
da (de les 16 hores a les 20.30
hores), els dimarts, dijous i di-
vendres al matí (de les 10 ho-
res a les 14 hores), i els dissab-
tes al matí (de les 10 a 14
hores, excepte de Sant Joan a
la Mercè, que no obre els dis-
sabtes). 

Més informació:
Sala de Lectura del Clot 
C. Clot, 27
Tel. 932463928.
sala.lectura.clot@qsl.es

Si la Sala de
Lectura no té el 
llibre que busquem,
el pot demanar

Préstec de llibres, DVD, CD, contes, conferèn-

cies... són algunes de les activitats que tenen

lloc a la Sala de Lectura del Clot

La Sala de Lectura del Clot també té hemeroteca i documents audiovisuals.

La Sala de Lectura del Clot:
llibres i moltes coses més

La matalasseria Mª Àngels és un clàssic del
carrer Rogent. Molts veïns del Clot encara

la coneixen com Casa Simó. La van obrir l’any
1936 el Francisco Simó i la seva esposa Maria,
sogres de la Mª Àngels Budi, l’encarregada ac-
tual. Va ser el 1984 quan el Jaume, fill dels fun-
dadors i marit de la Mª Àngels, va fer-se càrrec
de la matalasseria fins al 1988, any de la seva
mort. Des d’aleshores la Mª Àngels ha portat
tota sola la matalasseria i ha mantingut el seu
compromís de qualitat. Hi ha clients que encara

ara la coneixen com “la Simó” i ella se’n sent or-
gullosa. Els seus matalassos han procurat un
bon descans a molta gent del barri. A la botiga
també ven somiers, coixins i roba de la llar. La
Mª Àngels, nascuda a Horta, és tot un perso-
natge al Clot. Recorda haver passat moltes vicis-
situds al llarg de la vida, però està satisfeta d’ha-
ver-la viscut amb intensitat. 

Matalasseria Mª Àngels
Rogent, 29 / Tel. 93 232 42 60 

E L  T A U L E L L

Mantenint viu el record de l’Antiga Casa Simó

L’antiga Casa Simó té els seus orígens al 1936.

Joan Anton Font

S E R V E I  P Ú B L I C

Felicia Esquinas

Qui no s’hi ha trobat alguna vegada? La planxa, la pota de
la taula, la impressora, l’assecador de cabell, el cotxet del
nen... S’espatllen, es trenquen o perden una peça i ja no
funcionen. Abans, la reacció habitual era reparar-los. Avui
és una raresa. No sabem com fer-ho perquè cada cop hi ha
menys establiments i empreses que s’hi dediquin. També
hi ha la creença generalitzada que costa el mateix reparar
un objecte que comprar-ne un de nou.
Tot i que en alguns casos pugui ser així, la cultura d’“d’un
sol ús” comporta un problema greu: la generació de resi-
dus. Tenint en compte com afecten el medi ambient i que
l’espai al planeta és limitat, un dels reptes més urgents és
reduir-los. La millor manera és no generar-ne més. 
Aquest és l’objectiu de la campanya “Millor que nou, 100%
vell”, de l’Entitat del Medi Ambient (EMA) de l’Àrea Me-
tropolitana de Barcelona. Partint de la idea que un objecte
nou no és millor que un altre de vell, l’EMA proposa als
ciutadans que allarguin la vida dels objectes, bé reparant-
los quan s’han espatllat, bé portant-los a botigues o mer-
cats de segona mà quan ja no es necessiten. També pro-
mou la compra de productes de segona mà en lloc de nous. 
L’instrument per fer-ho és un telèfon que informa sobre
els tallers per reparar i restaurar objectes que hi ha a Bar-
celona i també sobre botigues i mercats de segona mà.

“Millor que nou, 100% vell” 
Informació sobre botigues i mercats de segona mà, repa-
radors i restauradors d’objectes.
Tel. 93 506 95 66 (de dilluns a divendres de 8 a 19 h)

Més informació: 
www.amb.cat/web/emma/residus/prevencio/reuti-
litzacio

Un telèfon informa d’on
podem fer reparar els 
objectes en lloc de llençar-los



SANT MARTÍ 7Setembre 2007

P O L I E S P O R T I U

Pere S. Paredes

C arles Paredes, de l’organització
del Tri-Trials Series Barcelona,

mostra la seva satisfacció pel “gran
nombre de triatletes que s’hi han
apuntat. S’ha arribat a la marca de
800 inscrits i, quasi la meitat no es-
taven federats”.
“Això, sens dubte, marca un abans i
un després en la història d’aquesta
prova i a hores d’ara estem valorant
la possibilitat de canviar la ubicació
del triatló de Barcelona al parc del
Fòrum, a fi de comptar amb espais
més grans”, diu l’organitzador.
El triatló és un esport que barreja
tres especialitats de resistència com
són la natació, la bicicleta i la cursa.
A la sèrie de Barcelona, els triatletes
van nedar 750 metres, van fer 20
quilòmetres amb bicicleta i, final-
ment, van recórrer cinc quilòmetres
abans de traspassar la línia de meta.

Per a Paredes, “un triatleta conside-
ra cada prova com un repte, com un
afany de superació, com un reforç
de la seva autoestima. Sents com
cada dia i a cada prova, et superes”.
El punt bàsic de la Tri-Trials Series
Barcelona estava situat al moll de la
Marina; allà estaven instal·lats els
boxes de 800 m2 on estaven prepa-
rades les bicicletes dels triatletes i
l’arribada.
El Tri-Trials Series es compon de
tres jornades: la de Sant Feliu de

Guíxols (maig), la de Salou (juny) i
la de Barcelona (juliol). En aquesta
última, el triomf va aconseguir-lo el
triatleta olímpic Xavier Llobet, que
també es va adjudicar les altres
dues etapes del circuit i es va endur
per segona vegada consecutiva el
trofeu Tri-Trials Series.
“La participació femenina”, explica
l’organitzador, “va estar liderada
per la alemanya Imke Schiersch,
que es va adjudicar el segon triomf
després de guanyar la sèrie de Sant
Feliu de Guíxols. 
“El triatló”, diu Paredes, “s’ha popu-
laritzat molt. Prova d’això és la
gran quantitat d’esportistes aficio-
nats, no federats, que s’han inscrit
en aquesta prova”.

Els organitzadors, gràcies

a l’èxit de l’edició del

2007, s’estan plantejant

la possibilitat de canviar

d’ubicació la prova a

Barcelona

Tres disciplines de
resistència són la base
d’aquesta modalitat
d’esport

El triatló barreja la natació, la bicicleta i la cursa.

Èxit de participants a la triatló
Tri-Trials Series Barcelona

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

El web de platges de Barcelona

Tota la informació necessària abans
d’anar a la platja, la podem trobar al web
en temps real. Dades sobre la qualitat i
la temperatura de l’aigua, l’estat de la
mar, la presència de meduses i si està
recomanat el bany són alguns temes que
s´hi poden consultar. A més, a través de
les càmeres web situades a les set platges
de la ciutat, es pot veure en directe com
està el litoral.
www.bcn.cat/platges

Els vostres vídeos de la ciutat

Barcelona Visió és un nou portal que
aposta pel vídeo a Internet. Els internau-
tes poden participar enviant-hi els seus
vídeos sobre la ciutat. A més, també es
poden baixar a l’Ipod, al telèfon mòbil o
a la PSP els vídeos del web. Inclou una
base de dades de recursos audiovisuals
de la ciutat que es pot descarregar de
manera gratuïta. 
www.bvisio.com/

w



De petit tenia vocació de metge o
d’oftalmòleg?
De petit volia ser metge. Quan estava
estudiant Medicina vaig descobrir que
l’oftalmologia era l’especialitat que més
m’agradava, però vaig haver d’anar-me’n
de Barcelona per fer-la a l’hospital de la
Fe de València. Tenia un bon número de
MIR, el 290, però només hi havia 100
places a Barcelona. Allí vaig conèixer la
meva dona i vaig poder fer la tesi docto-
ral al mateix temps que la residència.
Vaig investigar nous fàrmacs per a una
malaltia de la retina que es diu microa-
denopatia proliferant, que és la causa de
despreniments de retina recidivant. Em
van donar un premi a la millor tesi doc-
toral de tot el Departament de Cirurgia,
no solament d’oftalmo, i cinc anys des-
prés vaig guanyar un altre a la millor tesi
doctoral de cinc anys.
Vostè va fer la carrera treballant
els caps de setmana amb el taxi del
seu pare. Què tenen en comú els
taxistes i els metges?
Tot el dia parlem. Si coneixes un pa-
cient, ell ja sap explicar-te què li passa.
El taxi és com un confessionari. T’expli-

quen coses que no explicarien a un
amic, perquè saben que no els tornaràs
a veure. 
Quan torna a Barcelona decideix
instal·lar la seva consulta a Sant
Martí. Per què no al centre?
És una zona on hi ha molta població,
però encara no hi ha prou oferta de ser-
veis sanitaris, per això vaig pensar que
era un bon lloc per instal·lar la consul-
ta. També perquè la gent em coneix i hi
ha més confiança. Aquí vaig obrir la clí-
nica ICOA (Institut Cirurgia Ocular
Avançada, al c. Bolívia, 106) i també
treballo a l’hospital de Badalona.  
I l’any passat torna a rebre un re-
coneixement prestigiós, el premi
nacional Arruga per a oftalmòlegs
menors de 40 anys.
És un premi que em va fer molta il·lusió
perquè és molt difícil d’aconseguir. Sóc
l’únic oftalmòleg en actiu que el té, ja
que malgrat que està dedicat a un of-
talmòleg català, no l’havia guanyat cap
català en els darrers anys.
Els ulls reflecteixen altres malal-
ties del cos?
Sí. No fa gaire vaig diagnosticar un
diabètic que no sabia que n’era en una
revisió oftalmològica. Feia anys que no
s’havia fet anàlisis i ja tenia hemorrà-
gies a la retina, la qual cosa significa
una diabetis ocular avançada. 

Què més s´hi pot veure?
Una inflamació ocular pot significar
una artritis reumatoide, un lupus o una
espondilitis anquilopoètica, que són
malalties antisistèmiques la primera
manifestació de les quals és una infla-
mació intraocular. Els mateixos
capil·lars sanguinis que tenim a l’ull els
tenim al ronyó o al fetge, però no els
podem veure d’una manera ràpida i in-
cruenta. Per això, de vegades podem de-
tectar malalties sistèmiques amb no-

més una exploració oftalmològica. Una
gran part de la meva activitat ha estat
estudiar la relació entre les malalties
sistèmiques i la inflamació intraocular.
La sida també es pot diagnosticar mi-
rant l’ull, perquè hi ha infeccions que
són gairebé exclusives de pacients amb
VIH i poden ser la primera manifesta-
ció de la malaltia. Estic parlant de per-
sones amb sida, no seropositives. 
El 68% dels catalans tenen proble-
mes de salut visual, segons un es-
tudi. Ens despreocupem dels ulls?

No anem prou a l’oftalmòleg?
És recomanable visitar l’oftalmòleg un
cop l’any, sobretot a partir dels 35-40
anys, que és quan comencen proble-
mes com el glaucoma. Qui sap diag-
nosticar les malalties oculars és l’of-
talmòleg, no l’òptic. En les òptiques et
miren les diòptries, però no et diag-
nostiquen, perquè no tenen aquesta
formació. La gent va a l’òptica perquè
és fàcil, no et cobra la visita, només
les ulleres. En els nens alguns dels de-
fectes òptics (hipermetropia, miopia,
astigmatisme…) poden ser causa de
retard visual; l’ull gandul, si no es trac-
ta abans dels 7 anys, és irreversible.
Per això també han de fer-se una ex-
ploració anual fins als 18 anys.
Menys de la meitat de la població
utilitza ulleres de sol, segons el
mateix estudi.
La gent jove les porta per moda i la
gent gran, a vegades, no es compra
ulleres de sol graduades perquè és
“una altra despesa”. Però s’utilitzen
cada vegada més i és important com-
prar-les a l’òptica perquè, si no, et po-
den danyar la vista. Si no et protegei-
xes del sol i el mires directament pots
tenir una retinopatia solar que pot
derivar en una pèrdua irreversible de
visió. També pots patir cataractes
més aviat que altres persones.
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El doctor Cano recomana visitar l’oftalmòleg un cop l’any.

Cano és un dels oftalmòlegs menors de 40 anys

més brillants del país, fet pel qual va ser guardo-

nat l’any passat amb el prestigiós premi Arruga

“Els metges som com els
taxistes, tot el dia estem

parlant i escoltant”

“Pels ulls es poden 
descobrir moltes malalties
del cos, com la diabetis o
una artritis”

Núria 
Mahamud


