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Aquest curs es posen en marxa 5 aules multimèdia.

USUARIS

Els habitatges estan 
destinats a persones 
amb autonomia

COMODITAT

Els pisos, de 40 m2,
oferiran confort 
als seus usuaris

SEGONA FASE

Previstos 39 pisos
més per al tercer  
trimestre del 2007

Pàg. 3

E N T R E V I S TA Pàg. 8

Eliseu Dasi
Director de l’Agrupació

Musical del Taxi

“La il·lusió de la gent és
la que ha fet mantenir
viva la Banda del Taxi”

PLE DEL DISTRICTE Pàg. 4

El Districte aprova
el pressupost per
a l’any 2007  

P O L I E S P O R T I U Pàg. 7

El Camp de Futbol
Municipal Maresme
estrena nous 
vestidors  

E Q U I PA M E N T S Pàg. 6

Nou Punt Verd al
carrer d’Andrade  
Facilita el reciclatge 

domèstic

Sant Martí estrena 39 habitatges
amb serveis per a gent gran

El Centre Cívic Can Felipa, el

Centre Cultural La Farinera del

Clot i els casals de gent gran

Joan Casanelles, Joan Maragall

i Verneda Alta són els equipa-

ments municipals triats per aco-

llir les cinc aules multimèdia

que comencen a funcionar pro-

perament. La posada en marxa

de la xarxa té l’objectiu de po-

tenciar la formació en les tecno-

logies de la informació i la co-

municació, i de fomentar-ne

l’ús. Per això les aules estan des-

tinades especialment a les per-

sones que més dificultats poden

tenir per accedir a les noves tec-

nologies, com ara la gent gran,

els aturats o les persones amb

pocs recursos.

Sant Martí apropa les noves
tecnologies a tothom

S E R V E I  P Ú B L I C Pàg. 6

Eficiència i estalvi
energètic a la llar 
de cara a l’hivern 
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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

Divendres 17 de novembre

Esto lo estoy tocando mañana
A les 21.30 h. Can Felipa (Pallars, 250)

Què hi ha darrera del que diem realitat? Què s’amaga

darrera una façana construïda per convencionalismes?

De la Cía. de Teatro El Perseguidor.

Dimarts 21 de novembre

Pinzellada Flamenca
A les 22 h. Centre Cívic Besòs (rambla de Prim, 87-89)

‘Áurea’, és el nom amb què presenta els seus treballs

coreogràfics una jove ballarina del barri que juga amb

la dansa contemporània, el flamenc i el claqué. Áurea

Flores (baile), Antonio de la Cueva (guitarra).

Dijous 23 de novembre

Reflejos
A les 20 h. Centre Cívic Sant Martí (Selva de Mar, 215)

Teatre multidisciplinar. Sabem què és l’amor? Vols riu-

re de les absurdes situacions que creem? Per la Cía. La

esdrújula aguda.

Dissabte 25 i diumenge 26 de novembre

El testament 
A les 22 i 18 h, resp. Centre Moral i Cultural del Poblenou

(Pujades, 176-178) 

Una obra del dramaturg Xavier Benguerel a càrrec de la

Secció de Teatre del centre.

Dijous 30 de novembre

Exhibició flamenca
A les 22.15 h. Centre Cívic Besòs (rambla de Prim, 87-89)

Exhibició de ball dels alumnes que han assistit a la

màster class que la coneguda ballarina flamenca Belén

Maya ha impartit al centre cívic.

Del 21 de novembre al 30 de desembre 

La casa moribunda
Centre Cívic Can Felipa (Pallars, 250)

Sèrie de fotografies de David Vilaplana que documen-

ten la vida d’un pis, tot just en el moment després de

ser deshabitat i abans de ser reformat del tot. 

Fins al 31 de març

Mediae Aetatis Moneta
MNAC (Mirador Palau Nacional, 6)

Mostra sobre les peculiaritats econòmiques, polítiques,

religioses i estètiques de les civilitzacions que van cohabi-

tar en les ribes de la Mediterrània a l’Edat Mitjana.

Dijous 16 de novembre

Compás de mujer
A les 22 h. Centre Cívic Besòs (rambla de Prim, 87-89)

Un duet integrat per dones, amb la veu de Mari Car-

men Corpas, amb premis nacionals en saeta i mala-

guenya, acompanyada per una guitarrista de la ciutat.

Dijous 16 i divendres 17 de novembre 

Hotel Cochambre... en Hotel dulce hotel
A les 22 h. Farinera del Clot (Gran Via de les Corts, 837)

Espectacle musical a l’entorn de l’obra de Joaquín Sabina

Dijous 30 de novembre

Jam session
A les 20 h. Bar del C. Cívic Sant Martí (Selva de Mar, 215)

Vine i improvisa funky, jazz, pop, rock, rumba, fla-

menc... Coorg: Música Viva- Espai Lliure. 

Dissabte 11 de novembre

El tresor del pirata Silvestre el coix
(conte amb actors)
A les 17.30 h. Centre Cívic Besòs

La Marina descobrirà el secret del seu avi amb una clau

que li ha donat la tieta. A càrrec de la Cía. Algo Contigo.

Diumenge 26 de novembre

Arts en família
A les 11 h. Centre Cívic Can Felipa (Pallars, 250)

Segona jornada de tallers artístics per a petits i grans.

Espais interdisciplinaris en els quals es faran jocs físics,

interpretatius i de plàstica.

Divendres 1 de desembre

Història de tres amors
A les 21.30 h. Centre Cívic Can Felipa (Pallars, 250)

Una adaptació teatral a partir d’un parell de capítols

d’una novel·la asiàtica que intenta apropar-nos a l’ex-

quisidesa, l’erotisme i el misteri del món Heian.

Divendres 10 de novembre

Dia de Sant Martí, a Barcelona TV
Hola Barcelona (12.30-15.30 h) i La Tarda (18-20.45 h)

Barcelona TV dedica part de la seva programació a

aquest districte. S’emeten reportatges sobre les últimes

millores, entrevistes amb persones que hi viuen…
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David Sabater

S
ant Martí compta des del

passat 18 d’octubre amb

39 nous habitatges amb ser-

veis per a gent gran. Els pi-

sos, construïts pel Patronat

Municipal de l’Habitatge i si-

tuats al carrer Concili  de

Trento, 23, amb Bilbao, 214,

tenen una superfície de

40 m2 i estan adaptats per a

persones més grans de 65

anys, però amb plena auto-

nomia de moviment. Aquests

apartaments estan situats en

un complex que inclou, a

més, diversos serveis que fan

d’aquests habitatges un espai

segur, confortable i integrat a

la comunitat. En aquest sen-

tit, hi trobem un Centre d’As-

sistència Primària, amb una

superfície construïda de

2.944 m2, i repartida entre el

soterrani, la planta baixa i la

primera planta; una escola

d’adults (650 m2) i la seu dels

Castellers de Barcelona

(414 m2). Els resident dels

nous pisos, repartits en qua-

tre plantes i amb ascensor,

podran gaudir també de dife-

rents espais comunitaris així

com del suport necessari tant

pel que fa a l’atenció directa

(personal del centre) com in-

directa (teleassistència). L’al-

calde Jordi Hereu, el regidor

del Districte Francesc Narvá-

ez i el president del Patronat

Municipal de l’Habitatge de

Barcelona, Eugeni Forrade-

llas, van presidir el passat 18

d’octubre el lliurament de

claus dels nous pisos. Segons

Narváez, els nous equipa-

ments “aporten d’una mane-

ra molt digna una sèrie de

serveis complementaris. Els

usuaris tindran molt a prop

l’assistència sanitària i al ma-

teix temps estaran a casa

seva amb tota la intimitat i

l ’autonomia del món. Els

seus inquilins s’integraran a

Sant Martí com a veïns i veï-

nes que conviuen amb les en-

titats i activitats del barri”.

Hereu, per la seva banda, va

destacar que “es tracta d’uns

equipaments que ja han estat

constrastats i molt ben valo-

rats pels usuaris”, a qui va de-

manar que es facin seus els

pisos i els personalitzin. L’al-

calde va agrair també l’esforç

fet pel Districte, pel Patronat

Municipal de l’Habitatge i per

la Colla de Castellers de Bar-

celona. 

SANT MARTÍ 3Novembre 2006

Hereu i Narváez donen les claus dels nous habitatges

Els pisos, d’uns 40 m2, estan

destinats a persones més grans

de 65 anys amb autonomia i

compten amb serveis de suport

social i personal al mateix edifici.

Hi haurà 39 pisos més al final 

de 2007

L’alcalde lliura les claus de 
39 habitatges per a gent gran 

És oberta també la
convocatòria per a
316 habitatges més
a 5 districtes 

C IU TA DA N S OPINE N

Aurora Sordo
Veïna dels nous
apartaments

Son muy “chulos”. Aquí
me voy a sentir como
una reina. Menos mal
que voy a vivir bien
aquí, pues hace muchos
años que no puedo vivir
en un sitio decente.

Josep Lluís Alonso
President de la
Federació d’Entitats
Clot-Camp de l’Arpa

Donen resposta a
situacions de
dependència menys
severes. Formen part
important del conjunt
de respostes de
l’Administració.

Toni Mañané
Relacions públiques
de Castellers de
Barcelona

És un equipament que
ajudarà la gent gran
del barri a tenir una
qualitat de vida millor.
I estem molt contents
de tenir-los com a
veïns.

Honorina Garnelo
Mestressa de casa i
usuària dels aparta-
mens

Yo lo veo muy bien. A
mí me gustan mucho.
Además, ¿para qué
quiero un piso más
grande? ¿Para trabajar
más? Ya he trabajado
bastante.

Carolina Lorden
Dona de fer feines

Està bé preocupar-se
per la gent gran. Hi ha
moltes persones que no
tenen suficients mit-
jans, ni família i que
tenen molts problemes
per tirar endavant.
També cal, però, pensar
en els joves.

Carmen Prieto
Treballadora familiar

Perfecto. Una maravilla.
Esto es lo que hay que
hacer. Alabo a quién
haya tenido la idea, por-
que hace mucha falta y
pienso también en mi
futuro. Deberían tener
prioridad las personas
del barrio.

Q u è  l i  s e m b l e n  e l s  n o u s  a p a r t a m e n t s ?

3 9  H A B I TAT G E S  M É S  A  L’ E S T I U  D E L  2 0 0 7A

Els nous pisos estaran situats a Concili de Trento, 29, amb Lope de Vega. La nova con-

vocatòria per a accedir-hi i a 316 habitatges més a diferents districtes continua ober-

ta fins a l’1 de desembre. En total, a Barcelona hi ha prevista la construcció de més de

1.100 habitatges amb serveis per a gent gran, dels quals 530 ja estan acabats, 314 res-

ten en fase de construcció i 258 en fase de projecte. Més informació: 010, 93 291 88

31/93 291 54 03; Internet: www.pmhb.cat, www.bcn.cat/habitatge.
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Daniel Venteo

E
l Plenari del Districte,

celebrat el passat 4 d’oc-

tubre, va permetre aprovar

diversos projectes de gran

rellevància. Destaca, en pri-

mer lloc, l’informe favorable

del pressupost del 2007. 

El nou pressupost –aprovat

amb els vots favorables

PSC, ICV i ERC i els vots en

contra de CiU i PP– presen-

ta un increment notable de

les partides destinades a la

neteja i manteniment de

l’espai públic. Segons el regi-

dor del Districte, Francesc

Narváez, és normal que si-

gui així perquè “a Sant Mar-

tí estem creant nous carrers

allà on només hi havia so-

lars i construccions obsole-

tes. Aquí estem fem ciutat

allà on no n’hi havia i això

comporta incrementar la

neteja. Ara bé, també crec

que hem de millorar l’educa-

ció cívica per embrutar cada

vegada menys”.

El pressupost preveu inver-

sions als barris del districte

amb actuacions al Sud-oest

del Besòs, la remodelació

de les places de Valentí Al-

mirall i de Conxita Badia,

l’equipament de Can Sala-

drigas i la construcció del

Casal Infantil del Drac, en-

tre d’altres. Pel que fa als

serveis a les persones, el

pressupost s’incrementa

prop d’un 5%, amb un fo-

ment més intens d’activi-

tats culturals, esportives i

de participació ciutadana,

els ajuts a les famílies, les

beques d’estiu i les partides

per als centres cívics i de

barri, com ara les destina-

des a la gestió i dinamitza-

ció dels centre cultural La

Farinera i el centre cívic del

Besòs, entre d’altres, i del

Casal de gent gran Joan

Maragall.

El Plenari també va apro-

var diversos plans de millo-

ra que afecten diverses zo-

nes, com ara el del sector

d’habitatges de Pujades-

Llacuna, de transformació

dels edificis industrials si-

tuats al carrer de Perú, 186,

l’ordenació del subsòl de la

zona verda de l’illa compre-

sa entre Diagonal i Selva de

Mar, Pujades i Provençals,

com també diversos projec-

tes vinculats al Campus

Audiovisual de Ca l’Aranyó,

entre d’altres.

P L E  D E L  D I S T R I C T E

Hi ha també un 5%
d’increment en les
partides de serveis
a les persones 

La sala de plens del districte de Sant Martí.

El darrer Plenari del Districte aprova  l’in-
forme favorable del pressupost del 2007 i
diversos plans de millora arreu dels barris
de Sant Martí

Més inversió en manteniment 
i neteja per a l’any 2007 

El primer dia dels 
Diables del Clot

J. M. ContelÀLB UM HI S TÒR IC

Actuació dels Diables del Clot en la cercavila de la festa

major de 1978. (Foto: Arxiu J. M. Contel.) 

El Ball de Diables del Clot es va crear en el marc de la

primera festa major democràtica, l’any 1977, en els lo-

cals del Centre Excursionista de Sant Martí.

El Centre Excursionista, com altres entitats del barri, es

va aplegar en una coordinadora per tal d’organitzar la

primera festa major popular després de la mort del dic-

tador. En una de les reunions preparatòries, Josep Rovi-

ra, representant dels Castellers de Barcelona, es va inte-

ressar per la possibilitat que els joves del Centre

Excursionista formessin una colla de diables. Segons

Rovira la cosa era molt fàcil: “només es necessita un tros

de roba de sac per confeccionar una capa amb què pro-

tegir-se de les guspires, un tros de fusta rodona amb un

clau sense cabota per col·locar la carretilla i una pinça

d’estendre la roba per fixar-la”.

La idea va anar prenent forma: mentre l’Isidre Costa con-

feccionava les capes amb una roba gruixuda i ignífuga, la

Mercè, amb ajuda d’altres persones, les pintava perquè

tinguessin un toc més diabòlic. Amb bena de guix es van

confeccionar unes banyes que, pintades de negre, es van

cosir en el tros que feia de caputxa.

El dia 6 de novembre sortien al carrer els Diables del Clot,

la primera colla que es creava a Barcelona. Eren uns dia-

bles molt allunyats de qualsevol ortodòxia convencional,

però els germans Jordi, Josep i Rafel Rizo, Joan Costa,

Víctor Santacana, Lluís Espinosa i Ferran Esteva van ser

els primers set diables de la ciutat i els pioners de totes les

colles que s'han anat formant posteriorment a Barcelona. 

Si té fotografies o documents del seu barri, en pot fer

donació a l’Arxiu Municipal del Districte, 93 221 94 44



Pilar Fernández

L
a posada en marxa de la

xarxa d’aules multimèdia

té com a objectiu potenciar la

formació bàsica i avançada en

les tecnologies de la informa-

ció i la comunicació (TIC) i

fomentar-ne l’ús, circumstàn-

cia que afavorirà l’activitat de

les entitats i de les associa-

cions locals.

Les noves aules estan instal-

lades dins equipaments mu-

nicipals ja existents, com ara

el Centre Cívic Can Felipa

(Pallars, 277), el Centre Cul-

tural La Farinera del Clot

(Gran Via, 837) i els casals de

gent gran Joan Casanelles

(plaça de Joan Casanelles, 1),

Joan Maragall (Bermejo, 1-5)

i Verneda Alta (Binèfar, 16-

20). Aquests espais posen a

disposició dels usuaris un to-

tal de 30 ordinadors, cinc im-

pressores multifunció, cinc

projectors, pantalles i web-

cam, com també accés a con-

nexió a Internet. 

Els tallers i els cursos de for-

mació que s’han d’impartir a

la xarxa d’aules multimèdia

estan dirigits a totes les per-

sones que viuen al districte

de Sant Martí, en particular a

aquelles persones i col·lectius

que més dificultats poden te-

nir per accedir a les noves

tecnologies, com poden ser la

gent gran, els aturats o les

persones amb pocs recursos. 

Aquesta iniciativa és el resul-

tat d’un acord signat entre el

Districte de Sant Martí, la so-

cietat municipal 22@Barcelo-

na i el Ministeri d’Indústria,

Turisme i Comerç mitjançant

l’empresas Red.es.
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N O T Í C I E Sf
Homenatge a les dones de la República
El 9 de novembre, a les 19 h, a la Seu del Districe de

Sant Martí (plaça de Valentí Almirall, 1) tindrà lloc

un homenatge a les Dones de la República, coincidint

amb el 75è aniversari del dret a vot femení. L’acte

està organitzat per la Comunitat amb les Dones i les

Famílies, amb el suport de la Federació d’Entitats del

Clot-Camp de l’Arpa, del Consell de les Dones i del

Districte de Sant Martí.

Joves de Sant Martí al Camp de la Pau
2006
En representació de la ciutat de Barcelona, nou joves

del districte han participat en la 3a edició del Camp

de la Pau, que s’ha fet des del 22 d’octubre fins al 2 de

novembre a Montevideo (Uruguai). El 18 d’octubre,

es va fer l’acte de comiat del grup, amb familiars i

amics dels joves, i la participació de la presidenta del

Consell, Montserrat Ballarín, i del regidor del Distric-

te, Francesc Narváez.

Presentació del llibre Imatgeria Festiva de
Sant Martí
Divendres dia 10 de novembre, a les 19.30 h, al Cen-

tre Cultural La Farinera del Clot (Gran Via de les

Corts Catalanes, 837), tindrà lloc la presentació del

llibre Imatgeria Festiva de Sant Martí, obra de l’his-

toriador i periodista Daniel Venteo. El llibre explica

els orígens d’aquesta tradició a la ciutat i permet des-

cobrir o conèixer més bé la rica i variada imatgeria

festiva dels barris del districte de Sant Martí.

Primera pedra del nou Orfeó Martinenc
El 4 de novembre, a les 12 hores, es farà l’acte simbò-

lic de col·locació de la primera pedra de la nova seu de

l’Orfeó Martinenc, una de les entitats culturals amb

més tradició del Clot-Camp de l’Arpa i del districte. El

nou edifici, situat a l’avinguda Meridiana amb el car-

rer de la Corunya, serà un espai per a la promoció i la

difusió de la cultura.

Els tallers i cursos 
de formació que es
proposen estan 
dirigits a tot el veïnat 

A fi de posar a l’abast de tothom les noves
tecnologies, properament s’inauguren 
al districte cinc aules multimèdia

Les aules multimèdia potencien la formació en les noves tecnologies.

La nova línia obre un nou eix de comunicació entre mar i muntanya.

La nova línia 26 connecta el Poblenou amb Virrei Amat
Redacció

U
na xocolatada popular,

celebrada a la plaça del

Ram de l’Aigua el 29 d’octu-

bre, va posar el punt final a

l’acte de presentació de la

nova línia 26 d’autobús, al

qual van assistir l’alcalde de

Barcelona, Jordi Hereu, i el re-

gidor de Sant Martí, Francesc

Narváez, així com els regidors

dels altres dos districtes (Nou

Barris i Sant Andreu) per on

passa la nova línia. 

El bus 26, que va entrar en

funcionament tres dies abans

d’aquest acte, enllaça el Poble-

nou amb la plaça del Virrei

Amat i obre un nou eix de co-

municació entre mar i mun-

tanya a través dels carrers Jo-

sep Pla i Selva de Mar.

La línia té l’origen a Vicens Vi-

ves/avinguda Icària, per una

banda, i a la riera d’Horta a to-

car d’Arnau d’Oms (plaça Vir-

rei Amat) per un altre. El seu

recorregut passa per diferents

barris i zones, com la Vila

Olímpica, el Poblenou, Diago-

nal Mar, Paraguai-Perú, la Ver-

neda, la Verneda Alta, el Pont

del Treball i Sant Andreu. I

connecta amb les estacions de

metro de Selva de Mar (L4),

Sant Martí (L2) i Fabra i Puig

(L1), i amb l’estació de Roda-

lies Renfe de Fabra i Puig. Al-

tres punts del trajecte són el

mercat del Poblenou, el centre

comercial Diagonal Mar i el

parc de Sant Martí.

S A N T  M A R T Í , D I S T R I C T E  D I G I TA LA

La xarxa d’aules multimèdia forma part del projecte Districte Digital, que pretén evitar l’a-

nomenada fractura digital, mitjançant el foment de l’ús de les noves tecnologies entre les

persones que viuen a Sant Martí que, per la seva edat, condició social o econòmica, no

s’han integrat en la societat del coneixement. Des que el 2005 es va posar en marxa, a part

de les aules multimèdies, s’han endegat altres iniciatives: “Memòria Virtual de la Gent

Gran”, Famílies en xarxa i el programa de reciclatge d’ordinadors.

Aules multimèdia per als no
iniciats en la informàtica 
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L
a pastisseria Sanz és tot un clàssic del

barri de la Verneda. La va fundar el Ma-

nel Sanz l’any 1964, després de casar-se amb

la Carmen Folch. El Manel és un especialista

en la tècnica de la xocolata. Amb les seves fi-

gures ha guanyat diversos premis al llarg de la

seva carrera. Són coneguts al barri els apara-

dors que el Manel creava per Pasqua o Nadal.

Actualment retirat de l’ofici, porten el negoci

amb la mateixa il·lusió i bon ofici els seus fills,

Manel i Víctor, juntament amb les seves espo-

ses, Anna i Eva. La pastisseria Sanz sap seguir

la tradició i ser fidel als gustos dels clients,

però sense perdre mai l’esperit d’innovació. Va

ser una de les primeres pastisseries a incorpo-

rar servei de degustació. No fa gaire, s’ha dut

a terme la reforma de l’establiment, amb la

qual s’ha ampliat l'espai de degustació i s’han

modernitzat la maquinària i les instal·lacions. 

Pastisseria Sanz 

C/Julián Besteiro, 10. Tel. 93 308 08 98

E L  T A U L E L L

Tradició pastissera que mira cap al futur

La pastisseria Sanz, recentment reformada.

Joan Anton Font

E Q U I P A M E N T S

Daniel Romaní

F
erralla, metalls, ordina-

dors i pantalles, material

d’electrònica, tot tipus d’elec-

trodomèstics, roba, produc-

tes de neteja, olis de fregir,

piles, dissolvents, pintures i

vernissos, fluorescents, es-

prais, radiografies, pneumà-

tics, i també tot allò que ac-

cepten els contenidors

habituals –vidre, paper i car-

tró i plàstic– són els princi-

pals productes que poden

fer-se arribar al nou Punt

Verd instal·lat a Sant Martí,

concretament al carrer d’An-

drade, a la cantonada amb el

carrer de la Selva de Mar, al

costat de les places dels

Porxos i d’Eduard Torroja. 

L’Ajuntament de Barcelona fo-

menta d’aquesta manera el re-

ciclatge domèstic, que la ciuta-

dania cada cop realitza més a

consciència. Les tres R –reci-

clar, reduir i reutilitzar– for-

men un objectiu comú que els

barcelonins han fet seu. 

El nou Punt Verd del carrer

d’Andrade té les característi-

ques de Punt Verd de Barri, de

dimensions més petites que

els Punts Verds fixos tradicio-

nals. És un espai que no pro-

dueix ni olors ni sorolls, ja

que fa únicament una funció

d’emmagatzematge provisio-

nal dels residus recuperats,

que posteriorment són tras-

lladats a les respectives plan-

tes de tractament per a la

seva reutilització o reciclatge.

Hores d ’ara, el Punt Verd

obre tots els matins i tardes

de dimarts a dissabte, i el di-

lluns a la tarda.

A més dels Punts Verds de

barri, a Barcelona hi ha vuit

Punts Verds de zona, més

grans, aptes per a la recollida

selectiva de residus tant de

particulars com de petits in-

dustrials,  i  quatre Punts

Verds Mòbils, que diàriament

van recorrent diferents zones

i fan parades de dues hores.

Els productes que
s’hi aboquen es
traslladen a les
plantes per al seu
reciclatge

El districte de Sant Martí inaugurarà el nou
Punt Verd d’Andrade el divendres 11 de
novembre, a les 18 hores

El material recollit al Punt Verd s’envia a les corresponents plantes de reciclatge.

Nou Punt Verd de barri per 
facilitar el reciclatge domèstic

S E R V E I  P Ú B L I C

A l’hivern: eficiència i
estalvi energètic a la llar

Redacció
Amb l’arribada de l’hivern, cal preparar la llar per tal d’a-

conseguir el màxim confort amb criteris de sostenibilitat.

L’estalvi energètic també repercutirà favorablement en la

nostra economia. L’element clau és l’aïllament tèrmic, que

redueix l’ús de calefacció a l’hivern i de refrigeració a l’es-

tiu. Es pot instal·lar doble finestra o doble vidre a les fi-

nestres; s’estalvia un 25% d’energia i, a més, protegeix

contra la contaminació acústica. El 40% de les fuites de

calor es produeixen per finestres i vidres. També es reco-

mana utilitzar persianes i cortines: la presència o absèn-

cia del sol ajuda a estalviar, segons els casos, calefacció i

refrigeració. Cal apagar la calefacció durant la nit i no en-

cendre-la al matí fins que la casa estigui ben ventilada i

s’hagin tancat les finestres.

Una temperatura interior de 19 a 20 graus dóna una bona

sensació de confort, i es pot abaixar a 16-17 graus a la nit.

A l’estiu, una temperatura de 25 graus és suficient per te-

nir un ambient de benestar. Per cada grau que s’augmenti

o es disminueixi, es consumirà un 8% més d’energia. 

Les calefaccions centralitzades de gas són les que perme-

ten un funcionament més econòmic. Les vàlvules ter-

mostàtiques en cada radiador o els reguladors programa-

dors per a la caldera incrementen l’estalvi i l’eficiència. No

es recomana la calefacció elèctrica a causa de la seva baixa

eficiència energètica. S’han de tancar els radiadors que no

es necessitin i apagar la calefacció, si la casa està desocu-

pada més d’un dia. Cal fer un bon manteniment del siste-

ma de calefacció al començament o al final de temporada. 

Més informació:

www.barcelonaenergia.com
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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

Nou web del Registre de bicicletes

Aquesta pàgina web permet sol·licitar els

documents per enregistrar la bicicleta en

una base de dades de la ciutat. Amb aquest

registre, es pretén aconseguir un efecte

dissuasiu del robatori i, si finalment es

produeix el furt, que es posin en marxa els

mecanismes de detecció i identificació de

les bicicletes robades i de devolució de les

bicicletes recuperades.

www.bcn.cat/registrebicicletes

Nou portal que promou la innovació

a Barcelona

Barcelona Activa posa en marxa una eina

nova per donar a conèixer i difondre la

innovació que es fa a la ciutat. El web

conté les principals notícies i l’agenda de la

innovació, i inclou exemples d’empreses

innovadores, entrevistes a persones que

innoven, projectes de l’Ajuntament i el

Mapa de la Innovació a Barcelona.

www.bcn.cat/innova

wP O L I E S P O R T I U

El Camp de Futbol Municipal
Maresme estrena nous vestidors

Pere S. Paredes

A
mb el partit de la primera jor-

nada de la lliga, de la 3a Terri-

torial Catalana, entre els equips del

CE Pujades i Càtedra, es van inau-

gurar els nous vestidors del Camp

de Futbol Municipal Maresme.

Amb la presència del regidor del

Districte de Sant Martí, Francesc

Narváez, i del conseller d’Esports

del Districte, Joan Carpio, així com

la d'Andrés Sánchez, president del

Club Esportiu Pujades, gestors de

la instal·lació, i el públic assistent,

es van obrir aquests nous vestidors.

La zona de vestidors, que està situa-

da al costat del Complex Esportiu

Municipal Maresme, al carrer de

Puigcerdà entre els carrers de Puja-

des i de Pallars, té una superfície de

380 m2 en una sola planta i ha reque-

rit una inversió de 622.392 euros.

La instal·lació disposa, a més a més,

d’una coberta amb una pèrgola, de

quatre vestidors grans adaptats a

persones amb mobilitat reduïda;

dos vestidors petits; uns vestidors

per als àrbitres, d’infermeria, ma-

gatzem de material esportiu i el bar.

D’acord amb els actuals models de

sostenibilitat, s’ha dotat aquestes

noves instal·lacions, que sobretot

donaran servei prioritari als usua-

ris del camp de futbol, de sistemes

de plaques solars per escalfar aigua

i afavorir així l’estalvi energètic.

Andrés Sánchez, president del Club

Esportiu Pujades, diu que “des d'ara

mateix, els jugadors dels nostres

equips ja saben què és tenir un ves-

tidor quasi de primera divisió”.

El CE Pujades, que l’any que ve cele-

brarà el seu 25è aniversari, compta

amb uns 300 jugadors en els seus

equips. “Els nois sembla que tenen

un motiu i un al·licient nou per usar

aquests vestidors i, a més a més, ara

gaudeixen d’un nou equipament per

jugar que els està motivant tant als

entrenaments com als partits. Es-

tem tots molt contents”.  

Més informació:

CE Pujades

C/ Puigcerdà, s/n 

Telèfon: 93 307 66 14

Les instal·lacions munici-
pals del carrer Puigcerdà
compten amb una 
nova zona de vestidors
adaptats a persones amb
mobilitat reduïda

Els nous vestidors han
requerit una inversió de
622.392 euros

Els nous vestidors, ja en funcionament.

per MANEL
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La gent els coneix amb molts

noms, com ara la Banda del Taxi,

la Banda de Ciutat Groga, la

Banda Groga..., però, qui són en

realitat?

Som l’Agrupació Musical del Taxi, for-

mada per entre vint i vint-i-cinc per-

sones que dediquem una estona del

nostre temps lliure a tocar junts.

Quan es va crear el grup?

Va ser uns anys abans dels Jocs Olím-

pics, quan a Ciutat Groga hi havia una

gran excitació i s’hi feien moltes coses.

Es va crear una escola de música, d’on

va sorgir la idea de crear una banda

musical. Jo m'hi vaig integrar primer

com a professor, cap a final de la dèca-

da dels vuitanta, i a partir de l’any

1991 ja com a director de l’Agrupació.

És a dir, que ja tenen un historial

important al darrere.

Sí, fins i tot encara hi ha alguns vete-

rans dels primers temps. La mitjana

d’edat és de quaranta anys. No fa gai-

re s’hi ha incorporat un noi jovenís-

sim, de dotze anys..., més aviat un

nen, el qual òbviament no és taxista:

tenia ganes de tocar amb una agrupa-

ció. Per fer-ho ve cada dilluns des de

Sant Cugat del Vallès. I la persona de

més edat és un senyor que ja supera

els vuitanta. Alguns havien tocat de

joves, però n'hi ha molts que fa trenta

anys que no ho feien. Alguns s’havien

resignat a deixar-ho de banda i ara te-

nen un lloc per desenvolupar la seva

afició.

Quin tipus de música fan?

Fonamentalment fem música de ban-

da, però també hem fet música popu-

lar catalana, sardanes, pasdobles, etc.

Tenim un repertori, tot i que hi anem

introduint peces noves. No fem reno-

vacions íntegres de tot el repertori

perquè, per les mateixes característi-

ques de la nostra formació musical,

no seria viable. Darrere de cada actua-

ció hi ha un treball molt intens.

I quins són els seus escenaris?

Toquem molt en casals de gent gran

als barris de Sant Martí. Gràcies al su-

port del Districte tenim garantit un

nombre d’actuacions a l’any que són

molt útils. Una de les actuacions més

destacades del nostre calendari és el

concert de Nadal, que és una trobada

molt especial per a tots nosaltres.

Com es compagina la dedicació

professional al taxi amb la músi-

ca?

Traient hores de tot arreu. Fins i tot

hi ha membres de la banda que duen

els seus instruments al taxi i aprofi-

ten estones lliures per a l’assaig. Mun-

ten els instruments i es posen a tocar.

Sé que alguns ho han fet a l’aeroport.

Una iniciativa com aquesta només es

tira endavant amb moltes ganes per

part de tothom.

Entenc que és una feina amb una

component humana molt forta,

què en pensa?

Sens dubte. Hi ha membres de la ban-

da als quals jo he ensenyat per prime-

ra vegada a bufar un instrument de

vent. Molts dels seus membres ha-

vien estat interessats per la música,

des del vessant interpretatiu, en la

seva joventut. Ara bé, hem de tenir

present que una persona ja adulta,

que dedica la major part del seu

temps a la feina, té el seu propi pro-

cés d’aprenenatge. Més d’una vegada

he sentit dir coses com ara “Carai!, no

ho vaig poder fer de jove i ara final-

ment ho he aconseguit!” És com treu-

re’s una espina clavada. Per a mi és

una feina que m’omple de satisfacció. 

L’existència d’una banda musical

formada exclusivament per ta-

xistes és un fet excepcional. A

Londres també n’existeix una al-

tra, la Taxi-Drivers' Symphony

Orchestra, en coneixen d’altres?

Jo no ho sé del cert. A València, d’on jo

sóc, almenys no n'hi ha cap. Aquesta

banda és una cosa realment singular.

Potser a d’altres ciutats d’arreu del món

sí que existeixen iniciatives similars.

Durant tots aquests anys les

deuen haver vist de tots els co-

lors, oi?

Hem passat els nostres alts i baixos,

però jo crec que la il·lusió de la gent

és la que ha fet mantenir aquesta ini-

ciativa amb vida. Jo reconec que tam-

bé m’hi he implicat personalment, ha

deixat de ser una dedicació professio-

nal més. Ara ja són més d’una quinze-

na d’anys col·laborant-hi. 

E N T R E V I S T A E lise u  Da si ,  d i rector  de  l ’A g r upac ió  Musica l  de l  Taxi

Eliseu Dasi dirigeix la Banda del Taxi des de 1991.

Si els dilluns al vespre algú sent acords que pro-

venen de l’antiga seu social dels taxistes, no se

n’ha d’estranyar. Hi assagen els membres de

l’Agrupació Musical del Taxi. Conversem amb el

seu director, l’oboista Eliseu Dasi

“La il·lusió de la 
gent és la que ha fet 
mantenir viva 
la Banda del Taxi”

“Hi ha membres que 

porten l’instrument 

al taxi per assajar a 

estones lliures”

Daniel 
Venteo


