
El Camp de l’Arpa estrena
nous espais per a tothom

VIANANTS

Amb els nous espais,
tenen priotitat a
diversos carrers

FESTA

L’alcalde, Jordi Hereu,
va presidir la festa
d’inauguració 

PUNT JOVE

Es va presentar un
equipament destinat
als joves

Pàg. 3

E N T R E V I S TA Pàg. 8

Francesc Narváez
Regidor del Districte
de Sant Martí

“La potencialitat
de  Sant Martí, més
enllà de la
transformació, està
en les seves entitats
i en la seva gent”

E Q U I PA M E N T S Pàg. 6

El Districte dóna
a conèixer els plans
de futur per a les
naus Alchemika

E N T I TAT S Pàg. 4

Sant Martí celebra el
Dia de les Persones
amb Discapacitat

L’acte de lliurament dels Premis
Sant Martí, que es fa el dia de
Sant Martí, l’11 de novembre, va
tornar a ser un dels principals es-
deveniments del calendari insti-
tucional del districte. Els Premis
s’han lliurat, sense interrupció,
des de l’any 1963. Francesc Nar-
váez, regidor del Districte, va
destacar la significació que un
mestre –Manel Bleda– i una enti-
tat vinculada al món de la difusió
de la música –l’Orquestra Amics
de la Música– siguin els guardo-
nats amb els premis Sant Martí.
Aquest fet mostra, segons Nar-
váez, “que el capital més impor-
tant del districte de Sant Martí
són les seves persones i el seu ric
moviment associatiu”.

Lliurats els guardons de la 44
edició dels premis Sant Martí

Fotografia de família dels guardonats als premis Sant Martí. Pàg. 5

P O L I E S P O R T I U Pàg. 7

Club Atletisme
Canaletes
Vol ser la referència
a Sant Martí

S E R V E I  P Ú B L I C Pàg. 6

Decoració
nadalenca:
bonica i sostenible
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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

ACTIVITATS DE NADAL

Dilluns 11 de desembre
Trobada de corals
A les 19 h. Centre Cívic Sant Martí (Selva de Mar, 215)
Coral La Flama, Coral Gaudí, Agrupació Coral La Pau i
Centro Social y Cultural Santo Ángel.

Del 11 al 15 i del 18 al 22 de desembre 
Mostra de jocs i joguines JOC AL 10
De 17 a 19 h. Ludoteca Ca L’Arnó (Menorca, 21-23) i Xa-
let del Clot (Bilbao, 220) 
Un conjunt d’activitats que giren a l’entorn del món del
joc i de la joguina com a eina pedagògica.

Dissabte 16 de desembre 
Ara ve Nadal (tallers i dansa)
A les 17.30 h. Centre Cívic Besòs (rambla de Prim, 87-89)
Un viatge a la imaginació a través d’objectes quotidians
per apropar la dansa d’una manera interactiva. A càrrec
de la companyia Kassoles.

Dilluns 18 de desembre
Nadal solidari
De 17 a 20 h. Rambla del Poblenou (rodona del Casino)
Cantada de nadales dels casals de gent gran, concert de
l’Agrupació Musical del Taxi, xocolatada i carpa de reco-
llida de regals per a la gent gran desfavorida.

Divendres 5 de gener
Cavalcada de Reis al Poblenou
A les 18.30 h. Inici. Selva de Mar/Diagonal
Recorregut. Diagonal, Bac de Roda, Perú, Bilbao, Tàn-
ger, rambla del Poblenou, passeig de Taulat, Marià
Aguiló, Pallars, Bilbao, pg. de Taulat, Provençals/Ra-
mon Turró, Espronceda i plaça Trueta.
Cavalcada de Reis de l’Eix Prim
A les 17.30 h. Sortida del carrer Taulat
Recorregut aproximat: Josep Pla, Llull, rambla Prim,
rambla Guipúscoa, Bac de Roda, Gran Via i Paraguai.
Cavalcada del Clot-Camp de l’Arpa
A les 19 h. Sortida de Trinxant-Freser
Recorregut aproximat: Navas, Joan de Peguera, Rogent,
Degà Bahí, Muntanya, Mallorca, Dos de Maig, València,
Rogent, Meridiana, Aragó, Rafael Capdevila i Clot.

Diumenges 7 i 14 de gener
L’estel de Natzaret
A les 17.30 h. Centre Moral i Cultural del Poblenou 
(Pujades, 176-178)
La Secció de Teatre presenta el tradicional espectacle
musical nadalenc amb més de 50 actors, cantants i ba-
llarins a escena.

Dijous 14 de desembre
Trobada de Corals
A les 18 h. Centre Cívic Besòs (rambla de Prim, 87-89)
Coral del Casal Paraguai-Perú i coral convidada.

Dissabte 16 de desembre
El contrabaix viatger
A les 10 h. C. Moral i Cultural del Poblenou (Pujades, 176)
Cava-Concert a càrrec de Santi Escura (piano), Josep
Quer (contrabaix) i Toni Gadea (percussió).

Dissabte 16 de desembre
Concert Amics de la Música
A les 18 h. Centre Cívic Can Felipa (Pallars, 277)
Concert d’homenatge a l’Orquestra ‘Amics de la Músi-
ca’ i els seus fundadors: Josep M. Noguès i Jaume
Rius, per la consecució enguany del Premi Sant Martí.

Dissabte 28 de desembre
Concert de Nadal
A les 10 h. C. Moral i Cultural del Poblenou (Pujades, 176)
Cava-Concert a càrrec de Aina Bertran (veu) i piano.

Dijous 14 de desembre
Musical dels anys 40
A les 21.30 h. Centre Cívic Besòs (rambla de Prim, 87-89)
El grup de teatre i expressió La Faràndula del Besòs i el
grup de ball Ritmo Latino uneixen els seus projectes
per presentar una obra musical que ens mostra la mú-
sica i la manera de fer i viure dels anys 40. 

Dissabte 16 de desembre
Nadal a baix cost
A les 22 h. Farinera del Clot (Gran Via, 837)
Un espectacle amb paraules amb sentit, amb música i
poemes, que fuig del consumisme. L’entrada és una jo-
guina per als nens desfavorits.

Dilluns 25 i dimarts 26 de desembre
Rumors
Nadal, a les 22.30 h i Sant Esteve a les 19.30 h. 
Centre Moral i Cultural del Poblenou (Pujades, 176)
Una divertida comèdia de Neil Simon .

Divendres 22 de desembre
Trobada urbana (Batalla de Gallos)
A les 20.30 h. Centre Cívic Besòs (rambla de Prim, 87-89)
Els millors poetes urbans s’enfronten a ritme de hip-
hop i break-dance.
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Daniel Romaní

La plaça de Can Robacols
s’ha renovat completa-

ment. L’espai central circular
amb pendent que hi havia ha
estat eliminat i ara tota la
plaça està al mateix nivell. El
centre de la plaça s’ha pavi-
mentat amb aglomerat asfàl-
tic de color vermell. A més,

s’hi han instal·lat dues zones
per a jocs infantils: un sorral
per a nens de menys de tres
anys i una zona amb pavi-
ment de cautxú amb jocs per
a infants, a més d’una pista
de petanca. També s’hi ha re-
novat la xarxa de clavegue-
ram i s’hi han instal·lat nous
bancs. La plaça Can Robacols

rep el sobrenom amb què era
coneguda la família Cases,
una extensa nissaga marti-
nenca que posseïa diversos
terrenys als barris del Clot i
el Camp de l’Arpa. La plaça
va ser inaugurada el 1986 i
ara ha estat transformada i
millorada.
El passat 17 de novembre,

l’alcalde de Barcelona, Jordi
Hereu va visitar aquest espai,
com també alguns dels car-
rers de l’entorn, ara conver-
tits en zona de vianants:
Historiador Maians, Llagos-
tera i Finestrat. En tots tres
carrers, s’hi ha renovat el
mobiliari urbà i la xarxa de
clavegueram, i també s’hi ha
instal·lat nou enllumenat i
nova senyalització. Es manté
el trànsit rodat per a veïns i
serveis.
Durant la mateixa visita de
l’alcalde de Barcelona, en
aquest barri va presentar-se
el futur equipament per a jo-
ves a la zona dels antics labo-
ratòris Uriach, el qual estarà
situat a la plaça Carme Mon-
turiol, 10. Aquest centre ofe-
rirà un espai polivalent als
joves d’entre 15 i 29 anys. El
local on s’ubicarà és una an-
tiga nau industrial rehabili-

tada íntegrament. Un cop
acabat, aquest centre comp-
tarà amb  un punt d’infor-
mació, una sala d’estudi -que
previsiblement podrà obrir
en horari nocturn- i una sala
de trobada, a la qual es podrà
accedir des del carrer Ri-

pollès. Es previst que les
obres s ’acabin l ’abr il  del
2007.
Aquest futur equipament es-
tarà situat a la nova plaça
Carme Muntoriol,  creada
d’acord amb les directius del
Pla d’Ordenació Integral de
l’Illa Laboratoris Uriach.
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L’alcalde, Jordi Hereu, va presidir la inauguració de la plaça.

L’alcalde, Jordi Hereu, va presidir

la inauguració de les places de

Can Robacols i Carme Monturiol

i dels carrers Finestrat,

Historiador Maians i Llagostera

i va visitar el futur equipament

per a joves del barri

La plaça Can Robacols,
renovada completament 

La plaça, que rep el
nom del sobrenom
d’una família
martinenca, va ser
inaugurada el 1986 

C IU TA DA N S OPINE N

Natàlia Val
Jubilada

Estan molt bé, però
podrien haver estat
millor. M’agradaria que
el parc infantil fos una
mica més gran.

Cristina Prades
Jubilada

Això és el millor que
tenim al barri. Ara
només cal que els veïns
ho conservin. Hem llui-
tat molt per aconseguir
aquest espai.

Josep Palau
Integrador social

Bé. Sempre és bo tenir
aquest tipus de plaça,
perquè són molt asso-
ciatives i ajuden a fer
que la gent surti al
carrer. En definitiva, la
plaça m’agrada. 

Rafael de la
Barrie
Director de vendes

La verdad es que muy
bien. Antes estaba muy
abandonado, era una
plaza muy sucia por los
perros. Pero para mí,
falta un pipicán.

Maria Helena
Estevan
Jubilada

Bé, millor que abans
està, perquè abans
estava molt brut. Ara
és molt més bonic per
als nens, perquè abans
no hi havia res.

Marta Ibars
Arquitecta

Em sembla bé. Aquesta
plaça estava molt
malament, tenia molts
desnivells, sempre esta-
va bruta i no era un lloc
agradable per estar-
s’hi. Ara bé, penso que
caldria alguna cosa més
per als nens.

Q u è  l i  s e m b l e n  l e s  m i l l o r e s  a  l a  p l a ç a  d e  C a n  R o b a c o l s ?

E L  C A R R E R  C O R O N E L  S A N F E L I U , P E R  A L S  V I A N A N T S  A

El carrer Coronel Sanfeliu és des del passat mes de novembre per a ús prioritari dels

vianants. Es tracta d’un carrer que té 1108 m2 i es troba dins del nucli històric del Clot,

i uneix els carrers del Clot i dels Escultors Claperós. Ara tot el carrer està al mateix

nivell amb voreres i lloses de pedra sorrenca i una part central d’un paviment continu

d’asfalt sonoreductor. La reurbanització d’aquest carrer ha suposat la renovació de

l’enllumenat públic i del mobiliari urbà. A més, s’hi plantaran tarongers.
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E N T I T A T S

P.F.

Sant Martí celebra el dia
Internacional de les Per-

sones amb Discapacitat amb
diverses activitats, entre les
quals destaquen una exposi-
ció itinerant i la presentació
de diferents il·lustracions del
dibuixants Azagra i Revuelta
sobre la cultura de l’accessi-
bilitat. Aquestes activitats
tenen com a objectiu cons-
cienciar la ciutadania perquè
reclami la màxima elimina-
ció possible de barreres ar-
quitectòniques i que es facili-
ti la mobilitat i l’accessiblitat
de les persones amb discapa-
citats als diferents espais de
la ciutat amb la col·laboració
de tots els sectors de la so-
cietat. Aquests dibuixos han
estat promoguts per la Voca-
lia de Persones amb Discapa-

citats de l’AV de Sant Martí
de Provençals, que ha comp-
tat amb la col·laboració del
Districte de Sant Martí i la
Diputació de Barcelona. 

D’altra banda, l’acte, que
tindrà lloc el dijous dia 14 de
desembre, a les 18.00 hores,
a la Seu del Districte de Sant
Martí (plaça de Valentí Almi-
rall,1), servirà també per
presentar l’exposició itine-
rant Barcelona: 10 anys de
platges accessibles (Nova
Icària-districte de Sant Mar-

tí) per celebrar, d’aquesta
manera, el 10è aniversari de
la primera platja accessible
de la ciutat de Barcelona si-
tuada a la Nova Icària. 
Aquest acte, que és obert a
tothom, servirà per comme-
morar el Dia Internacional
de Persones amb Discapaci-
tat que se celebra durant
aquest mes de desembre a
tot el món.
Una vegada feta la presenta-
ció dels dibuixos i de l’expo-
sició a la seu del Districte de
Sant Martí, s’iniciarà una
campanya informativa per
diferents espais, entitats i
equipaments del districte,
amb la col·laboració de la Vo-
calia de Persones amb Disca-
pacitat de l’AV de Sant Martí
de Provençals 

Presentació dibuixos
i inauguració exposició
Dia 14 de desembre,
a les 18.00 hores
Seu del Districte
de Sant Martí

Sant Martí celebra el Dia de 
les persones amb discapacitat

La primera platja accesible de Barcelona va ser, fa 10 anys la Nova Icària.

Es farà unacam-
panya  informativa
a diferents espais,
entitats i equipa-
ments del districte

Els Pastorets del
Foment Martinenc
Una de les tradicions més populars del cicle nadalenc són
les representacions dels Pastorets, les quals se celebren per
tot Catalunya i que van des de companyies de teatre pro-
fessional fins a una amplíssima xarxa d'entitats i compa-
nyies d’aficionats que, any rere any, escenifiquen el naixe-
ment de Jesús amb una història divertida que comporta la
lluita entre el bé i el mal, protagonitzada per pastorets i di-
monis.
Una d’aquestes representacions són les que organitza des
de l’any 1978 el Foment Martinenc, quan un grup de per-
sones procedents del Centre Parroquial de la Puríssima
Concepció, membres del grup de teatre Retablo, van arri-
bar a l’entitat. Aquests nouvinguts, als quals s’afegiren al-
tres associats, configuraren el grup Abraxas, els quals mun-
taren el 1978/79 una nova versió dels Pastorets de Josep
M. Folch i Torres, creada per Manel Guallar i Borraz, i la
representaren dos dies al Foment i dos dies a la Formiga.
Alguns membres encara recorden com transportaven els
decorats pel carrer, d’un teatre a l’altre, en mig de la mirada
encuriosida de la gent del barri.
L’èxit d’aquesta peça els va portar aquell any a representar-
la fins a vint-i-set vegades, cosa que els va generar uns in-
gressos que els van permertre comprar els decorats, una
inversió que va arribar a les 450.000 pessetes d’aquella
època i que van acabar de pagar amb les vint actuacions del
1979/80. Des d’aquella data, el grup Abraxas ha portat els
Pastorets a molts pobles de Catalunya, com també a dife-
rents barris de Barcelona, i s'ha especialitzat a representar-
los al mig del carrer, perquè els seus decorats són fets de
fusta i es poden muntar en qualsevol indret. 
Si té fotografies o documents del seu barri, en pot fer 
donació a l’Arxiu Municipal del Districte. T. 93 221 94 44

Imatge d’una de les primeres representacions dels Pastorets del

Foment Martinenc. (Foto: Arxiu Manel Guallar.) 

J.M. ContelÀ L B U M  H I S T Ò R I C

Es presentaran dibuixos d’Azagra i
Revuelta per impulsar l’accessibilitat
i l’exposició del 10è aniversari de la
primera platja accessible a Barcelona



Daniel Venteo

Any rere any, la concessió
dels Premis Sant Martí

esdevé una festa d’homenat-
ge a les persones i entitats
destacades en la vida ciutada-
na del districte. L’acte, cele-
brat el passat 11 de novem-
bre a l’hotel Hilton-Diagonal
Mar, va ser presidit per
Montserrat Ballarín, presi-
denta del Consell Municipal,
i Francesc Narváez, regidor
del Districte, acompanyats
per Eduard Garcia i Emma
Balseiro, regidors adscrits. 
El guardonat amb el Premi
Sant Martí en categoria indi-
vidual per la seva dilatada
trajectòria educativa i social
des del 1979 és el mestre Ma-
nel Bleda, primer director del
CEIP La Farigola del Clot. A
més de la seva tasca educati-
va, Bleda ha afavorit especial-
ment les relacions de l’escola

amb la resta del barri. En mo-
dalitat col·lectiva, el Premi
Sant Martí s ’ha atorgat a
l’Orquestra Amics de la Músi-
ca, del Poblenou, per la seva
trajectòria –més de 31 anys–
d’interpretacions als escena-
ris catalans.

Pel que fa a les medalles de
Sant Martí, en categoria cul-
tural, s’ha reconegut la tasca
feta per Ciber@ula Poblenou,
que des del 2001 apropa les

noves tecnologies de la infor-
mació a la gent gran del barri.
En categoria social, Ángel
Verdú, exconseller del Dis-
tricte, ha rebut la medalla per
la seva contribució a la revita-
lització social i cultural dels
barris de la Palmera i de la
Pau. Finalment, en categoria
esportiva ha estat distingida
la Secció d’Escacs del Foment
Martinenc, la qual ha gua-
nyat el campionat d’Espanya
de primera divisió.
En categoria d’aniversari, són
diverses les entitats recone-
gudes per la seva llarga tra-
jectòria: el Club Natació Po-
blenou i la Unión de
Canaricultores de Barcelona
ho han estat per haver arri-
bat als 75 anys. Més jove és
l’Associació Cultural i Recrea-
tiva Comissió de Festes Pa-
llars-Espronceda, que en
compleix 25. Finalment, cele-
bren el seu 10è aniversari
l’AV de la Vila Olímpica, la
Colla Sardanista Amics de
Sant Martí de l’Orfeó Marti-
nenc i els Amics del Parc de
Sant Martí.
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N O T Í C I E Sf
Segona edició del Nadal Solidari a Sant
Martí
El dilluns 18 de desembre, de 17 a 20 hores, a la ram-
bla del Poblenou amb Ramon Turró, s’hi celebrarà la
segona edició del Nadal Solidari. L’activitat consistirà
en la recollida de regals per a la gent gran més neces-
sitada dels barris d’aquest districte. Durant l’acte es
farà també una cantada popular de nadales, un con-
cert de l’Agrupació Musical del Taxi i una xocolatada
popular.

Inici de la campanya Comerç i civisme
El passat mes de novembre, al carrer de Rogent amb
Bassols, va tenir lloc la presentació de la primera fase
de la campanya Comerç i civisme. Aquesta iniciativa
té com a objectiu principal aconseguir una complici-
tat i una participació més intenses dels comerciants
del districte a l’hora d’impulsar actituds cíviques i de
respecte, per part de tothom, a l’entorn més proper
als seus establiments.

Recepció dels carrers de la Festa Major del
Poblenou
El passat 22 de novembre, a la seu del Districte de
Sant Martí, es va celebrar un acte de recepció a les as-
sociacions i entitats dels carrers que l’any 2006 han
participat en la Festa Major del Poblenou. El regidor
del Districte, Francesc Narváez, va lliurar una placa a
cadascun dels carrers participants com a mostra de
reconeixement de la important tasca que havien dut
a terme.

Mostra de jocs i joguines Joc al 10
Les ludoteques municipals Ca l’Arnó (Menorca, 21-
23, Tel. 93 314 21 46) i Xalet del Clot (Bilbao, 220,
Tel. 93 307 86 84) organitzen la Mostra de Joc al 10.
Es tracta d’un conjunt d’activitats sobre el món del
joc i de la joguina. De l’11 al 15 i del 18 al 22 de de-
sembre, de 17 a 19 hores, grans i petits podran gau-
dir d’activitats que tenen el joc com a mitjà de diver-
sió i eina pedagògica.

L’Ajuntament va
concedir per
primera vegada els
Premis Sant Martí
l’any 1963

L’11 de novembre,

dia de Sant Martí, es

va celebrar la 44a

edició dels Premis

Sant Martí, el

guardó cívic

municipal més antic

després dels Premis

Ciutat de Barcelona

Un moment de l’entrega dels premis, el passat 11 de novembre.

Retrat dels dos guardonats: Camps (esquerra) i Pérez (dreta).

Medalles d’honor per a Nicasi Camps i Santos Pérez
N. M.

El dirigent veïnal Santos
Pérez i l’escriptor Nicasi

Camps han estat els guardo-
nats de Sant Martí amb les
Medalles d’Honor de Barcelo-
na. Santos Pérez és president
de l’AV del Maresme i va ser
el principal impulsor del Club
Esportiu Pujades, el qual va
ser fundat el 1986, i de la
desapareguda entitat juvenil
CECMA. Com a dirigent veï-
nal ha contribuït de manera

decisiva a canviar la fesomia
del barri. Així, moltes de les
demandes de l’associació de
veïns s’han vist satisfetes,
com ara la reordenació de la
rambla Prim, la construcció
del metro Maresme/Fòrum o
la creació del CAP Besòs.
El dramaturg i escriptor de
contes infantils i juvenils Ni-
casi Camps s ’ha distingit
també per la seva participació
en la vida cultural del Poble-
nou, on és membre de l’Arxiu

Històric i del Centre Moral i
Cultural.
L’Ajuntament de Barcelona
atorga cada any dues meda-
lles per cada districte i cinc
més a escala de ciutat. El lliu-
rament té lloc en un acte so-
lemne que se celebra al Saló
de Cent, on es reparteix als
assistents una publicació amb
una notícia de les 25 institu-
cions i una biografia breu de
cada una de les persones pre-
miades. 

M E D A L L E S  D ’ H O N O R  D E  B A R C E L O N AA

L’acte de lliurament dels Premis Sant Martí fou l’ocasió

per fer públic l’acord del Consell Plenari del Districte de

proposar per a les Medalles d’Honor de Barcelona dues

persones estretament vinculades a la vida associativa de

Sant Martí: Nicasi Camps i Pinós i Santos Pérez Lambán.

Sant Martí lliura els seus premis
i medalles a veïns i entitats



Beatriu Sanchís

Les festes de Nadal són dates molt significatives i cele-
brades del calendari, però s’han anat convertint també
com més va, més, en un temps de consum, no sempre
ben controlat. És possible i necessari actuar amb la
màxima coherència ambiental. Generar el mínim de
residus possible i que aquest rebuig tingui un bon reci-
clatge. Els arbres de Nadal són una decoració força im-
portant durant les festes. Podem optar per adquirir-ne
un de plàstic, que té una llarga vida, però si en volem
comprar un de natural, ens hem d’assegurar que per-
tanyi a planters controlats i amb les etiquetes corres-
ponents que ho certifiquin. A les fires de la ciutat, s'hi
venen aquests avets que es cultiven especialment al
Montseny i a les Guilleries. Cal recordar que un cop
acabades les festes hem de portar l’arbre als punts de
recollida designats pel districte o bé adreçar-nos als
punts verds. Dels avets, se'n farà compost molt útil en
jardineria i agricultura. La molsa per guarnir els pesse-
bres es pot substituir per materials reciclables com fu-
lles seques, sorra o papers i draps. Les ornamentacions
i guarniments fets amb aquests materials reciclables
poden ser vistosos i originals i permet utilitzar-los
també més d’un any. No cal renovar-los cada tempora-
da. En aquestes dates en què s’intercanvien regals,
hem de tenir també present d’evitar els embolcalls in-
necessaris. Cal aprofitar el paper de regal per fer altres
paquets. S'ha de fer una llista amb temps de tot allò
que necessitem o hem de regalar perquè sigui útil i
pràctic. I a l'hora de felicitar les festes podem fer servir
postals electròniques. Aplicar conceptes de sostenibili-
tat i estalvi energètic a les nostres accions no és sinò-
nim de deslluïment sinó, ben al contrari, exemple de
responsabilitat envers el medi ambient.
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E Q U I P A M E N T S

Redacció

L’Ajuntament ha adquirit
fa poc les naus indus-

trials Alchemika, situades a
l’espai comprès entre els ca-
r rers  Sant  Antoni  Mar ia
Claret, Guinardó i Indús-
tria. Segons els plans muni-
cipals, se’n preservarà part
de la façana existent, però
l'interior es transformarà
amb la instal·lació de quatre
equipaments diferents: una
biblioteca de barri, una es-
cola bressol, un centre de
barri i una residència-centre

de dia per a la gent gran,
que comptarà amb la col·la-
boració de la Generalitat de
Catalunya. El projecte es va
donar a conèixer el passat 3
de novembre en una festa
ciutadana presidida per l’al-
calde de Barcelona, Jordi
Hereu. Les naus tenen un
total de 3.121 metres qua-
drats, entre la planta baixa i
una altra de semisoterrada.
Aquest edifici, que era pro-
pietat del grup Aigües de
Barcelona, havia caigut en

desús  i  e l  passat  mes de
juny la Comissió de Govern
de l’Ajuntament en va auto-
ritzar la compra per un preu

de 10’6 milions d’euros. Els
usos futurs del recinte res-
ponen als continguts del Pla
d ’Equipaments  del  C lot-
Camp de l’Arpa, un docu-
ment consensuat amb les
entitats veïnals per tal de
planificar les dotacions que
necessita el barri. 
La festa de presentació va
incloure una xocolatada po-
pular i un concert jove i gra-
tuït , que va ser vir també
com a toc d’inici de la festa
major del barri. Hi van ac-
tuar els grups Stoy ke Trino,
Costo Rico i  DJ Parra .  A
més de l’alcalde, la festa va
comptar amb la presència
del  reg idor del  distr icte,
Francesc Narváez, del presi-
dent de la Federació d’Enti-
tats del Clot-Camp de l’Ar-
pa, Josep Lluís Alonso, i del
president de l’Associació de
veïns i veïnes del barri, Do-
miciano Sandoval. 

Es troba entre els
carrers Sant Antoni
Maria Claret,
Guinardó i Indústria 

L’edifici es destinarà

a diferents

equipaments: biblio-

teca, centre de barri,

escola bressol i

residència-centre de

dia per a gent gran

L’alcalde va participar en la festa de presentació dels plans de futur per a les naus Alchemika.

El Districte dóna a conèixer els plans
de futur per a les naus Alchemika

Sembla increïble la quantitat de coses que
poden caber en un establiment petit com és

Novetats Garro. Els prestatges són plens a ves-
sar de tot tipus d’articles de confecció i gènere
de punt. Hi ha roba per a l’home i per a la dona:
camises, faldilles, pantalons, pijames, roba inte-
rior... Les capses s’amunteguen gairebé fins al
sostre, i és que si es vol satisfer la gent del barri
cal tenir de tot, perquè cadascú té els seus gus-
tos. Ja fa quaranta-un anys que el Luis Garrote i
l’Estelia López van obrir aquest establiment al

carrer d’Alfons el Magnànim. L’Estelia, que re-
corda que la seva primera venda va ser un parai-
gua, encara és a la botiga, tot i que és a punt de
jubilar-se. La Pili, la filla del matrimoni, ja fa
temps que és darrere el taulell i serà la conti-
nuadora del negoci. La companyia dels clients
no li mancarà com tampoc la del Bécquer, el gos
que és amb ells de fa onze anys.
Novetats Garro
C/Alfons el Magnànim, 101
Telèfon: 93 305 15 5

E L  T A U L E L L

La botiga de barri que ens vesteix de cap a peus

Mare i filla, l’Estelia i la Pili, porten aquest negoci.

Joan Anton Font

S E R V E I  P Ú B L I C

Decoració nadalenca:
bonica i sostenible
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P O L I E S P O R T I U

Pere S. Paredes

Per a Josep Lázaro, membre de
la Junta del Club Atletisme

Canaletes, “com que som l’únic
club d’atletisme del districte, vo-
lem ser la referència d’aquest es-
port entre els veïns”.
“Els nostre sistema de treball” con-
tinua Lázaro, “dóna prioritat als es-
tudis de tots els nostres atletes,
però justament darrere d’això ve
l’esport. Volem que l’esport, i en
aquest cas l’atletisme, sigui una ac-
tivitat complementària dels estu-
dis, ja que aprofundirà en els in-
fants els valors de l ’esforç, la
companyonia i la superació”.
El club va ser refundat l’any 2002,
“i el vàrem batejar amb el nom de

Sant Martí per la nostra aposta i
vocació de servir el districte i por-
tar el seu nom al més lluny possi-
ble. Si pot ser, la nostra il·lusió se-
ria portar un atleta, com a mínim,
al Campionat d’Europa d’atletisme
del 2010”.

“Què pot fer que un noi es decideixi
per l’atletisme?” explica Lázaro. “És
l’esport més complet que hi ha i si
et fixes bé, és la base de tots els al-
tres esports. El futbol, el bàsquet,
el tennis, la natació, per exemple,
en la seva preparació practiquen en
algun moment l’atletisme per man-
tenir la forma física dels seus es-
portistes”.
Aquest club, que treballa totes les

disciplines de l’atletisme com cór-
rer, marxa, salts i llançaments, co-
mença a formar els seus atletes des
de la seva Escola d’Atletisme, la
qual, amb uns 100 nens i nenes, i
des dels 4 anys, ensenya i forma els
nous atletes.
“L’atletisme” continua Josep Láza-
ro, “té fama de ser un esport indivi-
dual, i des d'aquest punt de vista, hi
ha joves que poden pensar que és
avorrit. Això no és veritat, perquè
els entrenaments es poden fer con-
juntament amb altres nois i noies,
cosa que fa que sigui més divertit i
amè l’entrenament”. 
Aquest club, federat, s’entrena i rea-
litza les seves competicions en les
pistes d’atletisme del Complex Es-
portiu Municipal Mar Bella.

Més informació:
Club Atletisme Canaletes
Telèfon: 93 225 14 77
info@canaletes.net

El Club Atletisme

Canaletes, amb més de

200 esportistes, vol ser la

“referència” de quasi

totes les disciplines

atlètiques del districte

de Sant Martí

“Trenquem amb la
fama de que
l’atletisme és un esport
individual i avorrit”

El Club es marca com objectiu portar algun dels seus atletes al Campionat d’Europa.

Club Atletisme Canaletes, referent
d’aquest esport a Sant Martí

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

Barcelona, al mòbil 

Aquesta secció web ofereix tota la informa-
ció del nou servei del web bcn.cat, anomenat
"bcn al mòbil", que permet consultar amb un
mòbil o PDA el plànol de la ciutat, l'itinerari
per a anar a un lloc, les activitats de l'agenda
cultural i el directori d'equipaments.  
www.bcn.es/bcnmobil

Som 100 milions

Per celebrar els 100 milions de visites,
bcn.cat posa en línia un web commemora-
tiu amb el qual convida tothom a celebrar
plegats aquesta fita. Sota el títol "Som 100
milions. Gràcies a tu", el web proposa als
usuaris i les usuàries que expliquin les
seves experiències i anècdotes amb
bcn.cat. A més, convida a ser creatiu i a
imaginar tot allò que podríem fer cent
milions de persones.
www.bcn.cat/100milions

w

per MANEL
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Sant Martí està vivint una impor-
tant transformació, oi?
Una transformació que té en compte
els veïns i les veïnes. Volem que la quali-
tat del centre de Barcelona arribi al tots
els racons dels barris. Volem dotar els
barris de Sant Martí d’allò que no ha-
vien tingut: millor mobilitat, connexió
entres els barris i amb la resta de la ciu-
tat, més equipaments, millors serveis... 
En quin punt estem actualment?
La millora de la connectivitat és molt
evident. Hem obert carrers que per-
meten una bona connexió mar-mun-
tanya. També és evident l’augment
d’equipaments públics amb més re-
sidències de gent gran, més escoles
bressol i centres de barri. Per altra
banda, també cal destacar les poten-
cialitats de les zones del 22@,  on ja
s’estan instal·lant noves empreses.
Com es fa compatible aquesta
transformació amb l’important
patrimoni industrial?
Sent molt sensibles amb el valor histò-
ric del que tenim. Hem fet un pla de
preservació del patrimoni industrial
que farà que tinguem empreses amb
molts llocs de treball. També tindrem

espais per donar a conèixer el nostre
passat industrial. Aquest pla va més
enllà dels edificis, té a veure amb la so-
cietat, amb la manera de viure dels
obrers...
Serà una zona de turisme cultu-
ral?
Els carrers del Poblenou es convertiran
en un museu a l’aire lliure.
Sant Martí és el districte on es fa
més habitatge protegit
És el districte on es construeix més. Su-
pera el 30% de les llicències d’habitatge
de protecció i dotacional. L’Ajuntament
ha fet un esforç molt important en el
camp de l’habitatge.
Això representa un augment im-
portant de població... 
L’augment ja s’ha notat i l’equip del Dis-
tricte i les entitats estem preparats per
fer-li front. Les infraestructures creixen
al mateix nivell que els habitants. De
fet, hi guanyem, perquè estem fent
nous equipaments i infraestructures
dels quals en gaudim tots.
Parli’m del moviment associatiu
de Sant Martí.
Hi ha més de 400 entitats, i de tot ti-
pus: la potencialitat del districte, més
enllà de la transformació, està en les se-
ves entitats i en la seva gent.
Hi tenen una bona relació?
Habitualment, molt bona. Amb lògi-
ques discrepàncies. També saben que el

Districte vol potenciar i ajudar el movi-
ment associatiu. 
I els equipaments?
Tenim un pla d’equipaments per a cada
un dels quatre territoris que formen el
districte: Besòs, Clot – Camp de l’Arpa,
Poblenou i Verneda. El punt de partida
era una posada al dia per superar l’enda-
rreriment que teníem en aquest aspec-
te. També volem una millor distribució
dels equipaments en els territoris.

Un altre dels temes que s’ha treba-
llat és el transport
S’ha fet un gran esforç per millorar la
mobilitat de vianants, la circulació roda-
da i el transport públic. Ara comptem
amb dues línies de tramvia i també ha
augmentat el servei d’autobusos amb
noves línies, prolongacions i augment
de freqüències. 
I l’aparcament?
Hem fet un pla d’aparcament amb la
perspectiva de l’any 2010, que ja tenim

força avançat. Uns ja s’han acabat i n’es-
tant fent d’altres de cara al proper man-
dat n’hi ha més de previstos a diferents
barris del districte.
També s’ha avançat en la pacifica-
ció del trànsit
Creiem que cal donar més preferència al
vianants, sobretot als nuclis històrics.
Hem apostat per l’urbanisme comercial
que ens permet guanyar espai i comodi-
tat per als vianants. 
Hem parlat de transformació,
però també s’ha fet manteniment.
Hem unit els recursos del Districte i els
del programa de Manteniment Integral
de la ciutat per sumar esforços amb la
voluntat d’anar més enllà del pur man-
teniment, per garantir que els carrers
on s’actua quedin pràcticament nous.
Quin és el projecte que més il·lu-
sió li ha fet en els seus anys de
regidor?
Molts. A cada mandat hi ha tres o qua-
tre coses per destacar. Però al primer
mandat n’hi va haver un de molt im-
portant: l'obertura de la Diagonal. I es
va aconseguir. Les altres fites són la re-
cuperació d’alguns barris que s’estaven
quedant enrera. Ara estan totalment re-
cuperats. I en aquest mandat, la posada
en marxa de serveis assistencials: dues
residències noves, quatre escoles bres-
sol noves i un conveni per a dues re-
sidències més. 

E N T R E V I S T A F r a n c e s c  N a r v á e z ,  r e g i d o r  d e l  D i s t r i c t e  d e  S a n t  M a r t í

Francesc Narvàez, a la cobertura de la Gran Via, un dels principals projectes del mandat.

Sant Martí és el segon districte de la ciutat en

extensió i en població. Està vivint una època de

grans transformacions. Francesc Narváez és el

regidor del Districte des de l’any 1995 i ens rep

per fer balanç del seu temps de mandat

“Volem dotar els barris
de Sant Martí d’allò que
no havien tingut. Millor

mobilitat, connexió
entres els barris i amb la

resta de la ciutat...”

“La potencialitat de Sant Martí,
està en les seves entitats 
i en la seva gent”

Joan Àngel
Frigola


