
Els dies 21 i 22 d’abril se
celebra la Mostra d’Entitats 

LLOC

La mostra, bianual,
es farà als jardins del
Clot de la Mel

PARTICIPACIÓ 

S'hi preveu la
presència d’un
centenar d’entitats

ESPORT 

Hi haurà activitats
esportives obertes 
a tothom

Pàg. 3

E N T R E V I S TA Pàg. 8

Glòria Bañón i
Joan Barot
Medalles d’Honor
de Barcelona 

“La medalla és mèrit
de tots els socis de 
La Formiga i 
de l’escola Grèvol”

U R B A N I S M E Pàg. 4

S’estrena una 
renovada plaça 
dels Porxos

Aquest mes d’abril, al Poblenou
culminen diversos projectes de re-
novació urbana. Un d’ells és el
Camí Antic de València, el qual tra-
vessa transversalment el barri en-
tre la rambla del Poblenou i el car-
rer de Bac de Roda, mantenint la
seva trama històrica anterior al Pla
Cerdà de mitjan segle XIX. També
es milloren diversos passatges po-
blenovins. La nombrosa presència
de passatges és, sens dubte, una de
les principals característiques de la
trama urbana del Poblenou, record
de l’antiga fragmentació de la pro-
pietat, de la necessitat de disposar
de vies de comunicació ràpides en-
tre les diferents parts del barri i de
la voluntat d’aprofitar al màxim
l’espai constructiu.

El Camí Antic de València
estrena nova urbanització

El Camí Antic de València manté la seva trama històrica anterior al Pla Cerdà. Pàg. 5

P O L I E S P O R T I U Pàg. 7

Base Nàutica
Municipal
Un dels millors llocs per
aprendre a navegar 

S E R V E I  P Ú B L I C Pàg. 6

Concurs de dibuix
escolar per a la
portada de la guia
d’escoles

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

www.bcn.es
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Biblioteca Xavier
Benguerel 
Disposa d’un gran fons
per a menuts i cinèfils
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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 

(preu: 0,55 euros + IVA /cada 3 minuts o fracció).
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.

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.

FARMÀCIES

www.farmaciesdeguardia.com

W L ’A G E N D AW

Dimarts 17 d’abril
Entre Estrellas 
A les 20.30 h. C. Cívic Besòs (rambla de Prim, 87-89)
Un treball de creació entre la dansa, la música i el vídeo
que suggereix la pèrdua del sentit i el camí a la lliber-
tat. Roberta de Carvalho (Creació i intèrpret).

Divendres 4 de maig
Concert Jove
A les 21 h. Centre Cívic Sant Martí (Selva de Mar, 215)
Dins els actes de les Festes de la Primavera.

Dimarts 15 de maig
Barrio Negro
A les 20.30 h. C. Cívic Besòs (rambla de Prim, 87-89)
Els germans Toni Martín (veu), “Cholo” Martín (guitar-
ra i veu) i Rubén León “Naco” (caixa).

MÍNIM FESTIVAL

Divendres 25 de maig
Les verres enharmoniques
A les 22 h. Farinera del Clot (Gran Via de les Corts, 837)
Primera part: música amb gots per Manu Holterbach i
Sophie Durand (França). Segona part: Thomas Ankers-
mit, sintetitzador analògic i saxo soprano (Holanda).

Dissabte 26 de maig
Les verres enharmoniques
A les 22 h. Farinera del Clot (Gran Via de les Corts, 837)
Primera part: guitarra elèctrica amb Quentin Dubost
(França). Segona part: dansa amb Andrés Corchero.

Dissabte 14 d’abril
Un arbre de contes
A les 18 h. C. Cívic Besòs (rambla de Prim, 87-89)
Descansar a l’ombra d’un arbre pot convertir-se en un
fet màgic, sobretot si en lloc de fruits, a l’arbre hi crei-
xen contes. Un espectacle musicat de Santi Rovira.

Divendres 11 de maig
Els minairons 
A les 18 h. C. Cívic Besòs (rambla de Prim, 87-89)
Cicle Sac de Rondalles. 

Diumenge 20 de maig
Alas
A les 11 h. C. Cívic Can Felipa (Pallars, 277)
Dansa, teatre, música i plàstica per a nens de 3 a 7 anys.

Dijous 19 d’abril
Vinem (dansa afrocontemporània)
A les 20 h. Centre Cívic Sant Martí (Selva de Mar, 215)
El risc del gest i el desig que l’ha animat. Del ballarí
Amede Nwatchok.

Dissabte 21 i diumenge 22 d’abril
Pedro y el capitán
A les 22.30 h i 18 h, resp. Centre Moral i Cultural 
del Poblenou (Pujades, 176-178)
Una obra de Mario Benedetti, a càrrec de la  Secció de
Teatre del Centre Moral.

Divendres 4 de maig 
Carniceros de Milwaukee
A les 21 h. C. Cívic Besòs (rambla de Prim, 87-89)
Comèdia absurda amb dos “skin heads” sense gaire seny.
A càrrec de la companyia Liquidación por Derribo.

Divendres 4 de maig
La secreta obscenidad de cada día  
A les 21.30 h. C. Cívic Can Felipa (Pallars, 277)
Carlos Marx i Sigmund Freud es barallen pel banc d'una
plaça qualsevol. Cía. de teatro La Granada (Argentina).

Dissabte 19 i diumenge 20 de maig 
Antaviana
A les 22.30 h i 18 h, resp. Centre Moral i Cultural 
del Poblenou (Pujades, 176-178)
Adaptació de Dagoll Dagom de l’obra de Pere Calders, in-
terpretada pel quadre juvenil de la Secció de Teatre.

Fins al 28 d'abril
Sueño de mejores vidas
La Farinera del Clot (Gran Via de les Corts, 837)
Mostra itinerant de deu joves artistes plàstics iberoa-
mericans sobre l'Art davant el món actual. 

Del 10 al 25 de maig
Xina, tradició i futur (fotografia)
C. Cívic Besòs (rambla de Prim, 87-89)
Inauguració, música i degustació, dijous 10 de maig a
les 20.30 h. Emmarcada dins el cicle Viatgeteca’07.

Fins al 2 de setembre
Leonardo, geni curiós
Museu Marítim de Barcelona (av. Drassanes, 1)
Important recopilació de dibuixos i projectes de Leo-
nardo da Vinci desconeguts pel gran públic.

Una publicació de l’Ajuntament de Barcelona. Consell d’Edicions i Publicacions: Carles Martí, Enric Casas, Alfredo Jorge Juan, Jordi Martí, Joan Conde, Glòria
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Daniel Romaní

Ales portes de la diada de
Sant Jordi, el cap de set-

mana dels dies 21 i 22 d’a-
bril, torna la Mostra d’Enti-
tats de Sant Martí que tindrà
participació d’associacions
del Besòs, Clot-Campa de
l’Arpa, Poblenou i Verneda.
Des de la celebració de la pri-
mera mostra, l ’any 1999,
aquest certamen de caràcter
biennal s’ha convertit en una
de les cites d’aquest districte
que rep més afluència de pú-
blic. Aquest any s’espera la
participació de prop d’un
centenar d’entitats proce-

dents d’àmbits ben diversos
de tots els barris de Sant
Martí: cultura popular, es-
port, solidaritat... Segons el
regidor del Districte, Fran-
cesc Narváez, “la Mostra és
una magnífica oportunitat
per a les entitats per donar a
conèixer les activitats que
duen a terme, promocionar-
se i fer nous socis, i demos-
tra la potència que tenen les
entitats de Sant Martí”. A
més, és un espai de trobada i
de relació entre els veïns,
molts dels quals van atrafe-
gats durant la setmana i aquí
tenen la possibilitat de con-

versar amb tranquil·litat i
compartir experiències. La
mostra gastronòmica, que
forma part de l’oferta de la
Mostra d’Entitats, contri-
buirà a aquest caràcter d’es-
pai de trobada. Hi haurà di-
versos estands dedicats a la
gastronomia. 

La Mostra d’Entitats de Sant
Martí –d’entrada lliure i ober-
ta a tothom– ocuparà el tram
del carrer d’Andrade comprès
entre els carrers de Lope de
Vega i d’Espronceda, i part
dels Jardins del Clot de la Mel
(nom que recorda que en
aquest indret hi havia abun-
dants ruscos d'abelles, dels
quals s’obtenia mel de molt
bona qualitat ). A més dels es-
tands de les entitats i de la
gastronomia, hi haurà quatre
escenaris que permetran
mantenir el caliu durant tot el
cap de setmana amb actua-
cions musicals, ball, animació
infantil i juvenil... Les entitats

també faran actuacions des
d’aquests escenaris. A més,
disposaran d’una carpa per
fer conferències i xerrades. 
Finalment, l’estand institu-
cional del Districte de Sant

Martí albergarà una exposi-
ció que explicarà de manera
didàctica gran part de les
obres i equipaments públics
realitzats els últims dos
anys.
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La Mostra s’ha convertit en una de les cites amb més afluència de públic del districte.

La Mostra d’Entitats de Sant

Martí se celebra el cap de

setmana dels dies 21 i 22 d’abril,

just abans de Sant Jordi, als

Jardins del Clot de la Mel.

Hi participaran un centenar

d’entitats de tots els barris

La Mostra d’Entitats de Sant Martí
torna a les portes de Sant Jordi

Hi haurà quatre
escenaris per fer-hi
espectacles i actes
de les entitats

C A R P E S  I  E S PA I S  I N S T I T U C I O N A L S     A
Les institucions també tindran un espai a la Mostra d’Entitats de Sant Martí, per tal

que la ciutadania pugui conèixer de primera mà els diversos serveis que ofereixen.

Per exemple, la Guàrdia Urbana exhibirà la secció canina i mostrarà una part dels

seus vehicles.

C IU TA DA N S OPINE N

Leonor Gónzalez
Vocal AV Paraguai-Perú

Que ens puguem trobar
totes i mirar les activitats
que fan les diferents enti-
tats. Poder ensenyar allò
que fem nosaltres, com la
pintura, el punt de creu, el
ganxet entre d’altres.

Mari Carmen Gómez
Presidenta de La Pizarra
de Raimunda

Espero que sigui un bona
eina per donar-nos a conèi-
xer. Perquè ja fem publici-
tat, però la Mostra ens per-
met conèixer més gent i
també que ens coneguin a
nosaltres.

Juanita Perellón
Vocal AV Diagonal Mar

És el pimer any que hi par-
ticipo i esperem conèixer les
activitats de les entitats
dels altres barris. A vegades
ens quedem massa tancats
amb el que fem en el nostre
barri. 

Dani Celma
Membre de Jove10

Encara que és una mostra
no impulsada per les enti-
tats, és una bona possibili-
tat per donar-nos a conèixer
a tot el districte i crear
xarxa associativa.

Montse Romans
Associació teatral 
El Partiqui

Esperem que la gent ens
conegui, que vegi qui som,
que fa molt de temps que
som al barri i que sàpiguen
que som un Servei Públic,
que treballem per això.

Q u è  e s p e r a  d e  l a  M o s t r a  d ’ E n t i t a t s  d ’ e n g u a n y ?



Imatge del Camp de la Bota, on les barraques envolten
l’antiga construcció militar. (Foto: Arxiu Municipal del
Districte de Sant Martí.)
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U R B A N I S M E

Redacció

Ja ha finalitzat el procés
de renovació de la plaça

dels Porxos, un dels espais
més populars del barri de
Sant Martí de Provençals.
La intervenció ha servit
per crear un espai més in-
tegrat amb el seu entorn i
adreçat a l’ús prioritari dels
veïns i les veïnes del barri.
La plaça, que es troba a to-
car de la d’Eduard Torroja,
constitueix una de les zo-
nes verdes més grans del
barri. La superfície remode-
lada ha estat de 15.263 m2.
Entre les actuacions fetes,
hi destaca la impermeabi-
lització de tot l’espai per
protegir un aparcament

soterrani ja existent. A so-
bre s’ha deixat una gran es-
planada.

Jocs infantils
A la plaça dels Porxos s’ha
fet una nova zona de jocs
infantils. S’ha renovat l’ar-
brat, l’enllumenat, el mobi-
liari urbà i la xarxa de sane-
jament. El nou espai està
adaptat per a persones
amb mobilitat reduïda.
El projecte de reurbanit-
zació de la plaça dels Por-
xos s ’ ha fet  de manera
consensuada amb el veï-
nat de la zona. El pressu-
post del projecte puja a
2.106.225,27 euros.
En el moment de tancar

aquesta edició, era previst
inaugurar les nova plaça el
dia 31 de març, amb diver-
ses activitats durant tota la
jornada.
Aquest ha estat un projecte
de transformació urbanísti-
ca d’un dels espais més em-
blemàtics de la Verneda,
que ha esdevingut lloc de
trobada, de descans i d’es-
barjo dels veïns i veïnes de
la zona, que des de l’inici el
van defensar com a espai
públic. Al principi dels anys
vuitanta, la plaça dels Por-
xos era un terreny que el
veïnat reclamava com a
zona verda. Les mobilitza-
cions que els veïns i veïnes
van portar a terme durant
set anys, van tenir com a
resultat la construcció d’u-
na plaça enjardinada i d’un
aparcament de 300 places
al seu subsòl.

Detall dels jocs infantils de la plaça dels Porxos. 

Aquesta plaça és un dels espais més
populars de Sant Martí de Provençals i
s’ha remodelat totalment

Les barraques del
Camp de la Bota
En l’espai a cavall de Barcelona i de Sant Adrià de Besòs, on
avui s’aixeca la zona del Fòrum, es van aplegar durant dèca-
des diferents nuclis de barraques. Si repassem la història, hi
trobarem que cap al 1870 diverses famílies xineses van
construir els seus habitatges a la sorra dins el terme muni-
cipal barceloní, i fundaren el barri conegut com a Pequín.
Aquest grup d'habitatges, situat davant l’Escola Pràctica
d’Artilleria, va anar creixent amb nouvinguts d’altres llocs
que aconseguiren canviar la configuració de la població, fins
al punt que el 1916 ja no hi quedava cap família xinesa.
Per altra banda, el sector corresponent a Sant Adrià es va
començar a colonitzar a partir del 1931 a l’entorn dels pa-
rapets que hi havia al costat de la casa del reflector, on es
van traslladar moltes famílies del barri de Pequín pel fet
que aquest lloc era més segur davant de les inundacions
que patia la zona. 
Amb l’abandó per part de l’Exèrcit del vell casalot o castell
del Camp de la Bota, en la dècada de 1950, les seves
instal·lacions van ser ocupades ràpidament per nombroses
construcions improvisades fetes per persones arribades de
tot arreu. Aquesta nova expansió en la zona va fer desa-
parèixer les velles denominacions de Pequín i Parapet, per
acabar prenent el de Camp de la Bota per anomenar tot
l’espai. En l'apogeu d’aquest assentament humà, els anys
1967-68, la població arribà a ser d’unes 5.000 persones, les
quals ocupaven unes deu hectàrees entre els tallers de la
Renfe, la via del Tren, la Catalana i el mar.
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

S’estrena una renovada
plaça dels Porxos



Daniel Venteo

El Camí Antic de València,
un dels carrers del Poble-

nou de tradició històrica que
ha mantingut el seu recorre-
gut dins de la trama cerda-
niana moderna, estrena nova
urbanització. L’espai comprès
entre la rambla del Poblenou
i el carrer de Bac de Roda
s’ha pavimentat a un sol ni-
vell a fi de donar preferència
als vianants, però garantint-
hi el pas de vehicles de veïns
i serveis. El projecte del nou
carrer és de les mateixes ca-
racterístiques que el de Ma-
rià Aguiló. A més, aprofitant
les obres, s’ha renovat inte-
gralment el mobiliari urbà,
les infraestructures de sane-
jament, l’enllumenat, la se-
nyalització i els elements de
jardineria.

Complementa la nova urba-
nització del Camí Antic de
València, la millora de la zona
enjardinada compresa en el
mateix carrer, entre els de
Bilbao i d'Espronceda. L’espai

s’estructura mitjançant for-
mes irregulars, que creen di-
ferents espais enjardinats, a
diferents alçades, amb nous
arbres com ara til·lers i cas-

tanyers  d’Índia. També s’in-
tegren nous espais amb jocs
infantils, amb paviment de
cautxú.
A més de la reurbanització del
carrer Batista, els passatges
que també s’han renovat són
els de Pere Ripoll, que uneix
la rambla del Poblenou amb el
passatge de Bosch i Labrús;
Cantí, entre la mateixa ram-
bla i Marià Aguiló, i Olivé, en-
tre Espronceda i Bac de Roda.
En tots els casos s’ha fet al
paviment a un sol nivell,
mantenint el pas dels vehicles
de veïns i serveis però donant
prioritat, novament, als via-
nants. També s’hi ha millorat
el mobiliari urbà, les infraes-
tructures de sanejament, l’en-
llumenat i la senyalització.
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N O T Í C I E Sf
Vetllada cultural al centre cívic del Parc
El centre cívic del Parc (Buenaventura Muñoz, 21) ofe-
reix a grans i petits la possibilitat de gaudir d’una vet-
llada lúdica i cultural el dia 13 d’abril. De 18 a 21 hores
hi haurà tallers i activitats infantils; entre les 21 i les
22 hores, es podrà gaudir d’un espectacle de cabaret
amb dansa, teatre i circ; finalment, a partir de les
22.30 hores hi haurà un concert de músiques medi-
terrànies amb Calamento. 

Nou projecte dels joves del Camp de la Paux
El passat mes de març, els joves de diversos centres
educatius que van participar en la 3a edició del Camp
de la Pau en representació de la ciutat de Barcelona,
van presentar a la seu del Districte de Sant Martí el
treball realitzat a Montevideo durant la seva estada.
En el mateix acte, hi van explicar el nou projecte que
han endegat a la ludoteca Maria Gràcia Pont, anome-
nat Amb ulls d’adolescent.

Arriba la Feria de Abril 2007
Entre el 27 d’abril i el 6 de maig tindrà lloc a l’esplana-
da del Fòrum la 36 edició de la Feria de Abril de Cata-
lunya, organitzada per la Federación de Entidades
Culturales Andaluzas en Cataluña (FECAC), amb la
col·laboració, entre d’altres, de l’Ajuntament de Barce-
lona. Un any més, el districte de Sant Martí tindrà
una àmplia presència a la Feria, tant institucional,
com de les entitats dels barris.

Mostra de Fotografia de Muntanya
La Mostra de Fotografia i Audiovisuals de Muntanya
ha aconseguit en aquesta 10a edició el rècord de visi-
tants i ha comptat amb la presència de professionals
de primer nivell, com Kurt Diemberger i Edurne Pasa-
ban (dreta i esquerra de la foto). Els patrocinadors de
la Mostra han estat el Centre Comercial Glòries, COM
Ràdio, Barcelona Televisió, Unió de Mútues i Mavigar
Serveis Integrals, SL.

El Camí Antic de
València és un dels
carrers del Poblenou
que manté la seva
trama urbana
precerdaniana

El Poblenou és un

dels barris de

Barcelona que està

experimentant una

transformació més

gran. Ara s’estrena

la nova urbanització

del Camí Antic de

València, del carrer

de Batista i de

diversos passatges
El Camí Antic de València s’ha pavimentat a un sol nivell.

A la plaça Valentí Almirall s’han conservat els plàtans.

El Clot estrena la renovada plaça de Valentí Almirall
Redacció

Un dels espais més em-
blemàtics del barri del

Clot, la plaça de Valentí Almi-
rall, llueix el seu nou aspecte
després d’haver estat renova-
da. Situada a la part baixa del
barri, a la plaça es troba la seu
del Consell Municipal del Dis-
tricte, l’Oficina d’Atenció al
Ciutadà, l’Escola Casas, el Ca-
sal de Gent Gran Joan Casa-
nellas i alguns dels habitages

amb més tradició del barri. 
La plaça de Valentí Almirall té
ara un paviment continu,
sense desnivells, on destaca
la recuperació de les lloses de
pedra natural que s ’han
col·locat davant de la façana
principalde la seu del Distric-
te. La resta de la plaça s’ha
pavimentat amb lloses noves,
també de pedra natural.
Les obres de reurbanització
s’han aprofitat per a renovar

el mobiliari urbà, l’enllume-
nat, la senyalització i la zona
de jocs infantils. Els grans
plàtans de la plaça s’han con-
servat i s’ha insta·lat el nou
sistema de reg, un nou colec-
tor al subsòl i s’ha restaurat la
font central. 
Les obres de remodelació de
tots aquests espais han afec-
tat una superfície de 1.950 m2

i han comptat amb un pressu-
post de 434.639 euros.

Culminen diversos projectes de
renovació urbana al Poblenou

X AV I E R  B E N G U E R E L  I  E L  P O B L E N O UA
Coincidint amb les mateixes dates també es treballa en un acte de gran significació per al

Poblenou i el conjunt del districte de Sant Martí: l’Ajuntament dedicarà una placa comme-

morativa a recordar un dels seus escriptors més valorats: Xavier Benguerel, de qui el perio-

dista Josep Maria Huertas Claveria, desaparegut no fa gaire, va dir que havia escrit algunes

de les pàgines més memorables sobre el Poblenou del principi de segle XX.
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E Q U I P A M E N T S

Joan Anton Font

L a biblioteca de districte
Xavier Benguerel disposa

d’un fons total de 92.000 do-
cuments i ofereix un ampli
ventall de serveis dirigits al
públic més jove. El Servei de
Documentació de Literatura
Infantil  i  Juvenil inclou
26.000 documents, amb un
important fons històric que
recull llibres i revistes infan-
tils en català i castellà que
abasten del final del segle

XIX fins al 1990, i una àmplia
documentació relacionada
amb la literatura per a in-
fants i joves. 
Relacionat també amb el
món dels infants, a la biblio-
teca trobem el “Racó dels pa-
res”, una secció que s’adreça
als pares i mares i a totes les
persones interessades en el
món infantil i on s’ofereix

tota mena d’informació sobre
els infants a través de fons
documental de temàtiques
diverses (educació, salut, ali-
mentació, informació per
edats, literatura infantil...) El
servei es complementa amb
el “servei a petits lectors”,
que ofereixen moltes biblio-
teques de la xarxa, i el projec-
te “nascuts per llegir”, adreçat
als bebès i infants més me-
nuts amb l’objectiu d’incenti-
var l’interès per lectura. 
El món del cinema és l’altra
temàtica que destaca a la Bi-
blioteca Xavier Benguerel. Per
als aficionats s’ha convertit
en un punt de referència. Te-
nen un fons especialitzat en
documentació, revistes espe-
cialitzades, una col·lecció dels
millors films de la història i
bandes sonores originals. A

més, s’hi fan activitats rela-
cionades, com el Club del ci-
nema, en què es relacionen
cinema i literatura  i es posen
en comú les idees amb la co-
ordinació d’un especialista.
També destaquen altres ser-
veis de la biblioteca, com el
servei de préstec i lectura a
domicili, que treballa amb vo-
luntariat i que permet apro-
par la lectura a les persones
amb mobilitat reduïda.

Més informació:
Biblioteca Xavier
Benguerel
Av. Bogatell, 17
Tel. 93 225 18 64
Horari: Dilluns, dimarts,
dijous i divendres 
de 10 a 14 h i de 16 a 21 h
Dimecres i divendres
de 10 a 21 h

La biblioteca
disposa d’un fons
total de 92.000
documents

El servei de

documentació en

literatura infantil i

juvenil i l’especialit-

zació en cinema, la

converteixen en una

biblioteca de

referència

La biblioteca disposa d’un espai destinat als més menuts.

La Biblioteca Xavier Benguerel disposa
d’un gran fons per a menuts i cinèfils

E l nostre paladar no es deixa enganyar així
com així, i quan tasta el que és bo no es

conforma amb qualsevol cosa. A la Xarcuteria
Goper saben cuidar el nostre paladar i posen a
la nostra disposició els productes més exqui-
sits. Quan hi entrem, l’olor del pernil ibèric de
gla ja fa venir salivera. També el variat assorti-
ment d’embotits ibèrics ens tempten des del
mostrador, com els formatges, tant nacionals
com d’importació. A Xarcuteria Goper, els pa-
tés són també un reclam, en podem triar d’en-

tre dotze especialitats diferents, com ara el
paté al cava, el de poma, o el de foie… Un plaer
irrenunciable. L’establiment el porten Celesti-
no Peral i la seva esposa, Brígida Gómez, amb
l’ajuda de l’Anna Gamero. Van obrir la botiga
l’any 1993, però abans ja en portaven una altra
de similar des del 1975. La qualitat a bon preu
ha estat de sempre la seva bandera. 

Xarcuteria Goper
C. Cantàbria, 47-49. Tel. 93 313 14 16

E L  T A U L E L L

La qualitat i el bon gust que exigeix el nostre paladar

S’hi pot triar entre una dotzena de diferents patés.

Joan Anton Font

S E R V E I  P Ú B L I C

Redacció

L’Institut Municipal d'Educacio (IMEB) convida tots
els escolars de Barcelona a fer volar la imaginació i la
creativitat en el concurs de dibuix “Com és la teva es-
cola?”, adreçat a nenes i nens d’entre 3 i 16 anys ma-
triculats a centres educatius de la ciutat. El dibuix
guanyador serà la portada de la propera guia Barcelona
és una bona escola, que recollirà els centres i serveis
educatius durant el proper curs escolar.
El termini per presentar propostes finalitza el 30 de
juny i els dibuixos finalistes es publicaran a la web d’e-
ducació de l’Ajuntament de Barcelona. 
Les bases del concurs especifiquen que cada partici-
pant podrà presentar un únic dibuix i només a títol
individual. Els originals s’han de presentar en paper
DIN A4 (21x30 cm), en format vertical i ha de fer re-
ferència a la pròpia escola o centre educatiu. Cada
dibuix s’ha d’acompanyar d’un full on constin el
nom i cognoms, la data de naixement, el nom del
centre educatiu on està matriculat, les dades del do-
micili on viu (adreça i telèfon) i una declaració sig-
nada del pare, la mare o els tutors legals que auto-
ritzi l’Ajuntament a quedar-se el dibuix en propietat
i fer-ne ús en cas de sortir guanyador. 
Els dibuixos presentats sense identificació (o quan si-
gui il·legible) no seran considerats vàlids. Els originals
s’han de lliurar personalment o enviar per correu en
sobre tancat a l’Institut d’Educació de l’Ajuntament de
Barcelona (pl. Espanya, 5. 08014 Barcelona).
Més informació: www.bcn.cat/educacio

Concurs de dibuix escolar
per a la portada de la
guia d’escoles
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P O L I E S P O R T I U

Pere S.Paredes

La Base Nàutica Municipal té com
a objectiu social promoure la

pràctica de l’esport en general i la
nàutica en particular, per això aspira
a donar servei als amants de la nave-
gació, de la vela lleugera, de les em-
barcacions d’esbarjo, dels iots, dels
caiacs, dels catamarans, del piragüis-
me, del patí a vela o del windsurf.
La Base Nàutica és una escola ho-
mologada per la Generalitat per im-
partir classes de preparació per als
exàmens oficials de les diferents ti-
tulacions, com patró de navegació
bàsica, d’embarcacions d’esbarjo, de
iot o capità de iot.
Entre les activitats més destacades hi
ha les infantils escolars, que són unes
jornades nàutiques en horari escolar
per a nens i nenes de 7 a 17 anys. En

aquestes activitats es combinen es-
ports com el voleibol de platja, la vela
o el caiac, amb aules de mar.
També els joves, de 8 a 17 anys, po-
den participar en els Campus Olím-
pia, unes colònies nàutiques, de juny
a setembre, on aprenen tots els se-
crets teòrics i pràctics d’embarcacions
com el caiac, les taules de windsurf i
els catamarans. 
Aquesta instal·lació té també progra-
mes de vela adaptats per a persones
amb discapacitat psíquica i física.

A la Base Nàutica Municipal, s’hi im-
parteixen un munt de cursos de vela
per a adults (Windsurf, Catamarà,
Caiac o Creuer) i tots estan esglao-

nats en tres nivells: iniciació, avançat
i perfeccionament. 
Altres activitats especials relaciona-
des amb la navegació són les que s’o-
fereixen com a incentius per a empre-
ses i agències, o les més desitjades: les
travesses d’altura amb destinació a
les Illes Balears, Sardenya o Còrsega.

Més informació:
Base Nàutica Municipal
Passeig Marítim del Bogatell, 102
(entre platja de la Mar Bella i 
platja del Bogatell) 
Telèfon: 93 221 04 32 
www.basenautica.org

Si t’agrada el mar i

navegar, en aquesta

instal·lació municipal de

Sant Martí hi pots entrar

caminant i sortir-ne

navegant

Es fan travesses
d’altura amb destinació
a Balears, Sardenya
o Còrsega

El centre imparteix cursos de vela de nivells d’iniciació, avançat i perfeccionament.

La Base Nàutica Municipal, un dels
millors llocs per aprendre a navegar 

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

Agenda

L'apartat de l'Agenda del web bcn.cat és
una completa guia cultural i d'oci de la ciu-
tat de Barcelona, on es pot trobar infor-
mació destacada i permanentment actua-
litzada de tots els espectacles, exposicions,
concerts, actes per a infants, activitats
esportives, obres de teatre i dansa i fires
que se celebren a la ciutat. El web conté
un potent cercador d'actes i un calendari
on només amb un clic podreu conèixer tot
allò que es fa cada dia a Barcelona.
www.bcn.cat/agenda

Mirades de Barcelona

El web bcn publica el catàleg en línia, en
format llibre virtual, amb les fotografies
participants del concurs Fotoweb 2006,
que organitza l'Ajuntament de Barcelona
per promoure la participació ciutadana. 
El catàleg consta d'un índex que permet
accedir a totes les fotografies per alguna
de les quatre categories del concurs, o pel
nom dels autors i autores de les imatges.
www.bcn.cat/catalegdebarcelona

w

per MANEL
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Què significa per a vostès la
concessió de la Medalla d’Ho-
nor?
Glòria Bañón: Per descomptat que
em fa molta il·lusió. És un honor i un
orgull per a una formigueta com jo.
Des de joveneta m’han agradat les as-
sociacions, les festes majors... Però
no pensava que la tasca feta fos me-
reixedora d’una medalla precisament,
perquè hem estat molta gent la que
hem fet tot això. Aquesta medalla és
de tots els socis de La Formiga.
Joan Barot: És una gran alegria. Vaig
néixer mestre, el meu pare n’era tam-
bé, els meus fills ho són, la meva dona
és mestra. Després de 48 anys d’educar
nens —jo m’estimo més educar-los
que instruir-los—, la medalla és una
mica la culminació d’aquesta feina
feta. I vull compartir aquest reconeixe-
ment amb totes les persones que han
ajudat la cooperativa a tirar endavant.
Jo passaré, la cooperativa quedarà i
hauré contribuït a fer que hi hagi una

escola digna i estimada al barri. 
Parli’m de La Formiga i de l’es-
cola Grèvol.
GB: La Formiga Martinenca va cele-
brar el centenari el 2002. Va néixer
com una cooperativa de consum,
però el 1979 va a estar a punt de des-
aparèixer i la vam recuperar com a
cooperativa cultural. Ara som més de
400 socis. Tenim un teatre, una esco-
la de dansa que té alumnes dels 2 als
20 anys, també fem sardanes, espe-
ranto, ioga, balls de saló, un grup de
teatre, un centre excursionista. Jo es-
tic a la Junta des del 1983 i en sóc la
presidenta des de fa vuit anys. Potser
la meva aportació ha estat la de no
rendir-me, la d’estar al davant de to-
tes les iniciatives. I haver aconseguit
que La Formiga tornés a obrir-se al
barri i que tothom la conegués.
JB: Jo fa 34 anys que dirigeixo l’esco-
la Grèvol. És un centre que funciona
en règim de cooperativa educativa
mixta (famílies i professorat) des de
fa dotze anys. Ens vam convertir en
cooperativa per poder abordar la
construcció d’un nou edifici per a
l’escola. L’Ajuntament ens va cedir el
solar i hi hem construït l’escola amb

el finançament dels socis: pares, ma-
res i professors. Avui som 34 profes-
sors, 410 famílies i 575 alumnes. I
encara falta per completar 120 alum-
nes d’ESO. 
GB: Moure tot això no és fàcil.
JB: No. El que passa és que hi ha ha-
gut moltíssima gent, professors, pa-
res i mares, que hi han deixat hores,
feina i diners. Això és signe d’una

maduresa i d’un altruisme que cal va-
lorar. Sobretot a l’inici de tot el pro-
jecte, quan passàvem d’un model
d’escola a un altre força diferent.
S’havia de parlar amb les administra-
cions, amb els bancs, redactar uns es-
tatuts...
GB: Que tampoc no és fàcil, és el més
feixuc! Són hores i hores de dedicació. 
JB: Ens vam reunir cada dia durant

dos o tres mesos. Va ser dur, però grà-
cies a aixo s’ha pogut tirar endavant. 
GB: I per a tu és la teva feina. Però La
Formiga era el meu hobby. I m’ha cos-
tat més paraules, més treball i més
hores La Formiga que la meva feina.
En aquest context, qualsevol bona
notícia, per petita que sigui, et dóna
una injecció d’adrenalina per tirar
cinc anys més. Ara t’explicaré una
anècdota. He agafat un taxi i dic:
“Vaig a l’escola Grèvol”. I el taxista em
diu: “Ah, no cal que em doni l’adreça
que ja sé on és. La meva néta hi va”.
JB: Què dius, ara?
GB: La néta viu en un edifici d’aquí al
davant, que m’ho ha explicat. I m’ha
dit: “És una gran escola, ens agrada
molt. Pensa que fins i tot tenen un
director que cada matí és a la porta
quan entren els nens”. Això és cert?
JB: Sí, és cert.
GB: Doncs mira! I la nena és el pri-
mer any que ve!
JB: M’agrada. 
GB: Ha estat curiosíssim. O sigui que
felicitats.
JB: Moltes gràcies.
GB: Normalment, la feina ben feta és
reconeguda.

E N T R E V I S T A G l ò r i a  B a ñ ó n  i  J o a n  B a r o t ,  M e d a l l e s  d ’ H o n o r  d e  B a r c e l o n a  

Bañón i Barot volen compartir les seves medalles amb la gent de la Formiga
Martinenca del Clot i de l’Escola Grèvol.

La presidenta de la cooperativa La Formiga

Martinenca del Clot i el director de l’escola

Grèvol del Poblenou han estat distingits amb la

Medalla d’Honor de la ciutat, a proposta del

Districte de Sant Martí 

La participació i les hores
i hores de feina, són un

signe de maduresa 
i d’altruisme que cal

valorar

“La medalla és
mèrit de tots els socis
de La Formiga i de 
l’escola Grèvol”

Felicia 
Esquinas


