
Augmenten els carrers per a
vianants i les zones verdes

NUCLIS ANTICS

Creixen els espais
amb prioritat per 
als vianants

PACIFICACIÓ

Nous aparcaments i
canvis als carrers fan 
el trànsit  més fluid

PARC

A la primavera obrirà
la primera fase del Parc
Central del Poblenou

Pàg. 3

E N T R E V I S TA Pàg. 8

Patricia Llaneza
Campiona d’Espanya 
d’Escacs

“El ajedrez me ha 
ayudado a tomar 
decisiones y a ser 
más responsable y
organizada”

E Q U I PA M E N T S Pàg. 6

Biblioteca Ramon
d’Alòs-Moner 
12 anys al servei del barri

PLE DEL DISTRICTE Pàg. 4

S’aprova la nova
denominació dels
barris de Sant Martí

Per segon any consecutiu, el dis-
tricte de Sant Martí ha celebrat
la campanya de Nadal Solidari.
Enguany, l’espai escollit per cele-
brar plegats la recollida d’obse-
quis destinats a la gent gran que
ho necessita dels barris de Sant
Martí va tenir lloc el passat 18
de desembre, a la rodona de la
rambla del Poblenou, davant del
Casino L’Aliança. Un dels mo-
ments més emotius de la vetlla-
da, amenitzada amb actuacions
musicals a càrrec de les corals
dels casals de gent gran Joan
Maragall, Taulat-Can Saladrigas,
Paraguai-Perú, de la ludoteca
Maria Gràcia Pont i de l’Agrupa-
ció Musical del Taxi, fou la can-
tada de nadales.

Segona edició del Nadal
Solidari a Sant Martí

Cantada de nadales de les corals dels casals de gent gran.

L’alcalde, Jordi Hereu, i el regidor del Districte, Francesc Narváez, conversen amb unes veïnes al carrer de Marià Aguiló.

Pàg. 5

P O L I E S P O R T I U Pàg. 7

Tot el món de la
muntanya, vist a
través dels ulls
d’una càmera

S E R V E I  P Ú B L I C Pàg. 6

Convocatòria de 
subvencions 2007
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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

Diumenges 7  i 14 de gener,
L’Estel de Natzaret
A les 17.30 h. Centre Moral i Cultural del Poblenou 
(Pujades, 176-178) 
El tradicional espectacle musical nadalenc de Ramon
Pàmies (lletra) i Miquel Ferrer (música). Amb més de
50 actors, cantants i ballarins a escena. 

Dissabte 20 de gener
El malentès
A les 22 h. Farinera del Clot (Gran Via, 837)
Una obra d’Albert Camús  a càrrec de la companyia
Somni al Terrat.

Dissabte 27 de gener
Marcs planks
A les 22 h. Farinera del Clot (Gran Via, 837)
Teatre a càrrec de la companyia Sisx1.

Divendres 2 de febrer
Bloom
A les 21.30 h. C. Cívic Poblenou-Can Felipa (Pallars, 277)
Humor inspirat en els grans clàssics del cinema: Chaplin,
Germans Marx, etc.  De Good Idea Company.

Del 9 al 29 de gener
¡Qué arte! Murals i fotografia
Centre Cívic Poblenou-Can Felipa (Pallars, 277)
Jornada oberta de creació col·lectiva de murals,  dime-
cres 17 de gener. Presentació dels murals col·lectius i
cloenda, dilluns 29 de gener a les 21 h.

Del 18 de gener al 10 de febrer 
Stand Latinoamérica
Centre Cívic Poblenou-Can Felipa (Pallars, 277)
Un laboratori de reflexió a l’entorn dels processos de
construcció, exhibició i circulació dels imaginaris de la
cultura llatinoamericana. En el seu interior hi haurà un
espai de consulta, presentacions de projectes, taules de
debat, videoperformances, etc. 

Dilluns 29 de gener
Diagnòstic participatiu 
dels barris del Besòs
A les 19 h. Centre Cívic Poblenou-Can Felipa (Pallars, 277)
Presentació oberta als veïns per conèixer tot el que s'ha
recollit en aquest document arran d'entrevistes, en-
questes i tallers de treball. Organitza: Pla de Desenvo-
lupament Comunitari del Besòs.

Dissabte 20 de gener
Leos Ator i Alfredo Costa
A les 22 h. C. Cívic Poblenou-Can Felipa (Pallars, 277)
Duo que explora les possibilitats sonores del llenguat-
ge (francès, portuguès i castellà) barrejant i manipu-
lant sons enregistrats amb les seves veus en directe. 

Dissabte 20 de gener
Cava-Concert 
A les 10 h. C. Moral i Cultural del Poblenou (Pujades, 176) 
Amb el duo Zwei Violinen, format per les joves violi-
nistes Mireia Linkmeyer i Laura Nogueras.

Dijous 25 de gener
Störung
A les 21.30 h. Farinera del Clot (Gran Via, 837)
Música electrónica i experimental amb Daniele Cortese
i Stefano Zatti (visuales) .

Dissabte 3 de febrer
Liba Villavecchia i Pablo Schvartzman
A les 22 h. C. Cívic Poblenou-Can Felipa (Pallars, 277)
Improvisació amb sons acústics (saxo) a través d’un
dispositiu electrònic analògic i digital. 

Divendres 12 de gener
Lo Marraco
A les 18 h. Bib. Ramon d’Alòs-Moner (rb. Prim, 87-89)
Cicle Sac de Rondalles.

Dissabte 13 de gener
Un tren petitó
A les 12 h. Bib. Xavier Benguerel (av. Bogatell, 17)
Dins el cicle Aperitius Musicals.

Diumenge 21 de gener
Igrígor, la terra s’escalfa
A les 12 h. Farinera del Clot (Gran Via, 837)
Teatre per a tots els públics a càrrec de la Cia. L’Entresol.

Del 30 de gener al 17 de febrer
Desminatge, l’assignatura pendent
Centre Cívic Poblenou-Can Felipa (Pallars, 277)
Mostra fotogràfica en b/n que reflecteix el procés de
desminatge manual realitzat a Bòsnia-Hercegovina

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, Carmen Anfosso, Núria
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Daniel Romaní

“L’espai públic és la casa
comuna de tots i el

nostre propòsit és donar-li
més qualitat”, afirma Fran-
cesc Narváez, regidor del Dis-
tricte de Sant Martí. Per això,
una de les actuacions princi-
pals del Districte els darrers
anys ha estat la conversió de
diversos carrers per a ús prio-
ritari de vianants, vies de pla-

taforma única ideals per al
passeig i per observar de ma-
nera tranquil·la els aparadors
de les botigues. Si un cotxe hi
passa –dels veïns, d’emergèn-
cies, etc.–, els conductors sa-
ben que la prioritat és dels
qui caminen. Aquesta con-
versió de carrers en zones
sense vehicles ha estat espe-
cialment significativa al nucli
antic del Poblenou i del Clot.

Francesc Narváez subratlla
“ l’engrescament” que s’ha
produït en aquests llocs:
“Quan un carrer es transfor-
ma en prioritari per a via-
nants, molts veïns pensen de
seguida a arreglar la façana
de l’edifici on viuen”, explica.  
Des del juny del 2003 s’ha ac-
tuat en una vuitantena de
carrers del districte, en els
quals s’han reparat i millorat

voreres, calçades, escocells,
arbres i guals. Entre les nom-
broses actuacions finalitza-
des o en execució, cal desta-
car la conversió en carrer per
a vianants del carrer Marià
Aguiló, l’arranjament de la
plaça dels Porxos, les urbanit-
zacions de l’Antic Camí de
València, les transformacions
a Via Trajana, la remodelació
de la plaça Valentí Almirall, la
reurbanització del carrer del
Coronel Sanfeliu, la reforma
de la plaça de Can Rocabols i
el seu entorn, la millora de
diversos espais a la Verneda,
la construcció de nous apar-
caments... D’altra banda, l’es-
pai públic del Besòs, especial-
ment del sud-oest, està
experimentant una impor-
tant transformació: la reur-
banització integral que s’hi
porta a terme, entre altres
coses, ha eliminat les barre-
res arquitectòniques, de ma-
nera que una persona que es
vulgui desplaçar des de l’ex-
trem sud del barri (per exem-
ple, des de Ramon Llull) fins

a un punt situat més al nord
(Bernat Metge) ho pot fer
pràcticament sense impedi-
ments. A aquestes actuacions,
cal afegir-hi també la realitza-
ció d’obres de més envergadu-
ra, com el Parc Central del
Poblenou, les actuacions al
22@ –on s’han urbanitzat uns
quants carrers: Treball, Puig-
cerdà, Veneçuela...– i la semi-

cobertura de la Gran Via (nou
hectàrees de zones verdes, no-
ves passarel·les per passar
d’una banda a l’altra d’aquesta
via ràpida, etc.). “A la Gran
Via, com que l’edificació és
monòtona, hem monumenta-
litzat el carrer. Ara els ulls se'n
van cap a la part horitzontal i
no pas a la vertical”, explica el
regidor Francesc Narváez. 
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L’alcalde, Jordi Hereu, durant la inauguració de les reformes del carrer Marià Aguiló.

L’augment significatiu de carrers

amb plataforma única per a ús

prioritari dels vianants i de les

zones verdes proporcionen una

millor qualitat de vida al veïnat 

Actuacions que fan créixer la
qualitat de vida a Sant Martí

La millora de 
l’entorn urbà anima
les comunitats a
renovar també les
façanes dels edificis

C IU TA DA N S OPINE N

Olga Colell
Mestra d’educació 
física

Em sembla bé, perquè
tots els qui van amb
cotxe, excepte els que hi
treballen, podrien anar
caminant o amb trans-
port públic.

Ramon Duran
Jubilat

És el que hem aconse-
guit amb aquest carrer,
que ara és de prioritat
per als vianants. Hem
eliminat la barrrera
fixa que hi teníem.

Jaime Estarellas
Xofer jardineria

Em sembla bé, perquè
així no ens poden esco-
metre pel carrer. Hi ha
molt de trànsit i en
aquest encreuament ja
hi ha hagut dos acci-
dents amb nens.

Fèlix Rodríguez
AV Besòs

Volem una Barcelona
per viure-la amb un
equilibri entre la ciuta-
dania i els vehicles. Cal
continuar potenciant
els transports publics,
compartir cotxes... i
conscienciar els ciuta-
dans i ciutadanes.

M. Carmen Muñoz
Directora comercial

A mí me parece genial.
Aunque soy conducto-
ra, como peatona creo
que es importante para
reducir accidentes.

Manuel Martínez
Jubilat

Em sembla bé, però crec
que hem saber conviure
els cotxes i els vianants.
Hi ha gent que posa per
davant els vianants i
expulsa els vehicles.
Penso que això tampoc
està bé.

Q u è  p e n s a  d e  l a  i n i c i a t i v a  d e  d o n a r  p r i o r i t a t  a l s  v i a n a n t s  s o b r e  e l s  c o t x e s ?

E L  PA R C  C E N T R A L  D E L  P O B L E N O UA
El Parc Central del Poblenou, projectat per l’arquitecte Jean Nouvel, obrirà la primera

fase a la primavera d’enguany. El parc, situat en un triangle format per l’avinguda

Diagonal i els carrers Marroc i Bac de Roda, ocuparà 55.600 metres quadrats de superfí-

cie. En pocs anys, Sant Martí haurà vist néixer dos grans espais públics: el parc de

Diagonal Mar i el Parc del Poblenou.
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P L E  D E L  D I S T R I C T E

Daniel Venteo

E l Plenari del Districte,
celebrat el passat 30

de novembre, va permetre
aprovar diversos projectes
de gran significació per als
barris de Sant Martí.
Destaca l’aprovació –amb el
vot favorable de PSC, ICV-
EUiA i ERC i el vot contrari
de CiU i PP– de la proposta
de nova delimitació i deno-
minació dels barris del dis-
tricte. Els noms proposats
són el Camp de l’Arpa del
Clot, el Clot, Sant Martí de
Provençals, la Verneda i la
Pau, el Parc i la Llacuna del
Poblenou, la Vila Olímpica
del Poblenou, el Poblenou,
Provençals del Poblenou,
Diagonal Mar i el Front Ma-
rítim del Poblenou, i el

Besòs i el Maresme. En pa-
raules del regidor del Dis-
tricte, Francesc Narváez, la
nova proposta ha de contri-
buir a una millor planifica-
ció en els barris: “Volem
consolidar el sentiment de
pertinença de les persones
al seu entorn i per això tre-
ballem i treballarem colze a
colze amb el moviment as-
sociatiu. Volem que tothom
tingui els equipaments al
més a prop possible”. 
Amb la unanimitat de tots
els Grups polítics, es van
presentar dues declaracions
institucionals de gran signi-
ficació. La primera, amb mo-
tiu del Dia internacional
contra la violència envers les
dones, mostra la solidaritat
de Sant Martí amb totes les

dones que pateixen o han
patit la violència de gènere.
La segona de les declara-
cions institucionals fetes per
unanimitat és la relativa al
Dia internacional de les per-
sones amb discapacitat.

Al Plenari, també es va apro-
var, entre d’altres, la propos-
ta de preus públics de les
instal·lacions municipals es-
portives i culturals del dis-
tricte per a l’any 2007, així
com la proposta de canvi de
denominació dels CEIP Lope
de Vega i Llacuna pels d’Acà-
cies i La Llacuna del Poble-
nou respectivament.

Els CEIP Lope de
Vega i Llacuna
canvien el seu
nom pel d’Acàcies
i La Llacuna del
Poblenou

La plaça de 
can Robacols
Un dels nuclis rurals que més van perdurar al Camp de
l’Arpa va ser Can Robacols, un petit barri de cases senzi-
lles que s’havia construir entre els carrers de Josepa
Massanés, Historiador Mayans, Pistó i Llagostera, al vol-
tant d’una explotació agrícola i ramadera de la família
Cases, una extensa nissaga martinenca propietària de di-
versos camps en els barris del Clot i Camp de l’Arpa.
A partir de 1’any 1979, el barri va ser totalment ender-
rocat, s’hi van construir nous edificis i es va replantejar
el traçat del carrer Josepa Massanés, que feia desaparèi-
xer els de Mataplana, Lluís Rigalt, Ignasi Luzán i recon-
vertia el d’Infant en una part de Josepa Massanés i el de
Puigmadrona en un tros de Pistó.
Gràcies a la demanda de l’Associació de Veïns de salvar
una part d’aquest indret, es va construir una nova plaça
projectada pels arquitectes Pedro Barragán i Bernat de
Solà, la qual es va inaugurar l’any 1986, amb una singu-
lar atracció o joc que consistia en una mena de barra de
bombers per on la jovenalla del barri lliscava. En un mo-
ment determinat, però, van haver d’inutilitzar-la per
evitar que alguna persona prengués mal. 
Amb el pas dels anys, la plaça urbanitzada a dos nivells
es va tornar poc funcional per a les activitats veïnals i fi-
nalment va ser transformada i millorada en la seva tota-
litat amb l'eliminació de l’espai central que configurava
el desnivell existent. Així tota la superfície de la plaça va
quedar al mateix nivell. 
Si té fotografies o documents del seu barri, en pot fer 
donació a l’Arxiu Municipal del Districte. T. 93 221 94 44

La plaça amb dos nivells, inaugurada el 1986 i que durant molt

de temps va tenir una barra a l’estil bombers per on lliscaven els

joves del barri. (Foto: J. M. Contel.) 

J.M. ContelÀ L B U M  H I S T Ò R I C

L’últim Ple aprova la nova denominació
dels deu barris de Sant Martí, d’acord amb
les propostes de La Barcelona dels Barris

S’aprova la nova denominació 
dels barris de Sant Martí



Daniel Venteo

El districte de Sant Martí
desplega al llarg de tot

l’any diverses iniciatives so-
lidàries. En el marc de les fes-
tes nadalenques, el Districte
ha organitzat per segon any
consecutiu la campanya “Na-
dal Solidari a Sant Martí”, la
qual té per objecte la recollida
d’obsequis destinats a la gent
gran del districte sense mit-
jans econòmics. Enguany, la
celebració, que va tenir lloc el
passat 18 de desembre, fou
organitzada sota el lema
“Aconseguim un somriure de
la gent gran: vine, canta i
porta el teu regal!”. L’indret
escollit fou la rodona de la
rambla del Poblenou, davant
del Casino L’Aliança, a la con-

fluència amb el carrer de Ra-
mon Turró. 
La recollida de regals, que va
ser constant al llarg de tot el
vespre, va permetre aplegar
un gran nombre d’obsequis,
valorats en uns 3.000 euros.

En el transcurs de la vetllada
hi va haver cantada de nadales
a càrrec de les corals dels ca-
sals de gent gran Joan Mara-
gall, Taulat-Can Saladrigas,
Paraguai-Perú i de la ludoteca
Maria Gràcia Pont. Un altre

dels moments especialment
emotius fou l’actuació de
l’Agrupació Musical del Taxi,
dirigida per Eliseu Dasi i inte-
grada per membres del col·lec-
tiu taxista, que té la seu al dis-
tricte de Sant Martí.
En paraules del regidor de
Sant Martí, Francesc Narvaéz,
el Districte "estarà cada any al
centre d’espais emblemàtics
dels barris per fer aquest sig-
nificatiu acte de solidaritat.
Hem de donar la cara per
aquells que ho necessiten.
Nosaltres no oblidem les per-
sones que tenen problemes”.
Grans i petits van compartir
la celebració del Nadal Solida-
ri a Sant Martí amb una xoco-
latada i melindros, amb la
col·laboració de diversos esta-
bliments molt populars de la
mateixa rambla, com ara la
pastisseria Triomf i l’orxateria
El Tío Che, a més de l’Associa-
ció de Comerciants i Amics de
la Rambla del Poblenou.
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N O T Í C I E Sf
Constituït el Consell de Salut de Sant Martí
El mes passat va tenir lloc l’acte de constitució del
Consell de Salut de Sant Martí, un òrgan de participa-
ció que té com a objectiu proposar i desenvolupar ac-
cions per ajudar a millorar la qualitat de vida de la
ciutadania en l’àmbit de la salut i el benestar. El Con-
sell és format per usuaris dels equipaments de salut,
per representants d’entitats i per membres de dife-
rents administracions.

Preinscripcions per a la 6a Mostra
d’Entitats 
Els dies 21 i 22 d’abril de 2007 tindrà lloc, a l'espai
dels jardins del Clot de la Mel, la 6a edició de la Mos-
tra d’Entitats de Sant Martí. En aquest sentit, s’ha
obert ja el període de preinscripció per a totes les en-
titats i associacions dels barris del districte de Sant
Martí que hi vulguin participar (es pot consultar tota
la informació al web www.bcn.cat/santmarti). 

Neix Sant Martí, Eix Comercial
Al final del 2006 es va posar en marxa Sant Martí, Eix
Comercial, a la Verneda, amb l’objectiu de dinamitzar
el comerç tradicional o de barri d’aquesta part del
districte. La iniciativa és fruit de la col·laboració en-
tre l’Associació de Comerciants de Cantàbria-Pont del
Treball, la Cambra de Comerç de Barcelona, la Gene-
ralitat de Catalunya i l’Ajuntament de Barcelona.

Inauguració de les aules multimèdia
Durant el mes de gener començaran a funcionar cinc
noves aules multimèdia, espais on els veïns i les veï-
nes de Sant Martí que desconeixen les noves tecnolo-
gies podran aprendre a utilitzar un ordinador i a na-
vegar per Internet sense dificultats. Les noves aules
estan situades a Can Felipa, a La Farinera del Clot i
als casals de gent gran Joan Casanelles, Joan Mara-
gall i Verneda Alta.

La celebració va
tenir lloc a la rodona
de la rambla del
Poblenou davant del
Casino L’Aliança

El Districte de Sant Martí organitza,

per segon any consecutiu, la recollida

d’obsequis per a la gent gran amb pocs

mitjans econòmics o en situació de solitud

El regidor del Districte, Francesc Narváez, es va adreçar als assistents.

Els joves són un dels objectius del projecte premiat.

Premiat un projecte de prevenció de la violència de gènere
Redacció

El projecte “Trenquem el
silenci” ha guanyat el Pre-

mi del Públic a la segona edi-
ció del Premi 25 de Novem-
bre, Dia internacional contra
la violència envers les dones,
que convoca l’Ajuntament de
Barcelona. El guardó reconeix
les persones o entitats que
treballen per una ciutat lliure
de violència.
“Trenquem el silenci” és un
projecte del Consell de Dones

i el Centre de Recursos Pe-
dagògics de Sant Martí, la
Plataforma Unitària contra
les Violències de Gènere i els
Instituts d’Educació Secundà-
ria del Districte, entre d’al-
tres. Neix d’una constatació:
l’augment d’actituds violentes
entre els joves i la imitació,
per part de les noies, de les
conductes masclistes.
L’objectiu de “Trenquem el si-
lenci” és prevenir la violència
de gènere a la comunitat edu-

cativa (alumnes, professors i
famílies) dels instituts de se-
cundària del districte, i ja s’ha
iniciat.
“Volem crear una xarxa on to-
tes les entitats implicades en
la lluita contra la violència de
gènere posin sobre la taula les
eines de què disposen, i les
escoles triïn allò que necessi-
ten per fer aquesta tasca de
prevenció”, expliquen des
dels Serveis Personals del
Districte.

Sant Martí celebra la segona
edició del Nadal Solidari
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E Q U I P A M E N T S

Dolors Roset

E s va fundar l’any 1994 en
un espai dintre del Centre

Cívic Besòs. És una biblioteca
de barri que compta amb un
fons de 28.000 documents per
satisfer la curiositat, la necessi-
tat d’informació i les ganes
d’entreteniment del veïnat de
la zona.
La biblioteca Ramon d’Alòs-
Moner té un fons documental
format per llibres, CD de músi-
ca, vídeos i DVD de pel·lícules i
documentals,  com també re-
vistes i diaris, però es caracte-
ritza especialment pel seu fons

de flamenc, amb més de 500
documents, que la fan única a
Barcelona. Sobre aquest tema
també organitzen, conjunta-
ment amb el Centre Cívic, un
cicle d’activitats que aquest any
passat van titular Infusión fla-
menca.

Entre les moltes altres activi-
tats que s’hi ofereixen, destaca
un nou club de lectura que s’ha
iniciat aquest curs amb el títol
Ciutats literàries. Es caracterit-
za pel fet d'acompanyar la ter-
túlia mensual sobre un llibre
amb activitats complementà-
ries, com projecció de pel·lícu-
les, visites dels autors o audi-
cions musicals. Altres activitats

que s’hi organitzen són: l’hora
del conte, un cop al mes; una
activitat trimestral per a joves i
adults, en funció dels interes-
sos que manifesten, i unes ses-
sions –que s’han convertit en
fixes amb els anys– sobre viat-
ges, a la primavera, i sobre sa-
lut, a la tardor.
Com a element de promoció i
per donar a conèixer la biblio-
teca entre el públic que no hi
va, també es disposa d’una pa-
rada al mercat Sud-oest del
Besòs, amb uns 600 docu-
ments, on es poden demanar
llibres en préstec i  fer-se el car-
net de lector, que és gratuït.

Més informació:
Biblioteca Ramon
d’Alòs-Moner
Rambla Prim, 87
Tel.: 93 266 39 36
Horari: de dilluns a diven-
dres, de 15.30 a 20.30 h 
Dimarts i dissabtes, 
de 10 a 14 h.

La biblioteca és
única pel seu fons 
de més de 500 docu-
ments especialitzats
en flamenc

Un sol espai dividit en

àrees diferents dóna

cabuda a les zones

per a adults, nens,

préstec, publicacions

periòdiques,

audiovisuals i accés a

Internet

Un fons de 28.000 documents està a disposició dels usuaris que s’hi atansen.

La biblioteca Ramon d’Alòs-Moner,
al servei del barri des de fa 12 anys

Des que l’any 1968 Maria Montserrat Llopis
va obrir la farmàcia, el barri de La Pau ha

canviat molt. El seu fill, Salvador Cuixart, que
ara està al capdavant de l’establiment, constata
les nombroses millores que s’han fet al barri,
que ara compta amb dues línies de metro, auto-
busos, les rondes, zones verdes i millors serveis.
El que no ha canviat amb els anys, segons el Sal-
vador, és el tarannà del barri, on hi ha gent que
es coneix de sempre i on s’estableix una con-
fiança més pròpia d’un poble que d'una ciutat.

Als clients de tota la vida, s’hi ha afegit la gent
jove, que cada cop és més abundant al barri. La
farmàcia Llopis és tota una garantia, perquè el
Salvador ve d’una família de farmacèutics; el
seu besavi, l’avi i els pares ja n'eren. El paper ac-
tiu en la vida social del barri fa que la funció de
la farmàcia no s’acabi a les portes. 

Farmàcia Llopis
C/ Concili de Trento, 318
Tel.: 93 313 66 93

E L  T A U L E L L

La farmàcia que ha vist créixer el barri de La Pau

Salvador Cuixart és, actualment, al capdavant de la farmàcia.

Joan Anton Font

S E R V E I  P Ú B L I C

Bea Sanchís

L’Ajuntament de Barcelona convoca com cada any el pro-
cés de subvencions, que té per finalitat donar suport a
projectes i activitats, tant a escala de districte com de
ciutat, en els àmbits de la Cultura, Participació ciutada-
na, Relacions ciutadanes, Immigració, Medi Ambient,
Esports, Salut pública, Dones, Drets civils, Joventut, Be-
nestar social, Educació i, com a nova modalitat que s’hi
incorpora en aquesta edició 2007, Civisme i convivència.
El període de presentació de les sol·licituds és del 8 de
gener al 8 de febrer de 2007.  Les bases de la convocatò-
ria, com també els impresos normalitzats per formular
la sol·licitud, es troben disponibles, des del passat 18 de
desembre, a les Oficines d’atenció al ciutadà i la resta de
punts de lliurament: Oficina d’Informació Cultural Palau
de la Virreina; Centre de Recursos Barcelona Sostenible;
Centre d’Informació i Assessorament per a Joves (CIAJ);
Casal d’Associacions Juvenils de Barcelona (Transforma-
dors), i Institut Barcelona Esports i Sector de Serveis
Personals. Els documents es poden obtenir també a la
pàgina web de l’Ajuntament, http://www.bcn.cat. Per tal
de facilitar a les entitats el procés de sol·licitud de sub-
venció s’ha simplificat la documentació que s’ha de pre-
sentar. 
Com cada any, per resoldre dubtes, atendre i acompa-
nyar les entitats i persones sol·licitants al llarg del procés
de tramitació, de la subvenció a cada Districte o àrea
central responsable resten a  disposició dels sol·licitants
els equips tècnics de cada modalitat prevista. Només cal
adreçar-s'hi amb l'antelació suficient. Les adreces i hora-
ris estan inclosos a la documentació.

Convocatòria de
subvencions 2007
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P O L I E S P O R T I U

Pere S. Paredes

La Mostra d’Audiovisuals i Foto-
grafia de Muntanya del distric-

te de Sant Martí, que arribarà a la
seva X edició entre el 20 de febrer i
el 3 de març, es farà a les instal·la-
cions del Centre Cultural La Farine-
ra del Clot.
“La mostra”, com la defineix Manel
Garcia, de l’organització, “és una ex-
posició-concurs amateur, tant de
fotografia com de projeccions d’au-
diovisuals, en la qual les persones
amants del món de la muntanya i
de la càmera tenen l’oportunitat de
mostrar les seves habilitats artísti-
ques”.
Per a Manel Garcia, “el fet que sigui
una exposició oberta al públic tam-
bé compleix un dels objectius: la di-
vulgació, el coneixement i la dina-

mització del món excursionista,
com també el seu entorn i, sobretot,
el respecte a la muntanya”.
La Mostra va sorgir l’any 1997 a ini-
ciativa del Districte de Sant Martí i

compta actualment amb la partici-
pació de l’Agrupació Excursionista
Icària, la Colla Excursionista La
Senyera, la Secció Excursionista del
Foment Martinenc, la Unió Excur-
sionista Sant Martí de Provençals,
Canyoning Club Punto Límite i As-
sociació Esportiva Deu Dits.
La inscripció és gratuïta i limitada;
l’apartat de fotografia està dividit
en tres categories: activitats a la
muntanya, paisatge i flora i fauna.

A la categoria audiovisual, es pot
presentar un treball sobre activitats
de muntanya en qualsevol suport:
digital, diapositives, vídeo.
El termini d’admissió de les foto-
grafies es tancarà el dia 14 de fe-
brer de 2007 i les obres es poden
lliurar a qualsevol de les entitats or-
ganitzadores o a La Farinera (Gran
Via de les Corts Catalanes, 837).
Les inscripcions, en categoria au-
diovisual, s’hauran de trametre
abans del 20 de gener dels 2007 a
qualsevol dels centres organitza-
dors, per correu electrònic a tra-
mits@celasenyera.org o bé omplint
el formulari d’inscripció del web
www.celasenyera.org. 
A més a més, es comptarà amb la
presència d’Edurne Pasaban, una
alpinista amb més de vuit cims de
8.000 metres, i amb membres de
les expedicions a l’Everest de Terres
de l’Ebre i de Girona.

Des d'aquesta Mostra

d’Audiovisuals i

Fotografia de Muntanya

del districte de Sant

Martí, tothom pot tenir

una nova visió de la

muntanya i la natura

A la mostra comptaran
amb l'Edurne Pasaban,
amb més de 8 cims de
8.000 metres

Imatge d’una exposició d’una edició anterior.

Tot el món de la muntanya, vist 
a través dels ulls d’una càmera

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

Més ciutat
C/ Espigolera, 1. Edifici principal, 4t
08960 Sant Just Desvern
Telèfon: 93 480 61 95 i 93 202 30 21

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

Bcn cap de setmana

Cada dijous, el web bcn.cat us ofereix la
guia cultural i d'oci, que conté diverses
propostes per a tots els gustos i edats
per gaudir més intensament del cap de
setmana a la ciutat. Hi trobareu infor-
mació i reportatges de les estrenes de
teatre, les exposicions, concerts, activi-
tats per a nens, les estrenes de cinema,
rutes per la ciutat i moltes coses més.
www.bcn.cat

Web d’esports

Hi trobareu tota la informació de l'activi-
tat esportiva a la ciutat, com ara una
agenda amb els actes esportius que
tenen lloc a Barcelona i també una secció
de notícies amb les darreres novetats.
També us ofereix un directori amb les
instal·lacions esportives de la ciutat i un
arxiu fotogràfic amb imatges d'actes
esportius que s'han celebrat a Barcelona.
www.bcn.cat/esports

w

per MANEL
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Una asturiana representant Ca-
talunya. Als escacs també hi ha
“fitxatges”?
La verdad es que vine hace año y me-
dio porque quería estudiar Traduc-
ción e Interpretación, una carrera que
no existe en Oviedo. Y se juntó un
poco todo. A mí ya me gustaba Barce-
lona y conocía a mucha gente. Ade-
más, creo que es el mejor lugar para
jugar al ajedrez. 
Per què va triar el Club d’Escacs
del Foment Martinenc?
Es uno de los clubes más fuertes de
Cataluña. Este año han ganado el
Campeonato de España por equipos.
Se cuida mucho la formación de los
chavales jóvenes y hay muy buen am-
biente. 
Vostè és l’única noia federada en
aquest club. Això és freqüent en
altres clubs?
La verdad es que sí.
A què creu que és deguda aques-
ta manca d’afició?
Quizás los hombres sean más compe-
titivos. También puede ser por nues-
tra forma de razonar. Empiezan mu-
chas niñas, pero la mayoría se retiran

jóvenes. En Salou, en el Campeonato
de España de Ajedrez femenino com-
petíamos unas treinta mujeres y sólo
cinco éramos mayores de 20 años.
No hi havia Campionat d’Espa-
nya femení des de 2001. Per què?
La federación decidió que nos intre-
gráramos en el campeonato mixto y
de hecho en las categorías inferiores
se sigue haciendo así, porque se pro-
gresa mucho más. No es lo mismo
competir con tres que con diez perso-
nas. Pero este año querían que hubie-
ra una campeona de la categoría fe-
menina.
Amb només deu anys ja partici-
pava en competicions escolars.
És necessari començar tan aviat?
No lo sé, quizás cuando eres más pe-
queño puedes saber mover bien las
piezas, pero no llegas a comprender
del todo el juego. Pero si quieres com-
petir no puedes empezar muy tarde
porque necesitas años de entrena-
miento. La ventaja es que es un de-
porte en el que puedes competir toda
la vida. Uno de los mejores jugadores
del mundo tiene 80 años y sigue ju-
gando a un alto nivel.
Quantes hores entrena a la set-
mana?
La verdad es que le dedico más horas
a la universidad, pero acudo al club
cuatro o cinco horas a la semana para

entrenar. Aquí hay jugadores muy
fuertes. Juego más cuando hay algún
torneo, pero sobre todo en verano,
que tengo más tiempo libre y hay más
competiciones.

A la seva família tothom juga?
Me enseñaron mis padres y comencé
a jugar con mis hermanos. El peque-
ño es muy bueno, es casi maestro in-
ternacional.
Tradueixi per als profans…
En el ajedrez hay varias categorías,
es como el nivel de los cinturones en
kárate. Yo soy maestro internacional
femenino, un nivel menor que el de
maestro internacional absoluto. Si
llegas a unos resultados determina-
dos en un torneo consigues una nor-
ma y con varias de ellas llegas a ser
maestro.

Com a campiona d’Espanya ja ha
començat a entrar en l’elit. Amb
qui li agradaria competir?
Con la húngara Judit Polgar, para mí
ha sido un icono desde muy joven.
Tiene un juego muy táctico, es una de
las mejores del mundo y sólo tiene
tres años más que yo.
Tàctica, tenacitat, valentia…
Quines són les seves armes?
Soy muy tenaz y luchadora, intento
superarme constantemente. Pero so-
bre todo destacaría que no le tengo
miedo a nadie; que sean mejores que
yo me lo tienen que demostrar.
Diuen que els escacs ajuden a
mantenir una ment activa…
Sí. El ajedrez ayuda a tener un razo-
namiento lógico, a tomar decisiones
y apechugar con ellas. Cuando tú to-
mas una decisión sobre el tablero
tiene consecuencias y debes respon-
der por ella. Por eso  el ajedrez tam-
bién te ayuda a ser responsable.
Creo que jugar también me ha hecho
ser más organizada con los estudios.
El ajedrez es una buena gimnasia
mental. Conozco a mucha gente que
ha empezado a jugar después de ju-
bilarse.

E N T R E V I S T A Pa t r i c i a  L l a n e z a ,  c a m p i o n a  d ’ E s p a n y a  d ’ E s c a c s

Patricia Llaneza a la seu del Foment Martinenc.

Nascuda a Oviedo, Patricia va representar

Catalunya en el Campionat d’Espanya d’Escacs

que es va celebrar a Salou

“El club del Foment
Martinenc es uno 

de los más fuertes de
Cataluña”

“El ajedrez me ha ayudado a
tomar decisiones y a ser más
responsable y organizada”

Núria 
Mahamud


