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L’exposició Fet al Poblenou –una
mirada a les fàbriques que han
passat per aquest barri, des de Ti-
tan i Frigo fins a Macosa, i als
productes que s’hi han elaborat–
és una de les activitats d’aquesta
Festa Major, que té lloc entre el 9
i el 17 de setembre. 
El periodista esportiu Frederic
Porta és el pregoner d’una cele-
bració “ja centenària”, com recor-
da Josep Alós, president de la
Coordinadora d’Entitats del Po-
blenou i de la Federació de car-
rers, i que té com a objectiu “que
els nouvinguts s’integrin”. No fal-
ten oportunitats perquè sigui
així, des del tradicional sopar al
carrer fins al correfoc o al castell
de focs.

El Poblenou es vesteix de 
Festa Major al setembre

Imatge de la Festa Major de l’any passat.

HABITATGE

S’han renovat quasi
tots els pisos afectats
per aluminosi

ESCOMBRARIES

La totalitat del 
barri tindrà recollida
pneumàtica

APARCAMENTS

El barri tindrà més
places noves en un
futur immediat
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E N T R E V I S TA Pàg. 8

Jordi Bolumar
Director d’àrea de negoci de 
La Verneda-Sant Martí 
de La Caixa 

“La Caixa ha donat
50.000 euros per a 
projectes socials 
a Sant Martí”

PLE DEL DISTRICTE Pàg. 4

El Plenari garanteix 
la conservació del 
patrimoni industrial 

P O L I E S P O R T I U Pàg. 7

Associació 
Sant Martí Esport
Campiona d’Espanya 
d'handbol

S E R V E I  P Ú B L I C Pàg. 6

Els centres cívics
obren el període 
d’incripció a cursos 
i tallers

E Q U I PA M E N T S Pàg. 6

Centre de Serveis
Socials de la Verneda 
Té un programa adreçat 
a les famílies i un altre als
adolescents

Més de 100 milions d’euros 
per al Sud-oest del Besòs 
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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

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

Gran Via de les Corts Catalanes, 924.
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 93 351 57 01
Biscaia, 305.
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

FESTA MAJOR DEL POBLENOU

Dissabte 9 de setembre
Pregó i correfoc
A les 19 h. Rotonda del Casino de l’Aliança
Pregó a càrrec del periodista esportiu Frederic Porta.

Diumenge 10 de setembre
Espectacle infantil
A les 12.30 h. C/Sant Bernat Calbó
Amb el grup Pepsicolen.

Dijous 14 de setembre
Banda Municipal de Barcelona
A les 20 h. Casino l’Aliança (rambla del Poblenou, 42)

Dissabte 16 de setembre
Correfoc
A les 21 h. Recorregut: Prim, Taulat i rambla del Poblenou
Amb els diables i el Drac del Poblenou.

Diumenge 17 de setembre
Trobada de gegants
A les 12 h. Rambla del Poblenou
Amb un total d’entre 15 i 20 gegants, entre ells els de
Barcelona i el Poblenou.
Gran ballada de sardanes
A les 18 h. Rambla/Pujades
Amb la cobla La Principal de Collblanc-Baix Llobregat i
la participació de diverses colles veteranes.
Cercavila
A les 12 h. Rambla del Poblenou/Pere IV
Amb final a la platja del Bogatell, on hi haurà castell de
focs d’artifici a les 22 h.

Del 15 al 30 de setembre
Dietrich Bonhoeffer (1906-1945): 
La resistència al nazisme
La Farinera del Clot (Gran Via, 837)
Bonhoeffer era un pastor protestant que es va oposar a
Hitler i va denunciar també la reacció de l’església da-
vant les atrocitats comeses.

Fins al 30 de setembre
Premi d’arquitectura Contemporània 
de la UE - Premi Mies Van de Rohe
De 10 a 20 h, de dm a dg. Edifici Fòrum (rambla Prim, 2)
Organitza la Direcció Tècnica d'Urbanisme i Infraes-
tructures de l’Ajuntament.

Dijous 14 de setembre
Dani Flaco
A les 22 h. Parc del Fòrum (rambla Prim, 2)
Concert organitzat per la Cadena Ser.

Divendres 15 de setembre
Marlango
A les 22 h. Parc del Fòrum (rambla Prim, 2)
El grup de l’actriu Leonor Watling lidera aquesta singu-
lar banda de pop.
Dj's Máxima
A les 23 h. Parc del Fòrum (rambla Prim, 2)
Concert organitzat per la Cadena Ser.

Dimecres 20 de setembre
Julieta Venegas
A les 21.30 h. Parc del Fòrum (rambla Prim, 2)
La cantant mexicana ha estat una de les revelacions
musicals del 2006 amb el tema Me voy.

Dilluns 25 de setembre
Dj Oliver i W. López
A les 23 h. Parc del Fòrum (rambla Prim, 2)
Concert organitzat per la Cadena Ser.

Divendres 6 d’octubre
Carlos Jean
A les 22 h. Parc del Fòrum (rambla Prim, 2)
Organitzat pels 40 Principals de la Cadena Ser.

Dimecres 6 i dijous 7 d’octubre
Refugiats
A les 22 h. La Farinera del Clot (Gran Via, 837)
Una comèdia descarnada a l’entorn de la manipulació
de la societat per part dels polítics  i dels mitjans de co-
municació. Teatre a càrrec de la companyia El Partiquí.

Diumenge 10 i dilluns 11 de setembre
T’estimo, ets perfecte, ja et canviaré...
A les 19 h. C. Moral i Cultural del Poblenou (Pujades, 176)
Comèdia musical sobre les relacions de parella a càrrec
de la Secció de Teatre del centre.

Divendres 29 de setembre
Les Tres Gràcies
A les 22 h. La Farinera del Clot (Gran Via, 837)
Les Tres Gràcies són deesses menors. Aglaia representa
la sexualitat, Euphrosyne l'estima i Thalia la virginitat.
Elles ens conviden a una experiència molt particular.
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Pilar Fernández

La renovació total dels es-
pais públics del barri, la

instal·lació de la recollida
pneumàtica, la renovació dels
pisos afectats per l’aluminosi
i la construcció d’un aparca-
ment de 188 places són els
signes més evidents de la
destinació de la inversió pú-
blica durant el període 2004-
2007. 
En el primer semestre de
l’any vinent s’hauran reurba-
nitzat totalment cinc illes
d’habitatges situades entre

els carrers de Bernat Metge,
Lluís Borrassà, Alfons el
Magnànim i el límit munici-
pal amb Sant Adrià de Besòs,
fet que millorarà la qualitat
de l’espai i la seva accessibili-
tat. Una instal·lació clau en la
millora d’aquest espai serà la
recollida pneumàtica de les
escombraries, de la qual el re-
gidor del Districte, Francesc
Narváez, que és també regi-
dor de Serveis Urbans i Man-
teniment, es va mostrar es-
pecialment orgullós durant
l’acte de presentació del ba-

lanç de les inversions al dis-
tricte, ja que el Sud-oest del
Besòs “és dels primers barris
de Barcelona en què tot el
terr itori tindrà recollida
pneumàtica”. En el mateix

acte, l’alcalde Joan Clos tam-
bé va destacar que aquest sis-
tema de recollida d’escombra-
ries “és un símbol de dignitat
humana”.
També està a punt d’acabar la
renovació de la totalitat dels
434 pisos afectats per alumi-
nosi, tasca que s’ha fet en tres
fases i ha requerit una inver-
sió d’uns 25 milions d’euros.
Per cert, com que tant
aquests edificis nous com els
d’altres promocions disposa-
ran de pàrquing, les places
creades, juntament amb les
188 que tindrà l’aparcament
que encara s’està construint

al carrer de Cristóbal de Mou-
ra, les quals suposaran unes
600 places per a un barri que
n’és deficitari, segons va
anunciar Francesc Narváez.

A part d’aquestes actuacions,
n’hi ha d’altres com ara la
construcció de la nova escola
bressol Cascavell –que serà la
més gran del distr icte– o
l’ampliació del CAP Besòs.
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Un moment de l’acte de presentació del balanç d’inversions.

Urbanisme, habitatge i serveis a

les persones són els principals

destinataris dels 103.685.779

euros que des de l’inici de l’actual

mandat municipal s’estan 

invertint en el barri del Sud-oest

del Besòs

Més de 100 milions d’euros per
el barri del sud-oest del Besòs 

És dels primers 
barris que tindrà
recollida pneumàti-
ca en tot el territori

C IU TA DA N S OPINE N

Narciso Ximénez 
President AV Sud-
oest Besòs

Me parece de maravi-
lla, de un tiempo a esta
parte la administración
se está dando cuenta de
que esto también es
Barcelona.

Fakhita Ben El
Hassane 
Dinamitzadora
social

Está bien, poco a poco
están tirando adelante.
Este parque que han
puesto ahora y todas
las obras que están
haciendo ahora están
muy bien.

Rafael González 
Comerciant

Está bien, porque esta
plaza, la rambla Prim y
Alfons el Magnànim
estaban muy mal y han
prosperado mucho. 

Maria Dolors
Membre de
l’Associació de
Comerciants

Està bé, però hi ha un
punt entre la Caixa i el
cinema que està molt
malament, és un caos.
A part d’això, les millo-
res estan molt bé, ha
millorat molt.

Isi Pallares 
Assessora jurídica

Em sembla molt bé.
Han millorat la quali-
tat de vida de la gent i
han fet que la gent se
senti part del barri i
l’estimi.

Raquel Espada 
Presidenta de
l’Associació de
Comerciants

Tot el que s’inverteixi
en el barri és ben rebut.
Si volem tenir comerços
de qualitat i donar ser-
vei de qualitat hem de
fer que tot l’entorn
també sigui l’adequat.

Q u è  l i  s e m b l e n  l e s  i n v e r s i o n s  q u e  s ’ e s t a n  f e n t  a l  S u d - o e s t  d e l  B e s ò s ?

P L A  D E  D E S E N V O L U PA M E N T  C O M U N I TA R IA
Un projecte que es considera de gran importància per al barri és el Pla de

Desenvolupament Comunitari del Besòs, el qual impulsa la millora del territori a partir

de la participació activa de tots els agents socials (Districte i Ajuntament, Generalitat i

entitats). Entre altres objectius, el Pla aspira a millorar la convivència entre les diferents

generacions que hi viuen i l’acollida de les persones nouvingudes per tal que hi arrelin

de seguida.
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Daniel Venteo

El Plenari del Districte, ce-
lebrat el passat 5 de ju-

liol, va donar la benvinguda a
la nova presidenta del Con-
sell Municipal del Districte,
Montserrat Ballarín, en
substitució de Núria Carrera.
El Plenari va aprovar –amb
els vots favorables de PSC,
ICV i ERC, el vot en contra
de CiU i l’abstenció del PP–
la modificació del Pla espe-
cial de patrimoni arqui-
tectònic, històric i artístic
corresponent a l’àmbit del
districte, especialment del
Poblenou, que permetrà la
conservació de més d’un
centenar d’elements em-
blemàtics. En aquest sentit,
el regidor del Districte,
Francesc Narváez, va aplau-
dir la futura creació del Cen-
tre de la Cultura Industrial

de Barcelona al nou equipa-
ment municipal de Can Sa-
ladrigas. Sant Martí, que
s’havia anomenat la Man-
chester catalana, a cavall
dels segles XIX i XX, per la
gran presència de fàbriques

al seu territori, avui és el dis-
tricte de Barcelona que con-
centra més testimonis del
passat industrial tradicional
de la ciutat. També és, alho-
ra, el districte que s’està mo-
dernitzant més, amb la crea-
ció de nous carrers allà on hi
havia descampats, la cons-
trucció de nous habitatges i

parcs públics. El Pla de pro-
tecció del patrimoni històric
permetrà conservar els ele-
ments més representatius
dels antics conjunts fabrils,
molts dels quals, en l’actuali-
tat, estan cridats a recobrar
nova vida gràcies a la creació
de nous equipaments.
Entre els projectes aprovats
pel plenari també destaquen
els informes favorables de la
modificació del Pla de con-
currència pública –amb els
vots a favor de PSC, IC-V,
ERC i CiU, i l’abstenció del
PP– i el nou Pla d’usos del
Port Olímpic –amb els vots
favorables de PSC, IC-V,
ERC, l’abstenció de CiU i el
vot en contra del PP.
El nou pla comença la seva
posada en marxa. El regidor
també va anunciar la consti-
tució d’una comissió de se-
guiment del nou Pla d’usos
del Port Olímpic, integrada
per diferents sectors impli-
cats, com ara tècnics muni-
cipals, veïns i empresaris.

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

Can Saladrigas
acullirà el 
Centre de la
Cultura Industrial
de Barcelona

El ple va donar la benvinguda a la nova presidenta, Montserrat Ballarín.

L’últim Plenari del Districte aprova l’infor-

me favorable de la modificació del Pla de

patrimoni històric i artístic del Poblenou 

La Cooperativa d’Habitatges
del Sagrat Cor de Jesús (II)

J. M. ContelÀLB UM HI S TÒR IC

Construcció del bloc E-IV on després es va urbanitzar la
plaça de Zenòbia Camprubí. (Foto: Arxiu de la
Cooperativa.) 

El Plenari garanteix la conser-
vació del patrimoni industrialLa Cooperativa d’Habitatges del Sagrat Cor, dins del seu

objectiu de dotar de nous habitatges la zona de Gran
Via-Maresme, va aprovar, el 16 d’octubre de 1959, la
construcció del bloc E-III: 103 nous habitatges que els
seus propietaris van rebre el 15 d’agost de 1961.
Mentre es construïa el bloc E-III, la Cooperativa va po-
sar en marxa, el 1960, la urbanització de Maresme B en
una finca d’uns 1.300 m2 propietat de Joan Sarda. El
primer bloc fou l’E-IV, corresponent al carrer Maresme
180-184. El 1962 es va fer càrrec de l’estructura del bloc
E-V, de Maresme 190-Gran Via 1.170. Acabat el bloc E-
IV, el mes de juny es van lliurar les claus als nous propie-
taris, mentre es col·locava la primera pedra del nou
complex de Maresme C. Mesos més tard, el setembre de
1963, es van entregar els habitatges del bloc E-V.
Els habitatges de Maresme C es van construir entre els
carrers de Maresme i Marroc, en un terreny de 1.905 m2

propietat del pagès Ferran Sagrera i un altre de 110 m2

propietat de la companyia Construcciones Horizontales,
en els quals s’aixecarien dos blocs de deu pisos de 84 i 42
habitatges, enllestits el gener de 1964.
Un temps després, es va iniciar la construcció de Maresme
D amb els blocs de Gran Via 1.172, 1.174, 1.176 i Rambla
Prim 123, amb un total de 157 habitatges, que van anar a
parar als seus propietaris el desembre de 1966. El 23 de
novembre de 1965, l’Ajuntament de Barcelona va atorgar
la medalla de plata de la ciutat a la cooperativa per la cons-
trucció d’habitatge i altres actuacions complementàries
com pavimentació, enjardinament, ensenyament, etc. 
Si té fotografies o documents del seu barri, en pot fer
donació a l’Arxiu Municipal del Districte, 93 285 03 57



David Sabaté

Torna la Festa Major del
Poblenou. El dia 9, el tra-

dicional pregó, enguany a càr-
rec del periodista esportiu Fre-
deric Porta, donarà el tret de
sortida a una llarga llista d’ac-
tivitats que s’estendran fins al
dia 17. El mateix dissabte
tindrà lloc la cercavila de dia-
bles i gegants, la inauguració
de la exposició “Fet al Poble-
nou” –una mirada a les fàbri-
ques que han passat pel barri,
des de Titan o Frigo fins a Ma-
cosa, i als productes que s’hi
han elaborat– i el tradicional
sopar al carrer, que promet
omplir l’asfalt i les voreres de
Poblenou de taules, cadires i
bons aliments. Hi haurà tam-

bé, com és habitual, el tradi-
cional Correfoc, diverses acti-
vitats d’animació infantil, la
missa de Festa Major i l’inelu-
dible castell de focs, que po-
sarà, com sempre, el punt i fi-
nal a més d’una setmana de

celebracions. “La Festa Major
del Poblenou és centenària
–recorda Josep Alós, president
de la Coordinadora d’Entitats
del Poblenou i de la Federació

de carrers. “Va estar aturada
durant la dictadura franquista,
però la Coordinadora d’Enti-
tats la va recuperar fa més de
30 anys”. L’objectiu d’aquestes
festes, allò que les distingeix
de la resta de festes majors
d’arreu, és, segons Alós, “l’ob-
jectiu que els nouvinguts s’in-
tegrin”. Un objectiu que de
mica en mica es va assolint
gràcies a la implicació i l’esforç
dels veïns i veïnes i de les enti-
tats. “Els carrers s’omplen any
rera any. El que s’ha d’aconse-
guir també és que la gent jove
s’hi enganxi per tenir un relleu
generacional i que les festes no
desapareguin”. En aquest sen-
tit, les entitats més joves del
Poblenou, a través de l’Espai
Jove, han augmentat la seva
presència dins les activitats de
la Festa Major i han organit-
zat, per exemple, diversos con-
certs de rock als carrers Llacu-
na i Ramon Turró.
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N O T Í C I E Sf
VI Obert Internacional d’Escacs 
El passat agost es va celebrar al Centre Cívic del
Poblenou, Can Felipa, el VI Obert Internacional
d’Escacs Actius Vila del Poblenou, organitzat per la
Societat Cultural i Recreativa Ateneu Colón. 
El guanyador de l’Obert va ser el mestre Marc Narci-
so Dublan, del club Foment Martinenc de Sant Mar-
tí, que va vèncer el mestre rus Epishin en una parti-
da molt disputada.

Xerrada de la síndica de Greuges al Besòs
La síndica de Greuges de Barcelona, Pilar Malla, farà
una xerrada el proper 5 d’octubre a les 19 hores al
Centre Cívic del Besòs (rambla Prim, 87-89). La síndi-
ca està fent un seguit de xerrades a diferents centres
cívics de tota la ciutat amb l’objectiu d’explicar quines
són les funcions del seu càrrec en la defensa dels
drets dels ciutadans. Explicarà també com es pot pre-
sentar una queixa quan no s’està d’acord amb l’actua-
ció municipal. 

Aula de noves tecnologies a Diagonal Mar
El nou centre de barri de Diagonal Mar (Selva de Mar,
22. Tel. 93 498 24 46) disposa d’un aula de la xarxa
Conecta Ahora, un espai perquè els veïns i les veïnes
del barri que desconeixen les noves tecnologies pu-
guin aprendre a fer servir un ordinador i a navegar
per Internet de manera senzilla i entenedora. El curs
inicial és de dues hores, dos cops a la setmana, durant
dos mesos i mig.

Sant Martí commemora l’11 de setembre
Com cada any per aquestes dates, el Districte de Sant
Martí organitza diverses activitats per commemorar
la Diada Nacional de Catalunya. Enguany el director
del Museu d’Història de Catalunya, Jaume Sobre-
qués, farà una conferència amb el títol de “La llarga
lluita per l’autonomia de Catalunya (1918-2006)”.
També hi haurà ballada de sardanes a la plaça de Va-
lentí Almirall. Dia 8 de setembre, a partir de les 19 h.

El Poblenou celebra la seva Festa 
Major amb activitats per a tothom

La festa s’iniciarà 
el dia 9 amb 
el pregó del
periodista esportiu
Frederic Porta

Entre el 9 i el 17 de setembre aquesta

celebració centenària omplirà els 

carrers del barri amb nombroses activitats

obertes a tothom 

Dinar popular durant la festa de l’any passat.

El carrer Marià Aguiló s’ha remodelat entre Llull i Pere IV.

El Poblenou guanya zona verda i espais per a vianants
Redacció

El barri de Poblenou ha
guanyat un nou tram

per a vianants al carrer Ma-
rià Aguiló i una nova zona
verda a l’espai interior de l’i-
lla delimitada pels carrers
Bi lbao,  Marroc ,  Bol ívia  i
Castella. 
La reurbanització del tram
comprès entre els carrers
Llull  i  Pere IV ha permès
completar la transformació
de Marià Aguiló en un car-

rer pr ior itar i  per als via-
nants.  També culmina la
creació d’un gran eix per a
vianants, que travessa de
dalt a baix Poblenou. És l’eix
que constitueixen els car-
rers Sant Joan de Malta i
Marià Aguiló, en paral·lel a
la Rambla. 
A Marià Aguiló s’han am-
pliat les voreres i s’ha creat
un espai central per a la cir-
culació de vehicles, al mateix
nivell de les voreres i delimi-

tat per pilones fixes. El tràn-
sit es regula amb unes pilo-
nes hidràuliques. 
Al Poblenou no són habi-
tuals els interiors d’illa, però
és el que s’ha fet a l’illa com-
presa entre Bilbao, Marroc,
Bolívia i Castella. A l’espai
interior s’ha creat una zona
verda amb una àrea de jocs
infantils, que està molt a
prop de la zona on es cons-
trueix el futur Parc Central
del Poblenou. 
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Ala cantonada del carrer Mallorca amb
Fontova, en el que antigament era el car-

rer Núria, hi ha la tintoreria Fernández, un
negoci familiar que van obrir el Manuel Fer-
nández i la Pilar Pérez l’any 1972. Al principi,
el Manuel, sastre de professió, volia obrir una
sastreria, però un cosí seu el va convèncer
d’obrir una tintoreria. La Pilar ja havia treba-
llat en el ram, però de dependenta, i va haver
d’afrontar l’esforç que requereix portar un ne-
goci. El Santi és la segona generació familiar i

ja fa catorze anys que treballa a la botiga. Fan
servei de tintoreria i rentat en sec, i estan es-
pecialitzats sobretot en vestits de núvia. Te-
nen clients de tota la vida, com la senyora
Lluch, que és la primera clienta que va entrar
a l’establiment. La Pilar encara recorda que,
quan van quedar-se el local, encara hi havia
restes de l’antiga fàbrica de teixits Rius.

Tintoreria Fernández
C/ Mallorca, 575

E L  T A U L E L L

La tintoreria familiar de l’antic carrer Núria

En Santi, en Manuel i la Pilar a la seva tintoreria.

Joan Anton Font

E Q U I P A M E N T S

Felicia Esquinas

El de la Verneda és un dels
primers centres de Ser-

veis Socials que es van obrir a
Barcelona, cap al 1982. Avui,
a banda de la seva tasca habi-
tual, impulsa projectes per re-
soldre les necessitats que de-
tecten entre els veïns del
barri. Aquesta feina es fa en
col·laboració amb altres enti-
tats de la zona. 
El centre té en marxa dos
programes destinats a les fa-
mílies i als adolescents. El
primer, L’aventura de ser pa-
res, es va iniciar fa dos anys
juntament amb el Casal In-
fantil de Sant Martí. El seu
objectiu és oferir un espai de
trobada a pares i mares de
fills d’entre 3 i 16 anys. Les
reunions es fan dos cops al
mes, a la tarda, al casal infan-
til, en presència d’una educa-
dora del centre i del respon-
sable del casal. 
Durant aquestes trobades,
mares i pares comparteixen
les seves experiències sobre
educació i relació amb els fills
i les filles, especialment sobre
els temes que els preocupen.
També s’organitzen tallers de

massatge, relaxació o xerrades
a càrrec d’especialistes. “Criar
els fills no és tasca fàcil i de
vegades estem molt sols. I
nosaltres vèiem que molts pa-
res necessitaven informació i

pautes”, explica Montserrat
Palou, directora del Centre de
Serveis Socials de la Verneda.
Els qui també busquen orien-
tació són els adolescents. “És
una etapa de la vida on la in-
formació es busca fora de la

família”, assenyala Palou.
Per a ells han creat, amb l’IES
Bernat Metge i el Centre de
Planificació Familiar del ba-
rri, un programa sobre afecti-
vitat i sexualitat on van parti-
cipar seixanta joves el 2005. 
“Facilitem als adolescents un
espai de creixement personal,
on aprenen a escoltar, a res-
pectar, a prendre decisions i a
tenir un millor coneixement
d’ells mateixos, en positiu”,
diu Montserrat Palou. “I està
tenint bons resultats”. 

Més informació:
Centre de Serveis Socials
de la Verneda
C. Selva de Mar, 215
Tel. 93 308 97 93

Per als adolescents 
hi ha un programa 
sobre afectivitat 
i sexualitat 

El programa s’adreça a pares de fills d’entre 3 i 16 anys.

Un espai on els pares comparteixen
l’experiència d’educar els fills

S E R V E I  P Ú B L I C

Inscripcions als centres
cívics del districte

El Centre de Serveis

Socials de la

Verneda fa un pro-

grama per a famílies,

“L’aventura de ser

pares”, i un altre per

a adolescents

B. Sanchís

Amb el començament del mes de setembre s’inicia un al-
tre cop el període d’inscripcions als centres cívics del dis-
tricte per als cursos i tallers del darrer quadrimestre de
l’any. Hi ha un ampli ventall d’activitats per a tots els gus-
tos i edats: des de propostes clàssiques, com ara balls de
saló, fins a cursos basats en la cultura oriental, com el
ioga i el tai-txi. A més, tots els cursos estan impartits per
professionals de la matèria i tenen un preu assequible,
que oscil·la entre 13 euros per als cursos de tres hores i
els 75 euros per als de fotografia o aprenentatge mul-
timèdia. Per apuntar-s'hi només cal anar-hi els dies d’ins-
cripció establerts pel centre. És millor anar-hi amb temps
i tenir preparades diverses opcions, perquè les places són
limitades i sovint tenen gran demanda. 
És recomanable adreçar-se als centres cívics per consultar
amb detall l’oferta de tots els cursos i tallers, els dies
d’inscripció i les característiques de cada curs, com per
exemple, el dia i l’hora en què s’impartirà. Al districte hi
ha quatre centres cívics: 

Besòs
Rambla de Prim, 87-89. Tel. 93 266 39 36  

Can Felipa
c/ Pallars, 277. Tel. 93 266 44 41

Sant Martí
c/ Selva de Mar, 215. Tel. 93 308 97 93

Centre Cultual La Farinera del Clot
Gran Via de les Corts Catalanes, 837. Tel. 93 291 80 80
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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

Ràdio Unión Catalunya - 88.0 FM
Almogàvers, 68-70

PUBLICACIONS

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

La Veu de Sant Martí
Maresme, 220-230.  Tel. 93 314 71 65

El Butlletí
AV Clot-Camp de l’Arpa 
Joan Sibelius, 3.  Tel. 93 232 46 10

Poblenou
AV del Poblenou
Pallars, 277.  Tel. 93 266 44 41

A tot esport
Associació Sant Martí Esport
Campo Arriaza, 99.  Tel. 93 266 44 41

INTERNET

BCN en vídeo

El web www.bcn.cat i el servei www.3ala-
carta.cat, de Televisió de Catalunya (TVC),
ofereixen una secció especial dedicada de
manera exclusiva a la ciutat de Barcelona.
Els vídeos emesos a TV3 i Canal 33 que
tracten sobre els grans esdeveniments de
Barcelona ja es poden veure en qualsevol
moment i de manera gratuïta.
www.bcn.es/3alacarta/ca

Web de l’Any del Comerç

Durant aquest 2006, Barcelona celebra
l’Any del Comerç amb un programa d’acti-
vitats que inclou exposicions, conferèn-
cies, concursos i itineraris. En aquest web
podeu trobar informació actualitzada
sobre totes les activitats previstes.
www.bcn.es/anydelcomerc

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

L’Associació Sant Martí Esport,
campiona d’Espanya d’handbol

Pere S. Paredes

Pere López, president de l’Asso-
ciació Sant Martí Esport

(ASME), explica fins a quin punt
aquesta victòria dels seus cadets ha
marcat història: “a Espanya, fora del
FC Barcelona o el Granollers, cap al-
tre equip català havia estat campió”.
“Ens hem de remuntar” diu López,
“a l’antic Picadero, per trobar un
equip que hagués estat campió en
handbol. Les reaccions que hem tin-
gut, d’alegria dels nois per la victò-
ria, han estat indescriptibles. A més
a més, hem estat tercers en catego-
ria infantil”.

L’ASME és una de les associacions
més conegudes i importats del dis-
tricte. Porta molts col·legis i ofereix
l’oportunitat, amb les seves múlti-
ples activitats, de donar suport a
l’esport a Sant Martí.

Actualment, l'handbol té més de
vint equips, que ofereixen els seus
serveis a les diferents categories,
des dels benjamins, fins a la Prime-
ra Divisió Catalana. Però a més a
més d’handbol, “tenim una línia
sencera de bàsquet, tant en noies
com en nois”, diu López.
“L'handbol”, explica el seu presi-
dent, “és un dels nostres principals
projectes. Ara mateix estem entre
els cinc equips més importants de
Catalunya. Per això, la nostra feina
ha de consistir a agrupar tots els ju-

gadors amb projecció i donar-los la
continuïtat que no poden donar-los
els seus col·legis. És una feina que,
com hem vist, ha donat uns magní-
fics resultats”.
Pere López és conscient de la im-
portància de la seva associació, “per
això tenim bons entrenadors i tèc-
nics a totes les categories, des de la
iniciació fins a l'alta competició”.

Més informació:
ASME 
Poliesportiu de La Verneda
Carrer Binèfar, 10-14 
Telèfon: 93 305 49 59 
perelopez@asmesport.com

Els nois de la categoria

de cadets de l’Associació

Sant Martí Esport

(ASME) han  guanyat el

títol nacional absolut en

la seva categoria Agrupar i donar 
continuïtat als jugadors,
feina primordial d’ASME

Els campions van celebrar el seu èxit.

per MANEL

Fe d’errates
En el número anterior, el text no
es corresponia amb el títol i les
imatges. Aquest mes publiquem el
reportatge sencer correctament.
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Les oficines de la Caixa al distric-
te han donat 50.000 euros a un
projecte d’atenció a les persones.
Han fet un gir més social?
Sí. En principi, es tracta d’afavorir el
màxim nombre de persones dins el
districte. 
Quant suposa aquesta quantitat
dins del cost total dels projectes?
En el cas d’ajuda a les famílies, és el
100% del projecte i en el d’acompa-
nyament a la gent gran, gairebé el 90%.
L’any passat van participar en un
altre projecte, per què van deci-
dir canviar d’àmbit?
L’any passat vam ajudar a finançar les
colònies infantils, però vam entrar en
el projecte amb una mica més de re-
tard. Es tractava de finançar el projec-
te que estava més coix de pressupost. 
A banda d’aquests projectes con-
crets, col·laboren directament
amb altres entitats de Sant Mar-
tí?

Les aportacions que fèiem abans eren
molt fraccionades; per a nosaltres no
eren significatives, probablement eren
importants per a les entitats, però no
arribaven ni a ser conegudes ni a com-
plir el vessant social que nosaltres vo-
líem donar-hi. És molt lloable finançar
un torneig de bàsquet, unes medalles
per als nens…, però això s’esgota en
aquell moment i nosaltres volem que
sigui una ajuda perdurable. Si ajudem
famílies amb necessitats socials és
una acció més perdurable i l’any se-
güent puc aportar més pressupost…,
per això vam canviar l’estratègia d’a-
juts. A més, les entitats del districte
poden optar als ajuts de la Fundació la
Caixa a través de qualsevol de les nos-
tres oficines.
Es tracta d’un ajut més perma-
nent…
El que volem és que la gent de barri
percebi que la Caixa, a través de les se-
ves oficines, està millorant el seu en-
torn. La gent valora el Cosmocaixa de
manera global, però també volem aju-
dar la gent del districte de Sant Martí.
Quines entitats i associacions del
districte s’han beneficiat dels

ajuts de l’Obra Social de la Funda-
ció la Caixa?
S’han donat ajuts per un valor de
285.000 euros a la Fundació Eulàlia
Torres de Bea, l’Associació Puente
Centro Cultural Árabe, la Coordinado-
ra d’Entitats del Poblenou, el Centre
Cultural de Formació i Ocupació Pro-
fessional Sant Martí, Món Blau Verd,

Xop Centre Ocupacional, l’escola espe-
cialitzada la Sagrera, la fundació priva-
da Ared, la Federació de Sords de Ca-
talunya, l ’Associació de Pares de
Malalts Mentals Dau, la Fundació Pri-
vada d’Oncologia Infantil Enriqueta
Villavechia i la Fundació Pere Mitjans.
En qualsevol districte hi ha mol-
tes necessitats, com trien les lí-
nees d’ajut prioritàries?
El que volem és arribar a la gent que

tenim al costat, per això què millor
que fer-ho amb els Serveis Socials, que
són els que coneixen millor el barri?
Ens reunim amb el Districte, que ens
explica les seves necessitats anuals.
Evidentment n’hi ha moltes més de
desconegudes: bosses de pobresa,
gent que no pot pagar-se un lampista,
gent gran que necessita que algú l’a-
companyi al metge, arranjaments d’-
habitatges, etc., però anem consen-
suant aquestes línies de treball i
ajudem en la mesura del possible. I jo
espero anar avançant amb el temps.
Tradicionalment han col·laborat
també en actes festius com les
festes majors. Ho continuaran
fent?
En principi, no. És una decisió opina-
ble, però hem decidit seguir la línia de
pensament de l’Obra Social. 
Quines línies són prioritàries per
a l’Obra Social de la Fundació la
Caixa?
Les noves línies són el foment de l’e-
ducació, ajut a les persones depen-
dents, atenció a la joventut, formació
a la població reclusa, immigració i la
conservació del mar. 

E N T R E V I S T A Jordi Bolumar, director d’àrea de negoci de la Verneda-Sant Martí de la Caixa 

Jordi Bolumar davant la seva oficina de la Caixa.

Són projectes coordinats pels Serveis Socials 

del Districte que s’han finançat amb diners de

l’entitat financera gairebé en un 100%

“La Caixa ha donat
50.000 euros per a
projectes socials a
Sant Martí”

“L’Obra Social també

ha donat 285.000 euros 

a entitats i associacions

del districte”

Núria 
Mahamud


