
S’estrena la semicobertura
de la nova Gran Via

ACTUACIÓ

Menys contaminació
acústica i més zones
verdes

PRESSUPOST

Ajuntament i
Generalitat aporten
125 milions d’euros

CELEBRACIÓ

El dia 17 de març és
prevista una gran festa
popular de benvinguda
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E N T R E V I S TA Pàg. 8

Diego Hornos
President de la Coordinadora
d’Entitats Eix Prim

“Pel seu origen humil,
aquest és un barri 
molt reivindicatiu”

PLE DEL DISTRICTE Pàg. 4

Sant Martí continua
impulsant les noves
tecnologies 

El tram final de Via Trajana, fronte-
rer amb Sant Adrià del Besòs, s’ha
renovat completament amb noves
zones enjardinades i nous vials que
permetran millorar la qualitat de
vida dels seus veïns i veïnes i facili-
taran els accessos a la resta del barri.
Una de les actuacions més destaca-
des és la construcció d’una zona
d’estada de 250m2 que destinarà
part del seu espai a parc infantil,
que serà molt a prop del casal infan-
til i la llar d’infants. També s’han ha-
bilitat camins de connexió entre els
blocs d’habitatges, envoltats de ve-
getació i bancs de fusta per facilitar
el descans i la relació entre el veïnat.
D’altra banda, s’ha renovat l’enllu-
menat, el mobiliari urbà i s’han
plantat arbres nous.

Via Trajana guanya nous 
vials i espais verds

La Via Trajana compta ara amb noves àrees de joc infantil.

L’alcalde, Jordi Hereu, el regidor del Districte, Francesc Narváez, i dirigents veïnals durant una visita de la fase final de les obres.
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Centre Municipal 
de Vela
L’oportunitat de fer 
un bateig de mar en família

S E R V E I  P Ú B L I C Pàg. 6

Les persones amb 
discapacitat 
elegeixen els seus
representants
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El Consell de Dones
celebra la primera
dècada del seu diari 
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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

Fins al 18 de març 
Nens, objectes, monstres i mestres
Centre cívic Can Felipa (Pallars, 277)
Exposició pedagògica i tallers al voltant de l’educació
artística. Varietat de propostes durant tres setmanes a
les aules, els tallers i la sala d’exposicions.

Del 8 al 30 de març
El Besòs amb ulls de dona
Centre cívic Besòs (rbla. Prim, 87-89)
Exposició multidisciplinària que acull l’obra resultant del
taller de creació col·lectiva ‘El Besòs amb ulls de dona’ di-
namitzat per l’artista plàstic Thomas Engelbert. 

Del 17 de març al 28 d’abril
Sueño a mejores vidas
Farinera del Clot (Gran Via, 837) 
A càrrec del col·lectiu La Casa Amarilla.

Fins al 30 de juliol 
Apropa’t a la ciència
Palau Robert (passeig de Gràcia, 107)
Una àmplia panoràmica de l’activitat científica real a Ca-
talunya. Dins de l’Any de la Ciència.

Dissabte 10 de març
La Flauta Màgica 
A les 17 30 h. Centre cívic Besòs (rbla. Prim, 87-89)
Una personal i divertida adaptació en clau de clown
d’una de les peces més populars de Mozart. 

Dissabte 24 de març
Oh, quina bona olor!
A les 18 h. Bib. Xavier Benguerel (av. Bogatell, 17)
Taller de descobriment del medi natural a partir del
conte de la Romanieta i el conte de la Favera màgica.

Diumenge 25 de març
Comeback
A les 12 h. Centre cívic Can Felipa (Pallars, 277)
Una veterana gimnasta, llegenda viva de les pistes
olímpiques, presenta el seu enlluernador número. Un
hilarant espectacle de clown de la Cía. Los 2 play.

Diumenge 25 de març
Eureka!
A les 12 h. Farinera del Clot (Gran Via, 837) 
Musical de titelles gegants i actors amb llum negra.
Humor tendre de la Companyia Cau de l’Unicorn.

Dijous 15 de març 
Las cosas de Gómez
A les 18 h. Centre cívic Besòs (rbla. Prim, 87-89)
A càrrec de les dones de l’Ass. de Dones Àmbar Prim.

Dijous 15 de març 
Menú escènic: In Sólitos
A les 20 h. Centre cívic Sant Martí (Selva de Mar, 215)
Diego Burián: instrumentista, cantant i pallasso, ens
ofereix un espectacle còmic musical. 

Divendres 23 de març
Pan y circo
A les 21.30 h. Centre cívic Can Felipa (Pallars, 277)
Els malsons de les reunions familiars, a càrrec de la
Cia. Impacta Teatre.

Dissabte 24 i diumenge 25 de març
El mètode Grönholm
A les 22.30 h (ds) i 18 h (dg). Centre Moral i Cultural del
Poblenou (Pujades, 176-178)
L’obra de Jordi Galceran a càrrec de la Secció de Teatre.

Dissabte 31 de març
Bonan vesperon!
A les 22 h. Farinera del Clot (Gran Via, 837)
Companyia Trotam Teatre.
Més informació: www.farinera.org. Cau de l’Unicorn.

Dimarts 20 de març
Som Flamenques!!
A les 20. 30 h. Centre cívic Besòs (rbla. Prim, 87-89)
‘Jam’ de dansa flamenca interpretada per dones. 

Divendres 23 de març
Petróleo Loco i Luz Verde
A les 22 h. Farinera del Clot (Gran Via, 837)
Luz Verde és un grup veneçolà que inicia gira a Espanya.

Dijous 29 de març 
Jam Session
A les 20 h. Bar del centre cívic Sant Martí (Selva de Mar, 215)
Vine i improvisa funky, jazz, pop, rock, rumba, fla-
menc... o el ritme que portis dintre. 

Diumenge 4 d’abril
Romàntics
A les 11.30 h. Casino de l’Aliança (rbla. Poblenou, 42)
Autors com Wagner, Beethoven, Bizet...

Una publicació de l’Ajuntament de Barcelona. Consell d’Edicions i Publicacions: Carles Martí, Enric Casas, Alfredo Jorge Juan, Jordi Martí, Joan Conde, Glòria
Figuerola, Víctor Gimeno, Màrius Rubert, Joan A. Dalmau, Carme Gibert i José Pérez Freijo. Director: Enric Casas. Director editorial: José Pérez Freijo. Director de
continguts: Joan Àngel Frigola. Relacions Institucionals: Joan Ariza. Redacció: Pilar Fernández, Gerard Maristany, Felicia Esquinas, Núria Mahamud, Daniel Venteo,
Pere S. Paredes, Josep Maria Contel, Joan Anton Font, Dolors Roset, Beatriu Sanchís, Daniel Romaní, David Sabaté, Joan Soto. Coordinació general: José Miguel Esteban.
Coordinació de fotografia: Rafael Escudé. Fotografia: Antoni Lajusticia, Pepa Álvarez, Cristina Diestro, Josep Maria Contel, Luis Clua, Julio Parralo, Ariadna Borràs,
Vicente Zambrano, Laura Llach i Valentín Viñas. Disseny: Subirà i Associats. Maquetació i preimpressió: Agustín Viguera, Cristina Vidal. Edició WEB: Miquel Navarro.
Producció: Maribel Baños. Impressió: Mateu Press, SA. Manipulació: General Servei, SA. Distribució: M. Àngels Alonso i Serveis de Correus. Administració: Ascensió
García. Departament d’Imatge i Producció Editorial. Pg. Zona Franca, 60. 08038 Barcelona. Dipòsit legal: B. 29.175-1994.
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bcnrevistes@bcn.cat



Daniel Venteo

Culminen els treballs de
transformació de la Gran

Via de les Corts Catalanes,
entre la rambla del Poblenou
i el carrer d’Extremadura.

Amb un pressupost de més
de 125 milions d’euros, fi-
nançats per l’Ajuntament de
Barcelona i la Generalitat de
Catalunya, aquesta obra és
una de les actuacions més

significatives de millora de la
qualitat de vida dels barcelo-
nins de les últimes dècades.
La semicobertura de la Gran
Via al seu pas pel districte de
Sant Martí ha permès una re-
ducció considerable de la
contaminació acústica; la mi-
llora de la connectivitat entre
els barris a una banda i l’altra
de la via amb la modernitza-
ció dels ponts existents i la
construcció de nous –com el
del carrer d’Espronceda– i de
passeres transversals per a
vianants; la creació de nom-
brosos espais públics, i una

àrea d’unes 9 hectàrees de
zones verdes i espais lliures,
que ja ha esdevingut una de
les zones verdes més grans
de la nova Barcelona. 
Una de les singularitats d’a-
questa obra és la integració
dins de les seves estructures,
al costat mar, de la nova línia
T5 del Trambesòs, que comu-
nica la plaça de les Glòries
amb el Besòs. Aquesta línia,
segregada de la resta de vehi-
cles, aconsegueix una veloci-
tat màxima d’uns 60 km/h, i
és una peça fonamental de la
xarxa de transport públic de
Sant Martí i el llevant barce-
loní. Una altra de les contri-
bucions a la millora de la mo-
bilitat al districte és la creació
de dos grans aparcaments so-
terrats, en règim de conces-
sió, que es troben al costat de
muntanya i que signifiquen
la creació d’unes 650 noves
places d’aparcament. 
La construcció d’una gran vo-

ladís per sobre de les vies se-
misoterrades de circulació de
vehicles i la instal·lació d’unes
innovadores pantalles acústi-
ques ha estat enginyosa.
Aquesta solució és el resultat
de la col·laboració entre ar-

quitectes i especialistes en fí-
sica acústica. El disseny de
nous paviments i elements
del mobiliari urbà, acompan-
yat d’una intervenció paisat-
gística de primer ordre, fan
de la nova Gran Via un dels
espais urbans més significa-
tius de la Barcelona del segle
XXI.
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Amb aquesta actuació s’han guanyat unes nou hectàrees de zones verdes i espais lliures.

La semicobertura de la Gran Via

és una de les intervencions sobre

l’espai públic més importants

fetes a Barcelona els últims anys:

menys contaminació acústica,

més espai verd i actuacions de

millora de la mobilitat

La semicobertura de la Gran Via
millora la qualitat de vida dels veïns

El 17 de març 
és prevista la
celebració d’una
festa popular 
per donar la
benvinguda a la
nova Gran Via

C IU TA DA N S OPINE N

Manuel Martínez
President AV Sant Martí
de Provençals

Ha quedat millor del que
ens esperàvem, però pitjor
del que altres desitjaven. La
meva valoració sobre deu és
de vuit punts. Ara es resol-
dran molts problemes que
hi havia. Estem davant
d’una gran obra.

Diego Hornos
President AV La Pau

Ha quedado bien, los veci-
nos están contentos con el
semicubrimiento. La única
pega es que la rambla de
Prim no tiene la continui-
dad que desearíamos. Eso
para nosotros era muy
importante.

Ana Puig
Presidenta AV Paraguai-
Perú

Ha quedado todo lo bien que
podía quedar, teniendo en
cuenta que no se podía cubrir
del todo. Pero harán falta un
par de años para ver cómo la
nueva zona verde alcanza su
máximo esplendor.

Eduardo Lanuza
President AV Gran Via-
Espronceda-Perú

És un somni fet realitat:
treure el soroll de l’autopista
i travessar el carrer d’Es-
pronceda com antigament es
feia. No obstant, la
instal·lació del carril de ser-
vei obligarà a modificar els
habits d’alguns conductors.

Pedro Heredia
President AV La Palmera
centre

Ha quedado bien, perfecto.
Hemos ganado espacio para
pasear, pero los plafones que
han puesto parece que divi-
dan al barrio. Esperamos
que se terminen rápidamen-
te las obras por las molestias
ocasionadas a los vecinos. 

Q u è  l i  s e m b l a  c o m  h a  q u e d a t  l a  G r a n  V i a ?



Els primers gegants del Clot, Ell i Ella, en una actuació.
(Foto: Jordi Gras.)
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P L E  D E L  D I S T R I C T E  

Redacció 

Districte Digital és una
iniciativa impulsada

per la societat municipal
22@Barcelona que té com a
objectiu posar en marxa ac-
tuacions per fomentar l’ús
de les noves tecnologies de
la informació i la comunica-
ció, divulgar els seus benefi-
cis en la vida quotidiana de
les persones, millorar els
serveis de proximitat i facili-
tar la comunicació entre les
persones. Durant el Plenari
del Districte, celebrat al final
de gener, es va informar so-
bre alguns dels projectes re-
alitzats (es poden consultar
al web www.districtedigi-
tal.org) com són, entre d'al-
tres, la creació d’una xarxa
d’aules multimèdia, la
memòria virtual de la gent
gran de Sant Martí, Famílies

en xarxa, reciclatge d’ordina-
dors, etc. 
El darrer Plenari del Districte
va servir també per informar
del conveni signat amb la Fe-
deració d’Entitats del Clot-
Camp de l’Arpa, la qual con-

tinuarà gestionant el Centre
Cultural La Farinera del Clot
i, a més, es va informar de
l’acabament de diverses
obres com la plaça de Valentí
Almirall, el projecte de semi-
cobertura de la Gran Via
(que s’inaugurarà el 17 de
març), o la instal·lació de la
tecnologia d’anells magnè-

tics a les sales d’actes de qua-
tre centres cívics (aquests
aparells permeten transme-
tre el so amb claredat als au-
dífons de les persones amb
problemes d’audició). 
El debat de fons es va cen-
trar en les obres del Tren
d’Alta Velocitat que està fent
l’entitat pública empresarial
ADIF (Administrador d’In-
fraestructures Ferroviàries).
CiU, que va comptar amb el
suport del PP, va demanar
fer una audiència pública ex-
traordinària al Clot-Camp
de l’Arpa per informar sobre
l’estat actual del projecte de
túnel que ha de travessar el
centre de la ciutat. En aquest
sentit, l’equip de govern hi
va votar en contra, i el regi-
dor del Districte de Sant
Martí, Francesc Narváez, va
recordar que “aquest Ajunta-
ment ja va crear una comis-
sió de seguiment sobre
aquest assumpte, amb pre-
sència veïnal, i és aquí on
caldrà decidir els procedi-
ments de participació”.

Sant Martí continua impulsant
les noves tecnologies  

Les noves tecnologies són presents a la major part dels equipaments municipals.

El debat de fons es
va centrar en les
obres urbanes del
tren d’alta velocitat 

Acompanyant l’estrena de cinc noves
aules multimèdia, es va informar el
Consell Plenari del projecte Districte
Digital, impulsat pel 22@

Els gegants del Clot
En el marc de la Festa Major del Clot-Camp de l’Arpa del
1978, van néixer els gegants del Clot, Ell i Ella, una gesta-
ció que va ser possible gràcies a la iniciativa de Jordi Gras,
Joan Carles Verdaguer, Jordi Vallverdú i Josep Maria Ro-
magosa, membres de la Secció de Cultura del Centre Moral
Orfeó Martinenc.
Els gegants, construïts pels mateixos promotors, eren fets
amb tubs d’alumini, un tros de fusta i un gran tub de roba
per donar-los cos. Van ser un èxit des de la seva primera
aparició pública, en la cercavila d’aquella Festa Major.
Tenien un gran mobilitat i eren fàcilment transportables, ja
que es podien carregar com una motxilla. La seva alçària era
d’uns quatre metres i el pes, d’uns nou quilograms. El fet de
ser de roba també  permetia anar-los canviant de vestit, així
com també canviar-los el tipus de cabell i pentinat.
Aquestes peces van estar en actiu fins al 1996, en què van
ser rellevats pel Clotus i la Melis i el gegantó Martí el 2000.
Tots tres d’estructura tradicional, van participar en totes
les festes majors del Clot-Camp de l’Arpa, les de la Mercè,
com també en moltíssimes sortides arreu de Catalunya.
D’aquests gegants i de tots els del districte, en parla el llibre
de Daniel Venteo Imatgeria Festiva de Sant Martí (1953-
2006), publicat per l’Ajuntament de Barcelona.
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

Rejovenida com si hagués
passat pel quiròfan, costa

d’imaginar com era abans
aquesta zona de Via Trajana
entre els carrers de Guipúscoa
i de Santander, fronterera amb
Sant Adrià de Besòs. Aquesta
profunda transformació es va
iniciar amb la construcció de
nous edificis per substituir els
blocs afectats per patologies
estructurals. Un cop enderro-
cats els vells habitatges, s’ha
urbanitzat l’espai que va que-
dar lliure amb zones enjardi-
nades i de jocs infantils, s’han
remodelat part de les voreres i
s’ha enllaçat l’avinguda cone-
guda com la del Ferrocarril
amb el carrer de Guipúscoa,
cosa que ha facilitat l’accés via-
ri al barri de la Pau i a la resta
de la ciutat.
D’altra banda, també s’ha per-
llongat el carrer de Binèfar fins
al carrer de la Verneda i s’ha
obert un nou carrer paral·lel a
aquest últim al costat mar,
però ja en el terme municipal
de Sant Adrià.
Aquesta remodelació de cap a
peus ha estat possible gràcies a
la col·laboració dels ajunta-
ments de Barcelona, Sant
Adrià de Besòs i la Mancomu-
nitat de Municipis de l’Àrea
Metropolitana, i millorarà la

qualitat de vida del veïnat de
la zona, que ara disposa de
nous indrets on passejar i des-
cansar.
En total, el projecte urbanístic
ha abraçat una superfície de
més de 63.000 m2, més de la

meitat a territori martinenc i
la resta a Sant Adrià de Besòs.
S’hi han plantat aproximada-
ment 250 arbres nous –la gran
majoria lledoners–; s’hi han
col·locat 200 nous punts de
llum de diferents models; s’hi
han instal·lat papereres i una
font tipus Canaletes, i s’hi ha
construït una zona d’esbarjo
per a gossos.

Zones verdes i de joc
En les zones verdes, s’hi ha
conservat part de l’arbrat
existent i també s’hi han fet
noves plantacions. Als espais
entre blocs, les zones enjardi-
nades s’han connectat mit-
jançant vials de formes
sinuoses de formigó de color
groc, un sistema que possi-
bilita el pas entre edificis.
També s’han instal·lat bancs
de fusta de pi dissenyats
expressament per adaptar-se
a les diferents curvatures dels
camins. Finalment, a tocar
del carrer de Santander, s’ha
fet una zona de joc pavimen-
tada amb formigó de color
granat de 500 m2. I tocant al
carrer de Binèfar, s ’han
col·locat els jocs infantils a
un espai pavimentat amb
cautxú de diferents colors i
envoltat d’una tanca de fusta.
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N O T Í C I E Sf
Presentació del llibre de la beguda Sandaru
El 29 de març, a les 19.30 h, al centre cívic del Parc
(Buenaventura Muñoz, 21), tindrà lloc la presentació
del llibre Sandaru. Història d’una beguda barcelonina,
obra de l’historiador Daniel Venteo, editada pel Dis-
tricte de Sant Martí amb el suport de Cobega, SA. El
llibre mostra la trajectòria de la companyia de begu-
des de l’Organització D, situada a l’espai que ara ocu-
pa el nou centre cívic del Parc.

Exposició i tallers pedagògics a Can Felipa
Del 24 de febrer al 18 de març, el centre cívic Can Fe-
lipa (Pallars, 277) acull l’activitat “Nens, objectes,
monstres i mestres”, que inclou una exposició i una
sèrie de tallers adreçats a tothom, però especialment
al públic escolar i als agents educatius que treballen
dins de l’àmbit de l’educació artística. 
Més informació a les pàgines web www.bcn.cat/can-
felipa i www.nensimestres.net.

Mural pels Drets Humans
Al carrer de la Selva de Mar, cantonada amb la rambla
de Guipúscoa, el Districte de Sant Martí ha instal·lat
un gran mural, realitzat per diferents alumnes de
centres escolars, en el marc d’una iniciativa de la
Unió Europea que té com a objectiu impulsar i pro-
moure la Carta dels Drets Fonamentals de la Unió Eu-
ropea a diferents ciutats europees. És el primer mural
d’aquest tipus a l’Estat espanyol.

Estudi sobre l’eix comercial de Sant Martí
S’ha elaborat el primer estudi d’afluència de clients a
la zona de Sant Martí Eix Comercial. Un total de 170
botiguers s’han associat per constituir aquest nou eix i
dinamitzar-lo. L’espai comprèn les zones de la ronda de
Sant Martí, Gran via, rambla de Prim i carrer de Bac de
Roda. L’objectiu de l’estudi ha estat analitzar i conèixer
el flux de clients que entra a l’eix comercial, saber
quins són els dies i les hores de més afluència de públic
i millorar el servei de les botigues de proximitat.

A tocar del carrer
de Santander, s’ha
fet una zona de joc
pavimentada

La Via Trajana, a

cavall entre

Barcelona i Sant

Adrià, s’obre cap al

carrer Guipúscoa 

i es dota amb zones

verdes i de joc

La Via Trajana compta amb noves zones verdes i espais de joc.

L’alcalde, Jordi Hereu, el regidor, Francesc Narváez, i el president
de l’AV Verneda Alta, Germinal Bonet, durant l’acte d’inauguració.

La plaça de la Verneda, renovada completament 
Daniel Romaní

Les places són llocs de troba-
da i espais de convivència

que necessiten un manteni-
ment i, de tant en tant, posar-
los al dia. Al principi d’aquest
any 2007, ha quedat enllestida
la renovació de la plaça de la
Verneda. Els qui visitin aquest
espai de gairebé 8.000 m2, si-
tuat al final del carrer de Puig-
cerdà i ben a prop de la rambla
Prim, hi observaran un munt
de novetats: el paviment, el sis-

tema de recollida d’aigua de la
pluja, els arbres i el mobiliari
urbà. També han millorat de
manera important les zones
enjardinades i les de joc. 
La inauguració d’aquesta reur-
banització, que va comptar
amb la presència de l’alcalde de
Barcelona, Jordi Hereu, el regi-
dor del Districte, Francesc Nar-
váez, la presidenta de Consell
Municipal, Montser-rat Balla-
rín, el regidor Ignasi Fina, la re-
gidora Dolors Martínez i el pre-

sident de l’AV Verneda Alta,
Germinal Bonet, va tenir lloc el
passat 9 de febrer amb una fes-
ta ciutadana, en la qual va ha-
ver-hi animació infantil a cà-
rrec del grup Xip-Xap, ballada
de sardanes i berenar popular.
La plaça –i tot el barri– va ser
batejada amb el nom de La
Verneda, ja que en aquesta
zona hi creixia el vern, un arbre
que acostuma a créixer a la
vora dels rius o en zones d’ai-
guamolls.

La Via Trajana, renovada i 
oberta a l’àrea metrolopitana
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E N T I T A T S

Felicia Esquinas

E l 1997, el Consell de Do-
nes de Sant Martí va te-

nir la idea de fer un diari per
a dones i fet per dones, on es
poguessin expressar amb lli-
bertat. Aquest desè aniversa-
ri és una prova de l’èxit de la
proposta.
L’exposició commemorativa
mostra la trajectòria del diari
i al mateix temps l’evolució
de les dones del districte du-
rant aquest període. “Al prin-
cipi pensaven que mai serien
capaces de fer un diari. Avui,
moltes envien els articles per
e-mail i han fet un procés
molt enriquidor per millorar
l’estil de redacció”, afirma Vi-
sitación Tarilonte, secretària
del Consell.
Dones de Sant Martí es publi-
ca un cop l’any. Cada número
està dedicat a un tema, el
qual trien les dones inte-
grants del consell de redacció
del diari. El número del 2007
parla de les llibertats. En nú-
meros anteriors, les dones de
Sant Martí han abordat la
conciliació de la vida familiar
i laboral, la immigració, la
convivència o la sexualitat. 

Aquest era un tema “que les
dones volien tractar feia
temps. I no hi gosaven per-
què els feia por que, en par-
lar-ne, quedés reflectit el seu
comportament en parella.

Però van comprovar que es
podien dir moltes coses amb
respecte i sense entrar en in-
timitats. Va ser divertit. Una
d’elles va escriure sobre l’erò-
tica del poder”, recorda Visi-
tación Tarilonte.
El Consell de Dones de Sant
Martí va ser el primer de Bar-

celona. Es va crear el 1993,
abans que el Consell de la
Ciutat. És un òrgan on les do-
nes poden expressar les seves
necessitats, demandes i in-
quietuds i és obert a la parti-
cipació de qualsevol ciutada-
na del districte, ja sigui a títol
individual o en representació
d’un col·lectiu. 
El Consell es reuneix un cop
al mes d’octubre a juny, perí-
ode en el qual desenvolupa
el seu intens calendari d’acti-
vitats. 

Més informació:
Consell de Dones 
de Sant Martí
Centre cívic Can Felipa
C. Pallars, 277
T. 93 266 44 41

El Consell de Dones
i el diari són oberts
a la participació de
totes les dones 

Una exposició 

gratuïta a la seu del

Districte, oberta fins

al 22 de març, repassa

la trajectòria del 

diari Dones de Sant

Martí

El Consell de Dones celebra 
la primera dècada del seu diari 

La família Elías s’estima cada barra de pa
gairebé com si fos un fill, i és que la seva

tradició fornera es remunta al 1917, quan en
Jaume Elías i l’Eulàlia Brosa van quedar-se el
forn en jubilar-se l’antic propietari. En aquells
primers anys, en Jaume tenia un carro tirat per
un cavall amb el qual feia el repartiment del pa
a domicili, en una zona on tot eren cases aïlla-
des. Els temps han canviat, però el que no can-
via mai a la familia Elías és l’amor a l’ofici i la
voluntat de seguir el mètode tradicional en l’e-

laboració del pa. Dels quatre fills dels funda-
dors, la Francisca, el Josep, el Joan i el Jaume,
aquest últim va ser el continuador del negoci,
juntament amb l’Àngels, la seva esposa. Ara hi
ha la tercera generació, l’Anna, el Jaume i l’Àn-
gels, que han sabut mantenir la tradició amb el
mateix entusiasme i el mateix compromís de
qualitat que els seus predecessors.
Forn Elías
C/ Freser, 90 i 110
Tel.  93 455 61 76 i 93 435 84 04

E L  T A U L E L L

90 anys estimant l’ofici de forners

Forn Elías està regentat per la tercera generació de la família Elías.

Joan Anton Font

S E R V E I  P Ú B L I C

David Sabaté

L’Institut Municipal de Persones amb Discapacitat és
un organisme que promou l’accessibilitat per garantir
que les persones amb discapacitat puguin gaudir de la
vida ciutadana. El seu consell rector és format per
vint persones, la meitat de les quals són regidors mu-
nicipals –majoritàriament– i l’altra meitat represen-
tants de les persones amb discapacitat de la ciutat es-
collits per votació directa. D’aquests últims, cinc
representen les persones amb discapacitat física; dos
les persones amb discapacitat per malaltia mental; un
les que tenen discapacitat intel·lectual; un altre les
persones amb discapacitats auditives, i un últim els
discapacitats visuals. Tenen dret a votar les persones
que tinguin el certificat del grau de disminució que
atorga la Generalitat i que estan empadronades a la
ciutat de Barcelona. En el cas de les persones majors
d’edat, incapacitades legalment, poden votar elles o
els seus tutors. També poden votar els pares o tutors
de menors de 18 anys que tinguin el certificat del grau
de disminució del menor i que estiguin empadronats a
la ciutat. Les votacions es faran el 17 de març a la seu
de l’Institut, a l’av. Diagonal, 233, de 10 h. a 20 h. 

17 de març, de 10 a 20 h 
Av. Diagonal, 233
www.bcn.cat/imd     
www.bcn.cat/accessible 
a/e: sap@bcn.cat 
Tel.: 93 413 27 16/75/77
Fax: 93 413 28 00
Missatges de text curt: 93 231 96 14 

Les persones amb 
discapacitat elegeixen
els seus representants

Portada d’un dels números del diari “Dones”.
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P O L I E S P O R T I U

Pere S. Paredes

E l Centre Municipal de Vela de
Barcelona, segons el seu direc-

tor tècnic, Frederic Brú, “és únic.
Però no únicament per la seva situa-
ció física, sinó pel gran ventall de
possibilitats que ofereix a tothom,
infants, joves, escolars, universita-
ris, professionals o la família sence-
ra, que és un dels nostres clients”.
La instal·lació, gestionada per la Fe-
deració Catalana de Vela, té obertes
les portes a tothom: “fem bateigs de
mar, donem classes de 8, 12 i 35 ho-
res a nois i noies en horari escolar i
extraescolar, fem cursets a gent pro-
fessional, a grups, tenim unes activi-
tats adequades a gent amb discapaci-
tats. Les nostres ofertes estan molt
segmentades, en funció de les perso-
nes a les quals ens dirigim”.
El Centre Municipal compta amb
una flota d’unes 60 embarcacions de

vela lleugera, unes vint taules de
windsurf i vuit creuers. Entre les ac-
tivitats que realitzen al centre, hi ha
l’escola de vela lleugera, la de wind-
surf, caiac, tallers, campus, estades
d’estiu o l’escola de creuer “en la qual

iniciem els practicants a descobrir-
ho tot sobre un vaixell habitable per
a cinc o sis persones i de nou a dotze
metres d’eslora”.
Pel responsable de la instal·lació “la
nostra situació a Barcelona és única,
ja que estem molt ben comunicats
per quasi tots els transports públics
o privats, i a més a més, la nostra
ubicació en aquesta costa permet
posar-nos al servei d’un públic molt
divers i que ve de molts llocs, no no-
més de Barcelona”.
“Un dels tòpics que hi ha sobre la
vela”, i que vol desmentir Brú, “parla
sobre les despeses que has de fer per
practicar-la. Aquesta instal·lació mu-
nicipal, que compta amb 1.200 abo-
nats i a l’any sobrepassem els 12.000,
té un preus molt assequibles. Per
exemple, un adult pot fer un bateig
de mar per menys de trenta euros, i
els nens per uns setze euros”.

Més informació:
Centre Municipal de Vela
Moll de Gregal, 1 
Tel. 93 225 79 40 
www.velabarcelona.com

Casals, bateigs, cursets per

a la iniciació o per perfec-

cionar-se.Tot és possible

al Centre Municipal de

Vela a Sant Martí

Hi ha més de 1.200 
abonats i a l’any 12.000
persones fan ús de les
instal·lacions nàutiques

Els nens poden fer un bateig de mar per uns setze euros.

El Centre Municipal de Vela dóna 
l’oportunitat de fer un bateig de mar 

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

Web de participació ciutadana 

Aquest web vol ser un instrument útil i
facilitador de la participació a la ciutat.
En el web de Participació Ciutadana, hi
trobareu informació sobre com, en què i
quan es pot participar i, també, les prin-
cipals accions iniciatives i participatives
tant a l'àmbit de tota la ciutat com dels
districtes.
www.bcn.cat/participacio

Barcelona Ciència 2007

El web ofereix tota la informació sobre
el programa Barcelona Ciència 2007,
que és una iniciativa municipal per a la
difusió de la ciència entre els ciutadans.
Amb aquesta finalitat, durant el 2007
s'organitzaran diferents activitats i
accions especials de divulgació científi-
ca en què participaran la universitat,
l'empresa i els mons educatiu, cultural i
associatiu.
www.bcn.cat/ciencia2007

w

per MANEL
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Quan es va fundar i quina zona
inclou la Coordinadora?
Es va crear ara fa cinc anys i la nostra
àrea d’influència va des del carrer de
Santander, on ha d’anar l’estació de l’A-
VE, fins al Fòrum, tota la banda dreta i
la banda esquerra de la rambla de Prim.
Quina és la seva funció?
Vam néixer per unificar tots els actes
culturals i reivindicatius. Ho centralit-
zem en unes vocalies, com ara urba-
nisme, cultura i festes per actuar amb
la força de totes les entitats juntes.
També hem desenvolupat un pla d’e-
quipaments per cobrir les necessitats
de la nostra zona d’influència, junta-
ment amb l’Ajuntament.
Què és el que més necessita el
barri ara?
En sentit ampli, posar en funciona-
ment el Pla d’Equipaments establert
ara fa dos anys, el qual es va fer con-
juntament amb la coordinadora de la
Verneda i tècnics del districte. Inclou
equipaments de tot tipus: sanitaris,

esportius i centres cívics, entre d'al-
tres. Però com a més urgent, a Sant
Martí fa un any i mig que lluitem per-
què, en la part de les instal·lacions de
l’escola de la Pau que no es fa servir,
s’hi faci una residència i un centre de
dia per a la gent gran. Pel que sabem,
les obres començaran aquest estiu.
...
Una altra prioritat és el futur de l’espai
on abans hi havia la Coca-Cola. S’hi
faran habitatges i sabem que n’hi
haurà de protecció oficial, per a joves i
gent gran, i volem que siguin per a fa-
mílies empadronades a La Pau i la Ver-
neda. En aquesta zona també hi haurà
una important quantitat de metres
quadrats destinats a equipaments. Per
a nosaltres és prioritari que hi hagi un
centre cívic i una escola bressol. Tam-
bé caurà pel seu propi pes la construc-
ció d’un nou CAP per atendre tots els
nous veïns que vindran a viure aquí.
Quina representativitat té la
Coordinadora?
Aquest és un barri molt lluitador.
Ara fa 25 anys ni els taxis hi volien
venir. Després de les obres del Fò-
rum, que van obrir el barri al mar, la
connexió entre Sant Martí i Sant An-

dreu ha millorat molt la qualitat de
vida –perquè abans hi havia barra-
ques a totes dues zones. I això s’ha
aconseguit també amb l’acció dels
veïns. Estem parlant d’un barri amb
2.400 habitatges i la coordinadora
agrupa 1.750 socis, per tant, el per-
centatge de participació és molt alt.

Al seu criteri, quin és el tret ca-
racterístic que fa aquest barri
diferent dels altres?
L’espai. Als interiors d’aquest barri,
fora dels quatre carrers principals, hi
ha moltes zones verdes i molts ar-
bres.  L a prova la tenim amb els
ocells que hi ha. He vist niar ocells
d'aquells que no esperaries trobar
mai en una ciutat. És com un poble i
a tota la gent que el coneix a fons, li
agrada.

I a vostè, què és el que més li
agrada?
La diversitat d’arbres que hi ha. No
és uniforme, hi ha molta varietat. El
que més m’agrada són les places in-
teriors. N’hi ha sis, però les que més
m’agraden són la plaça de la Cultura
i la de Manuel Ainaud. Són molt par-
ticulars. Penso que des del punt de
vista urbanístic, en el moment que
es van fer les places es va encertar.
Com creu que serà el barri en el
futur?
Es rejovenirà molt dintre d’uns anys.
A curt termini, penso que el barri, i
tot Sant Martí, experimentarà una
transformació urbanística  causa
dels grans espais que hi ha disponi-
bles. I també està molt conscienciat
del valor que té i dels seus trets ca-
racterístics. Esperem que des de les
entitats del barri siguem capaços de
mantenir-ho. Com a Coordinadora,
tenim l’ambició d’anar més a l’una en
l’organització de les festes. Ens agra-
daria que la rambla de Prim fos l’eix
de debò i que les entitats actuéssim
juntes, en lloc de fer cadascú la seva
festa, per acabar fent activitats de
més qualitat.  

E N T R E V I S T A D i e g o  H o r n o s ,  p r e s i d e n t  d e  l a  C o o r d i n a d o r a  d ’ E n t i t a t s  E i x  P r i m

A Hornos li agraden les zones verdes, els arbres i l’espai del barri.

La Coordinadora és la representant i portaveu

de les associacions de veïns i entitats culturals

que en formen part. És una veu única i amb

força per la seva relació cap a fora

“A les zones verdes 
del barri hi ha ocells que
mai no esperaries trobar

en una ciutat”

“Pel seu origen humil,
aquest és un barri molt
reivindicatiu”

Dolors
Roset


