
Sandaru, nou centre cívic al
Parc i la Llacuna del Poblenou

EQUIPAMENT

Finalitzen les obres
del nou centre cívic
del Parc-Sandaru 

EDIFICI

Està dissenyat per
donar servei als veïns i
les entitats del barri

UBICACIÓ

El solar on hi havia
hagut la fàbrica de 
les begudes Sandaru

Pàg. 3

E N T R E V I S TA Pàg. 8

Isi Pallarés
Presidenta d'Amics 
de la Rambla de Prim

“La rambla Prim en el
futur ha de ser l'eix 
vertebrador dels barris
que l'integren”

E Q U I PA M E N T S  Pàg. 6

La Biblioteca Sant
Martí de Provençals
dóna servei a la
Verneda

E Q U I PA M E N T S Pàg. 4

Les escoles conviden
les famílies a 
conèixer-les per dins

Veïns i veïnes del barri van cele-
brar plegats amb l’alcalde, Jordi
Hereu, el regidor del Districte,
Francesc Narváez, i la presiden-
ta del  Consel l  Municipal ,
Montserrat Ballarín, la inaugu-
ració, al final de gener, d’un nou
espai interior d’illa delimitat
pels carrers de de Llull, Marina,
Ramon Turró, Joan d’Àustria i
Bogatell. L’espai, que compta
amb zona verda i parc infantil,
vol ser un punt de trobada, de
joc i de tranquil·litat obert a
tots els veïns i veïnes del dis-
tricte. L’acte, al qual va assistir
un nombrós públic ,  va estar
precedit per una cercavila, una
actuació musical per als més pe-
tits i una xocolatada. 

Poblenou estrena un nou 
interior d’illa per al veïnat

L’alcalde i el regidor de Sant Martí durant la inauguració del nou espai públic. Pàg. 5

P O L I E S P O R T I U Pàg. 7

CEM Bac de Roda
Sostenibilitat, qualitat 
i serveis

S E R V E I  P Ú B L I C Pàg. 6

Descomptes en 
l’Àrea Verda per 
als conductors 
sense multes
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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

CARNAVAL 2007

Dijous 15 de febrer
Expotruites i expopastissos
A les 17.30 h. Centre Cívic Besòs (rambla de Prim, 87-89)
Concurs de cuina organitzat per l’Escola d’Adults Mar-
tinet de nit. I després karaoke popular.
Arribada del rei Carnestoltes al 
Clot-Camp de l’Arpa
De 18 a 21,30 h. Sortida de la pl. de Sant Josep de Calassanç

Divendres 16 de febrer
Arribada del rei Carnestoltes 
a la rambla de Prim
A les 19.30 h. Rambla de Prim, davant el centre cívic
Abans tallers de disfresses amb materials reciclats.

Dissabte 17 de febrer
Rua carnavalesca
A les 10.30 h. Sortida del centre cívic Sant Martí.
Rua de Carnestoltes al  
Clot-Camp de l’Arpa
De 16 a 18 h. Sortida del passeig Maragall, entre Indústria
i Córsega.
Rua de Carnestoltes al Poblenou
A les 17 h. Sortida de la rambla del Poblenou.
Rua de Carnestoltes del Besós
A les 17.30 h. Sortida: Rambla de Prim
Recorregut: Centre Cívic Besòs, Llull, rambla Prim,
Pere IV, Paraguai i plaça Puigcerdà. Premis i xocolatada.

Dimecres 21 de febrer
Enterrament de la sardina
A les 17.30 h. Sortida del centre cívic Sant Martí.
Taller de sardines
De 17.30 a 18.30 h. Plaça del Mercat del Clot.
Seguici funerari de Carnestoltes
De 19.30 a 21.30 h. Sortida de la plaça de Sant Josep 
de Calassanç

Dimarts 20 de febrer
Alícia Patapam
A les 18 h. Bib. Sant Martí de Provençals (Selva de Mar, 215)
L’Alícia està avorrida de la TV i decideix obrir un llibre.

Divendres 2 de març
Els minairons
A les 18 h. Bib. Ramon Alòs-Moner (rambla de Prim, 87-89)
Conte tradicional dels Països Catalans.

Divendres 16 de febrer
Romeo i Julieta
A les 21.30 h. Centre Cívic Can Felipa (Pallars, 277) 
Un espectacle amb actors discapacitats psíquics. Crea-
ció de Carro de Baco per a la Cia. Alquimistes. 

Divendres 16 de febrer
Entre les dents
A les 22 h. Farinera del Clot (Gran Via, 837)
Una obra plena d’humor negre en què uns joves inten-
ten descobrir una assassí en sèrie.

Dissabte 24 de febrer
Paisatges en divuit escenes
A les 20 h. Centre Cívic Can Felipa (Pallars, 277) 
Centrat en el concepte de “paisatge sonor”, alterna ele-
ments de l’art sonor, el multimèdia i la polipoesia. Idea
i direcció: Cristina Casanova.

Dissabte 24 i diumenge 25 de febrer
El miracle d’Anna Sullivan
A les 22 h i 17 h, resp. Centre Moral i Cultural 
del Poblenou (Pujades, 176-178 )
A càrrec de la Secció de Teatre del centre.

Divendres 9 de març
Cartografies del desig
A les 21.30 h. Centre Cívic Can Felipa (Pallars, 277) 
Espectacle d’improvisació escènica a partir d’allò que el
públic desitja compartir i experimentar d’ell mateix o
del seu amic més íntim. Cia. L@s Cartógraf@s.

Dissabte 17 de febrer
Terroristes del son
A les 23 h. Farinera del Clot (Gran Via, 837)
Combinant rumba, salsa, son, mestissatge... amb mú-
sics de bandes com ara Dr.Calypso, Insershow, La Kai-
na, Rita la Caimana, Jarana, Vergüenza Ajena.

Dimarts 20 de febrer
Una pinzellada flamenca
A les 20.30 h. Centre Cívic Besòs (rambla de Prim, 87-89)
Francesc, Ivan i Pablo es troben i es comuniquen a tra-
vés de la percussió, la dansa flamenca i la veu. 

Diumenge 25 de febrer
Colors de Carnaval
A les 11.30 h. Casino de l’Aliança (rambla Poblenou, 42)
Peces lleugeres i populars de diferents parts del món.

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,
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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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Daniel Venteo

Aquest mes de febrer en-
tra en funcionament el

nou centre cívic Parc-Sanda-
ru, a la confluència dels car-
rers de Buenaventura Mu-
ñoz i Nàpols. El nou edifici,
que compta amb energia so-
lar fotovoltàica, es caracte-
ritza per la seva singularitat
arquitectònica, amb una es-
tructura que aprofita de ma-
nera extraordinària la llum
solar i que alhora ja s’ha con-
vertit en una nova icona del
paisatge urbà del barri. En
paraules del regidor del Dis-
tr icte, Francesc Nar váez ,

“Sandaru és un equipament
pensat per al present però
també per al futur, perquè
en gaudeix el màxim nombre
de persones”.
Amb més de 4.500 m2 distri-
buïts en tres plantes i una de
soterrània, el nou equipa-
ment municipal disposa de
tots els espais necessaris per
al seu funcionament com a
casal de gent gran i centre cí-
vic, amb una gran sala d’ac-
tes amb grades i escenari
desmuntable, sala de lectu-
ra, punt de trobada, vesti-
dors, sales-taller, un espai
polivalent de grans dimen-

sions, diversos espais de tre-
ball i reunió per a les enti-
tats del barri com també ca-
feteria-terrassa. 
El nou edifici és obra dels ar-
quitectes barcelonins Abad-
Altabàs-Álvaro-Raventós,
que va ser l’equip guanyador
d’un concurs públic obert al
qual es van presentar més de
vuitanta propostes. 
El modern equipament s’ha
construït allà on hi havia ha-
gut la fàbrica de begudes re-
frescants Sandaru. Aquest
nom de ressonàncies orien-
tals –que en japonès vol dir
sandàlia– està format amb

les inicials del qui en va ser
creador: Santiago Daurella i
Rull (San-da-ru). Després de
la desaparició de la compa-
nyia que elaborava les begu-
des, anomenada Organitza-
ció D, l ’edifici va tenir
diversos usos gràcies a la ini-
ciativa de diversos veïns i en-
titats compromesos amb la
revitalització del barri del
Parc a mitjan dècada dels se-
tanta. L’antic edifici va ser la
seu, entre d’altres entitats, de
la Unió Esportiva Parc, i pos-
teriorment va acollir un casal
de gent gran. De propietat
municipal, l’espai acull en

l’actualitat un modern centre
cívic al servei del barri, tal
com preveu el Pla d’equipa-

ments del Poblenou, consen-
suat entre l’Ajuntament i el
moviment associatiu i veïnal.
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Imatge del nou centre cívic Parc-Sandaru.

El barri del Parc i la Llacuna del

Poblenou estrena un nou centre

cívic municipal allà on anys

enrere hi havia hagut una

popular empresa de begudes

carbòniques: Sandaru

Sandaru, el nou centre cívic
del barri del Parc i la Llacuna

Totes les
instal·lacions del
nou equipament
estan adaptades
per a les persones
amb mobilitat
reduïda

C IU TA DA N S OPINE N

Manel Porta
Metge

Els conec i crec que l’e-
difici és molt maco; feia
falta al barri. Utilitzar-
los, encara no, però mai
se sap.

Francisco Alcalá
Prejubilat

Los conozco y me pare-
ce muy bien. Estaba
esperando que los
abrieran para poder
utilizarlos; nos hacía
mucha falta en el
barrio.

Sara Banal
Estudiant

Bé, sabia que era un
centre d’avis, però no
sabia res de tots els
altres equipaments. Em
sembla molt bé que es
facin, i si s’adeqüen a
les meves circumstàn-
cies sí que els faré
servir.

Ima Garmendia
Fotògrafa

No los conocía, pero me
parece fantástico; hacía
falta una cosa así al
barrio. Yo aún no los
utilizaré porque tengo
una niña pequeña que
me pide ir al parque.

Alba Padro
Restauració

Jo formo part del grup
Alba Lactancia mater-
na i estem demanant
un espai dins l’edifici.
Falten més equipa-
ments d’aquest tipus al
barri.

Amador Moreno
Jubilat

Sí, los conozco y estoy
de acuerdo en que los
hagan, harán un buen
servicio al barrio. Han
tardado un poco, pero
seguro que el Distrito
ha hecho todo lo posi-
ble. Yo los utilizaré.

C o n e i x  e l s  n o u s  e q u i p a m e n t s  q u e  s ’ h a n  f e t  a  l ’ e d i f i c i  S a n d a r u ?  E l s  u t i l i t z a r à ?



SANT MARTÍ4 Febrer 2007

E Q U I P A M E N T S

Felicia Esquinas

E ls infants passen entre
vuit i nou hores diàries

a l’escola. És la major part
del seu temps. Allà juguen,
dinen, es relacionen i apre-
nen moltes més coses que
les que marca el programa
educatiu. Els pares i mares
ho saben. Triar una escola
adequada per als fills és una
de les seves preocupacions
principals. Una segona és
que els nens puguin anar a
l’escola elegida. 
Per ajudar els pares i mares
a orientar-se davant l’oferta
educativa pública i concer-
tada, els centres de primà-
ria, secundària i les escoles
bressol faran properament
unes jornades de portes
obertes adreçades a les fa-
mílies que busquen escola. 

Les jornades es fan abans
que comenci la campanya de
preinscripció. El seu objec-
tiu és que els pares i mares
puguin conèixer directa-
ment les instal·lacions i el

projecte educatiu de cada
centre, com també els seus
responsables, professors i
l’associació de mares i pares
(AMPA) respectiva. Aquesta
informació els servirà per
triar les escoles que més els
interessi en el moment de
fer la preinscripció. 
Durant la jornada de portes
obertes es porta a terme una

visita per les instal·lacions
del centre. Després, a la sala
d’actes, la direcció i el profes-
sorat explicaran el projecte
educatiu de l’escola i el seu
funcionament. Finalment hi
intervé un representant de
l’AMPA. La sessió es tanca
amb un torn de preguntes
per als assistents. 
També, com cada any, s’orga-
nitza una exposició informa-
tiva a la seu del Districte (Pl.
Valentí Almirall, 1). Co-
mençarà el 26 de març i ofe-
rirà dades sobre tots els
punts d’informació de la
campanya, incloent-hi els
que ofereixen una atenció
més personalitzada.

Més informació:
93 266 44 41
Oficina d’Atenció al Ciu-
tadà (93 291 60 06) Ofi-
cina d’Escolarització 
Bruc, 90. T. 93 467 73 50
T. 010 (0,55 euros + IVA / 3 minuts)

www.edubcn.cat
www.bcn.cat/santmarti

Les escoles conviden les 
famílies a conèixer-les per dins

Les jornades de portes obertes es fan abans que comenci el període de preinscripció.

Obren portes els
centres de primària,
secundària i les
escoles bressol 

Els centres públics i concertats mostraran

les instal·lacions i explicaran el projecte

educatiu abans que comenci el període de

preinscripció

La Torre del Fang

Al carrer del Clot, 228, es troba la Torre del Fang, una
construcció que es va fer entre els segles XV i XVI i que en
el transcurs del temps ha experimentat nombroses altera-
cions en la seva estructura. És una masia de dos cossos
d’alçada diferent, aixecada en el barri de la Sagrera, al peu
de la carretera de Ribes, quan aquest barri pertanyia al po-
ble de Sant Martí de Provençals, un territori majoritària-
ment agrícola abans de la seva transformació industrial.
La Sagrera era el nucli més antic de Sant Martí de Pro-
vençals, ja que havia crescut al voltant de l’església parro-
quial de Sant Martí, i va prendre el nom de sagrera o celle-
ra, que era el terreny sagrat que hi havia al voltant trenta
passes de les capelles o esglésies consagrades. Era un es-
pai on es feien també cellers i sitges per emmagatzemar
vins i grans per preservar-los de les lluites de l’exterior.
Hi ha la creença que en aquest mas va residir Dolça de
Provença quan va acudir a Barcelona per casar-se amb
Ramon Berenguer III, i també diu la tradició que fou re-
sidència d’estiu dels comptes de Provença.
A la casa se li van anar fent tota mena de reformes, sobre-
tot a partir dels anys cinquanta del segle XX; més tard va
acollir les oficines i el consultori mèdic dels obrers de
l’empresa FOCSA, propietària de l’edifici en aquells mo-
ments. El 1962 va ser inclòs en el Catàleg de Patrimoni
Arquitectònic Històric i Artístic. l 1983, l’Ajuntament va
comprar aquest edifici emblemàtic i històric de Sant Mar-
tí, tot i que uns quants anys abans gairebé tot el territori
de la Sagrera havia passat al districte Sant Andreu.

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

La Torre del Fang al principi del segle XX. (Foto: Arxiu
Municipal del Districte de Sant Andreu.)



David Sabaté

Continua la millora del
barri del Poblenou. El

passat 21 de gener, es va pre-
sentar el nou interior d’illa si-
tuat entre els carrers de Llull,
Marina, Ramón Turró, Joan
d’Àustria i l’avinguda del Bo-
gatell. El nou espai urbanitzat
compta amb zona verda,
bancs i jocs infantils. A l’acte
van asistir, entre altres, l’alcal-
de, Jordi Hereu, el regidor del
Districte de Sant Martí, Fran-
cesc Narváez, la presidenta
del Districte, Montserrat Ba-
llarín, i el vicepresident de
l’Associació de Veïns de la Vila
Olímpica, Josep Dalmau. La
placeta interior s’ha fet amb
tanques “per evitar que al-
guns facin malbé allò que és
de tots i perquè els veïns pu-
guin descansar de nit”, va ex-
plicar Narváez. L’espai, però,
restarà obert per a tothom
durant el dia. “És un espai per

als veïns, per portar-hi els
nens, per llegir, per conversar
i per gaudir d’una estona de
tranquilitat”. Narváez, junta-
ment amb Dalmau, va aprofi-
tar per convidar els nouvin-
guts a formar part de les
entitats del barri, crida a la

qual també es va sumar l’al-
calde: “la ciutat es construeix
amb l’agrupació de les perso-
nes per defensar els seus inte-
ressos, per demanar més
equipaments i més qualitat
urbana”. Hereu va recordar
que “en aquest espai abans hi
havia fàbriques, indústries i
oficines; estem fent d’aquest

barri un lloc de nova residèn-
cia”, i va explicar que “la recu-
peració de les illes d’interior i
de les velles fàbriques és la
millor manera de tenir nous
espais cívics amb zones ver-
des, ja que Barcelona no pot
créixer amb nova superfície”.
L’espai manté també una xe-
meneia com a testimoni del
passat industrial de la ciutat.
“És molt important que
aquesta modernització es
faci sense perdre els signes
d’identitat”. L’alcalde va afe-
gir que “Ildefons Cerdà esta-
ria molt content de veure
una trama semblant a la de
l’Eixample, però amb més
obertures”, fet que la fa “més
bonica”, i va remarcar “la im-
portància dels infants com a
nou paisatge humà”. L’acte va
estar precedit per una cerca-
vila entre l’avinguda Icària i
l’avinguda del Bogatell. Tot
seguit, hi va haver un espec-
tacle d’animació infantil amb
música en directe, reparti-
ment de globus entre els més
petits i un esmorzar amb
coca i xocolata.
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N O T Í C I E Sf
Veïna centenària al barri del Poblenou
Ana Delgado Iborra, veïna del carrer de Castella, va
celebrar el passat mes de gener el seu centenari. Per
aquest motiu, l’alcalde de Barcelona, Jordi Hereu, i el
regidor del Districte de Sant Martí, Francesc Narvá-
ez, van anar a visitar-la i li van lliurar un ram de flors
i una placa commemorativa. Durant l’acte d’home-
natge, l’Ana va estar acompanyada per la seva família.

Inauguració del carrer Camí Antic de
València
Durant el mes de febrer tindrà lloc la inauguració de
la reurbanització del Camí Antic de València, així com
dels passatges de Pere Ripoll, Bosch i Labrús, Olivé i
Cantí, situats al nucli històric del Poblenou. Un altre
dels actes previstos és la col·locació de la placa als jar-
dinets de Xavier Benguerel, en homenatge a l’escrip-
tor nascut al Poblenou. Més informació a
www.bcn.cat/santmarti

Presentació de l’escola bressol Virrei Amat
El passat 25 de gener es va fer la presentació del pro-
jecte  de la nova escola bressol Virrei Amat, a la seu
de l’Associació de Veïns i Veïnes Gran Via-Perú-Es-
pronceda. Aquest nou centre, que es construirà al
carrer del Perú, 139, al costat del CEIP Virrei Amat,
començarà a funcionar el primer trimestre de 2008,
tindrà una superfície útil de 634 m2 i 304 m2 de pati, i
oferirà 81 places en cinc grups.

Diemberg, Pasaban i Marín a La Farinera
Kurt Diemberger, Edurne Pasaban i Edu Marín, tres
dels escaladors més rellevants del món de l’alpinisme,
participaran en la 10a Mostra de Fotografia i Audio-
visual de Muntanya que es farà del 20 de febrer al 3
de març al centre cultural La Farinera del Clot (Gran
Via, 837). Aquesta cita anual presenta i premia les
millors imatges sobre flora i fauna, paisatge i activi-
tats a la muntanya.

L’espai combina
descans, oci i
història, amb la
conservació d’una
antiga xemeneia

El projecte converteix una antiga zona

industrial en un nou espai cívic per a tot el

veïnat del districte 

Moment de la festa inaugural de l’interior d’illa del barri del Poblenou.

Moment de descoberta de la placa en presència de l’alcalde.

Inaugurada una placa en homenatge al polifacètic Tísner
D.S.

El passat 21 de gener es va
inaugurar al barri del Po-

blenou una placa dedicada al
dibuixant, escriptor i periodis-
ta Avel·lí Artís-Gener, Tísner.
L’espai escollit és a la plaça si-
tuada entre els carrers Bada-
joz, Sancho de Ávila, Ciutat de
Granada i Almogàvers, just on
està situada l’entrada dels es-
tudis de Barcelona Televisió. A
l’acte hi van assistir, entre al-
tres personalitats, l’alcalde de

Barcelona, Jordi Hereu, el re-
gidor del Districte de Sant
Martí, Francesc Narváez, i di-
versos membres de la família
Artís-Gener. Narváez va des-
tacar el caràcter progressista i
la qualitat professional i hu-
mana de Tísner. “És un orgull
per a la gent de Sant Martí
que aquesta plaça dugui el seu
nom”. L’alcalde, Jordi Hereu,
es va referir al també caricatu-
rista i escenògraf com a “re-
naixentista”, i va recordar que

“és un personatge admirat i
estimat més enllà de totes les
disciplines que va tocar”. De la
seva banda, Mireia, filla de
l’artista, va explicar emocio-
nada que de ben petita, i grà-
cies als textos i dibuixos del
seu pare, va saber, “sense ha-
ver-hi estat mai, que Barcelo-
na era la millor ciutat del
món. Saber que a la seva ciu-
tat hi ha una plaça amb el seu
nom l’hauria fet extremada-
ment feliç”. 

S’estrena interior d’illa amb
zona verda i jocs infantils
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E Q U I P A M E N T S

Dolors Roset

Es troba dintre del recinte
del Centre Cívic Sant Mar-

tí. Tot i que bàsicament hi van
usuaris de la Verneda, és ober-
ta a tothom, petits i grans,
barcelonins i persones de fora
de la ciutat. L’accés és lliure i
per gaudir dels serveis, com
ara el de préstec o la zona
multimèdia, només cal fer-se
el carnet, que és gratuït.
La Biblioteca Sant Martí de
Provençals té un fons docu-
mental de més de 27.000
exemplars entre llibres, CD de
música, vídeos i DVD, així
com revistes i diaris. Ara in-
corpora novetats per ampliar
el fons audiovisual. La biblio-
teca també ofereix el nou ser-

vei de l’espai multimèdia. És
una zona amb 8 PC, escàner i
impressora on, a part d’acce-
dir a Internet, es poden utilit-
zar programes informàtics
per a ús particular, per fer tre-
balls escolars, un currículum
o una postal personalitzada.
En aquest espai s’imparteixen
cursos d’informàtica i les en-
titats del barri, com ara les es-
coles, el poden fer servir els
matins que la biblioteca és
tancada.
La biblioteca compta amb un
fons especialitzat en viatges,
tant nacionals com interna-
cionals, un racó perquè pares
i mares consultin els seus
dubtes, i la secció Petits lec-
tors, perquè els nens, acom-

panyats d’un adult, s’intro-
dueixin a la lectura. Els nois i
noies, per la seva part, hi po-
den demanar ajut per als crè-
dits de síntesi. També s’orga-
nitzen visites guiades per a
escolars adaptades a cada
edat on, al final, s’expliquen
les eines que hi ha per con-
sultar el fons.
Entre les activitats, hi desta-
quen el contacontes mensual
per als més petits, les celebra-
cions infantils de festivitats
significatives de la Verneda,
els contes per a adults, les
xerrades i un club de lectura
mensual que, de tant en tant,
convida escriptors perquè
participin en una tertúlia.

Més informació
Biblioteca Sant Martí 
de Provençals
Selva de Mar, 215
Tel: 93 308 68 03

L’espai es divideix en dues àrees, la infantil,

per a usuaris de fins a 14 anys, i la d’adults.

També hi ha un zona multimèdia amb 8 PC

El mes de gener la biblioteca va organitzar una xerrada sobre acupuntura.

La biblioteca Sant Martí de
Provençals dóna servei a la Verneda

La farmàcia de M. Rosa Chamarro va obrir
l’any 1976 i encarna a la perfecció el con-

cepte de farmàcia de barri. Un bon exemple és
la instal·lació d’una bàscula, la qual permet pe-
sar persones en cadira de rodes, una iniciativa
promoguda per l’Associació de Dones no Estàn-
dards. Els clients, que són com de la família, s’hi
acosten per fer-se assessorar, i ara ja són els
néts dels primers clients els que hi van. A més
de la M. Rosa, porten l’establiment dues far-
macèutiques, la Núria i la Marta, i dos auxiliars,

el Cipri i el Josep; aquest darrer hi és gairebé
des que van obrir. La farmàcia es va restaurar fa
un any i sorprèn la seva decoració; hi ha una re-
producció dels arcs del Pati dels Lleons de l’Al-
hambra, adquirit per la M. Rosa a un antiquari i
que havia pertangut a la farmàcia de Bilbao del
doctor Orive, creador del Licor del Polo. 

Farmàcia M. Rosa Chamarro
Gran Via de les Corts Catalanes, 1052
Tel.: 93 308 32 47

E L  T A U L E L L

Una farmàcia de barri amb reminiscències de l’Alhambra

La farmàcia es va restaurar fa un any.

Joan Anton Font

S E R V E I  P Ú B L I C

David Sabaté

Els usuaris de l’Àrea Verda que no hagin rebut cap
multa durant l’últim any tindran un descompte de 12
euros en les tarifes d’aquest tipus d’aparcament el
2007. Així, en lloc de 48 euros anuals per aparcar,
n’hauran de pagar 36, un 25% menys que la quota ha-
bitual. Des del passat 1 de gener, es beneficien de la
mesura uns 87.800 usuaris de l’Àrea Verda, més de la
meitat del total. Els veïns que es vegin afavorits per la
mesura, que tampoc no poden tenir cap deute pendent
amb el fisc municipal, poden aplicar el descompte de
diferents maneres, tot i que el més habitual és la boni-
ficació setmanal; és a dir, si fins ara pagaven un euro
per aparcar tota la setmana, ara hauran de pagar 75
cèntims d’euro. Durant quatre setmanes l’any, les del
mes d'agost, estacionar a l'Àrea Verda continuarà es-
sent gratuït. D’altra banda, l’Ajuntament preveu que la
bonificació, que busca premiar la bona conducta viària
dels conductors barcelonins, arribi fins al 50% l’any
2008. Des de la seva implantació, el maig del 2005, l’À-
rea Verda ha assolit el seu objectiu de disminuir la cir-
culació de cotxes privats al centre de la ciutat. Així, en
l’últim any ha disminuït en 89.000 vehicles el volum
de trànsit en dies laborables. Paral·lelament, l’Ajunta-
ment de Barcelona ha rebut el reconeixement de la
Unió Europea per l’Àrea Verda com a estratègia més
innovadora en gestió de la demanda de mobilitat. La
distinció, que converteix la iniciativa en un model per
a altres ciutats europees, es produeix en el marc del
programa comunitari NICHES (New and Innovative
Concepts for Helping European Transport Sustainabi-
lity), conegut per la creació de la  tendència en la ges-
tió de la mobilitat. Els premis es lliuraran a la ciutat de
Toulouse els dies 15 i 16 de març.

Descomptes en l’Àrea Verda per
als conductors sense multes



Sostenibilitat, qualitat i serveis, trets
referencials del CEM Bac de Roda
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P O L I E S P O R T I U

Pere S. Paredes

Quan veus les instal·lacions del
CEM Bac de Roda, t'agafen ga-

nes de practicar tots els esports pos-
sibles en aquesta instal·lació de més
de 12.000 m2. I això ho sap Francesc
Tubau, director del CEM Bac de
Roda, que ens diu: “som un centre
punter a Barcelona, un referent en
serveis relacionats amb la salut i l’es-
port, en instal·lacions àmplies i llu-
minoses i en un gran equip humà”.
“Actualment”, explica Tubau, “el
CEM Bac de Roda és un dels centres
de Barcelona amb un nombre més
alt d’abonats i amb un dels índexs
de rotació més baixos”.

Tubau explica que un dels trets dife-
rencials del CEM Bac de Roda és l’a-
posta que ha fet per les energies re-
novables. Ho demostren els 600 m2

de plaques solars que hi ha al centre.
A més, es recicla l’aigua de dutxes i
piscines a la xarxa de fluxos sanita-
ris, es recicla també la humitat de les
piscines i es tracta l’aigua de la pisci-
na de cursets infantils amb llum ul-
traviolada per a l’estalvi de tracta-
ment químic.
Tot això no seria possible sense una
bona organització: la titularitat del
centre és municipal, però està gestio-
nat per la societat Bac de Roda Sport
AIE, la Federació Catalana de Bas-
quetbol i el Col·lectiu Esport per a
Tothom 10 (CET 10).
Entre els 12.000 m2 d’instal·lacions,
els abonats poden gaudir d’una pista
poliesportiva coberta de 2.000 m2,
tres sales d’activitats dirigides, una
sala d’spinning, una zona aquàtica
descoberta de 2.000 m2 i una zona
aquàtica coberta amb quatre pisci-

nes, una sala de fitness i musculació
de 900 m2. A més a més, ofereix un
ventall de programes d’entrenament
personalitzats, campus infantils, el
centre mèdic i de fisioteràpia, pàr-
quing i bar-restaurant.

“Tal com està la vida laboral actual-
ment”, conclou Tubau, “tenim un
Petit Bac de Roda, que és un espai
d’activitats infantils per a menors de
5 anys, com a complement o ajuda a
l’estona esportiva dels pares”.

Més informació:
CEM Bac de Roda 
Rambla Guipúscoa, 25
Telèfon: 93 266 34 45
info@bacderodasport.com
www.bacderodasport.com

El CEM Bac de Roda aspi-

ra a ser un centre bàsic

d’activitats i de trobades

al districte de Sant Martí.

Més de 12.500 abonats

demostren ja que pot

ser-ho

El complex esportiu
posa 12.000 m2

d’instal·lacions al 
servei dels usuaris 

Un soci practica esport en el gimnàs del centre.

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

Web d’Art Públic

Aquest web del bcn.cat presenta el catà-
leg de les escultures i d'altres peces artís-
tiques situades o visibles des de l'espai
públic de la ciutat de Barcelona. El web
conté un cercador que permet buscar les
obres representatives de l'art públic o
civil de Barcelona i contemplar-les en
diverses fotografies. 
www.bcn.cat/artpublic

Barcelona Activa

L'Agència de Desenvolupament Local de
Barcelona disposa d'aquest instrument,
on es pot consultar informació diversa
sobre les polítiques de l'Ajuntament de
Barcelona referents a l'ocupació, la co-
operació empresarial i el foment de l'es-
perit emprenedor. 
www.barcelonactiva.es

w

per MANEL
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L'any passat van tenir una men-
ció especial als Premis de Sant
Martí pels seus deu anys. Què
significa aquesta dècada?
Hem tingut períodes d'inactivitat,
però des de fa tres anys estem do-
nant-li un nou impuls amb una nova
Junta. 
Quines funcions té l’associació?
És una associació bàsicament cultural
que aspira a dinamitzar la rambla de
Prim i, a més a més, fer actes de con-
vivència amb tots els veïns. Tots els
barris conflueixen en aquesta via i
aprofitem la nostra associació perquè
els veïns de de la zona estiguin junts i
facin tasques comunes. 
I pel que fa a activitats concre-
tes?
Bàsicament culturals, festes i algunes
xerrades i després, des de 2006,
veient la incorporació al barri de nou-
vinguts, comencem també a fer tro-
bades i tasques de convivència, per
trobar-nos amb les diverses associa-
cions del barri i saber exactament què

hem de fer amb aquest fenomen. Cal
saber quines són les millors formes
perquè convisquin diferents naciona-
litats en un espai comú. 
Quina és la resposta d'aquestes
comunitats en aquest Sant Martí
de principi de segle XXI?
Ens relacionem amb l'Associació de
Veïns i Veïnes del Sud del Besòs i do-
nem suport a la convivència veïnal,
tenint en compte que hi poden haver
queixes i demandes. Recollim les pro-
postes i tot allò que pugui afectar la
relació intercomunitària.
Una tasca complexa....
És clar, perquè ens trobem amb po-
blació paquistanesa, per exemple, que
parla només urdú i, en el cas de la po-
blació llatinoamericana, on hi ha per-
sones a les quals, en ocasions, els cos-
ta entendre determinats aspectes de
la nostra cultura. Amb els nouvinguts
intentem que entenguin que a part de
viure a l'Estat espanyol, també estem
a Catalunya. 
Quin seria el centre d'acció?
De fet, nosaltres estem situats en un
territori on conflueixen tres barris:
Besòs, Maresme i Paraguai-Perú. La
rambla de Prim és molt més llarga per-
què arriba fins al carrer de Santander,

però aquesta zona la treballem menys.
També col·laborem amb l'Associació de
Veïns de la Verneda Alta, la Palmera i la
Pau, però nosaltres estem més arrelats
al centre cívic del Besòs. 
Barris diferents en un districte
comú?
Jo sempre dic que som un districte
on tenim de tot perquè, entre d'altres
coses, disposem d’unes platges recu-
perades molt maques i aquest fet ha
donat molta vida a aquesta part de
Sant Martí. 

L’Ajuntament portarà a terme
una reordenació dels barris de la
ciutat. Com veu aquesta propos-
ta?
En termes generals, bé. Entenc que
pot haver-hi gent que, segons on es
trobi, poden no estar-hi d'acord, per-

què no els agrada canviar quan tota la
vida han estat d'un barri concret. Que
et canviïn el nom del teu barri pot ser
estrany, d'entrada.
Què ha de significar en el futur
la rambla?
Ha de ser l'eix vertebrador dels barris
que la integren. S'ha de conèixer la
gent pels seus barris, però volem que
quan parlis amb algú visualitzi i situï
la rambla de Prim. 
És una via de comunicació com-
parable al carrer de Sants o Gran
de Gràcia?
Els carrers d'aquestes dues viles que
esmentes són més estrets i estan es-
tructurats de forma diferent. A la
rambla de Prim no hi ha tantes boti-
gues i això fa que la nostra sigui una
via més de vianants i no tan comer-
cial, tot i que la nostra associació de
comerciants està intentant potenciar
el comerç del barri.
Quines activitats tenen pensa-
des per als pròxims mesos?
Fa poques setmanes estàvem organit-
zant la cavalcada de Reis i ara estem
reunint-nos per preparar el Carnes-
toltes i la Festa de primavera, la qual
organitzarem al maig i es desenvolu-
parà de dalt a baix de l'eix Prim. 

E N T R E V I S T A I s i  Pa l l a r é s ,  p r e s i d e n t a  d ' A m i c s  d e  l a  R a m b l a  d e  P r i m

Pallarés valora molt positivament la recuperació de les platges del seu districte.

Advocada de 45 anys, és, des de fa aproximada-

ment tres anys, presidenta d'Amics de la Rambla

de Prim, una entitat que pretén potenciar les

activitats culturals i fer de mediadora entre les

diverses comunitats de Sant Martí

“Cal saber quines són 
les millors formes perquè

convisquin diferents
nacionalitats en 
un espai comú”

“La rambla Prim en el futur
ha de ser l’eix vertebrador
dels barris que l’integren”

Miquel
Pellicer


