
Inaugurat el nou Centre 
de Barri Diagonal Mar

ACCESSIBLE

Està habilitat per 
a persones amb
mobilitat reduïda

COMPROMÍS

És un nou avanç del
Pla d’Equipaments
del Poblenou

PARTICIPACIÓ

L'Associació de Veïns 
és l’encarregada de 
gestionar l'equipament

Pàg. 3

E N T R E V I S TA Pàg. 8

María José 
del Caño Martín
Presidenta de l'Associació
Cultural i Recreativa 
La Palmera 

“El nostre objectiu és
que la joventut tingui
molt contacte amb
la cultura”

E Q U I PA M E N T S Pàg. 6

Arxiu Municipal del
Districte 
Documents de la història
passada i recent del barri

E S PA I U R B À Pàg. 4

Nou circuit esportiu 
a la Diagonal

Aquest mes de juliol, la Guàrdia
Urbana comença a exercir les se-
ves funcions a la nova caserna
ubicada en una de les naus de la
fàbrica Oliva-Artés. Les seves
installacions, àmplies i moder-
nes, li permetran millorar el ser-
vei d’atenció al ciutadà i poten-
ciar la seva funció de policia de
proximitat. La seva situació –al
carrer d’Espronceda, 148-150,
dins l’espai del futur Parc Central
del Poblenou– central i estratègi-
ca farà possible millorar la seva
comunicació amb qualsevol barri
del districte. En la rehabilitació
per transformar l’antic taller, hi
han participat 96 joves menors
de 25 anys d’una Escola Taller
impulsada per Barcelona Activa.

La Guàrdia Urbana estrena 
seu en un edifici emblemàtic 

Una patrulla de la Guàrdia Urbana davant la nova seu, dies abans de la inauguració. Pàg. 5

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

L’adopció dóna una
segona oportunitat 
a gossos i gats
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SANT MARTÍ
B A R C E L O N A

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.

BIBLIOTEQUES

Bibl. Pública Xavier Benguerel 93 402 36 44
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

Dissabte 8 de juliol 
9a Fira de teatre i animació 
De 19 h a 02 h. Era de Can Planes (Parc de Sant Martí)
Teatre, circ, actuacions, mim, performance... 

Dijous 13 de juliol 
Cinema sota les Estrelles
A les 22 h. Plaça Puigcerdà 
Projecció d’una pel·lícula d’estrena.

Dies 12,13,14 de juliol 
Cicle de cinema social 
A les 22 h. C/ Selva de Mar (Rambleta)
Coorg: Col·lectiu cinèfil Lumière i c. cívic Sant Martí.

Divendres 14 i 21 de juliol 
Cinema intercultural
A les 22 h. Centre Cívic Can Felipa (Pallars, 277)
Amb les pel·lícules Oriente es Oriente i El gurú del sexo.

Dissabte 15 de juliol
Antologia 60 anys
A les 21.30 h. Plaça de Font Sagué
Amb l’Esbart Sant Martí de Barcelona.

Diumenge 16 de juliol
Gran Trobada de Gegants
Matí. Parc del Fòrum

Divendres 25 d’agost
Nit de Foc
Nit. Parc del Fòrum
Correfocs amb diables, cuques i molt més.

Dijous 13 de juliol
Mares del centro
A les 20 h. Farinera del Clot (Gran Via de les Corts, 837)
Companyia Tripolarium.

Divendres 14 de juliol
A puerta cerrada
A les 22 h. Bib. Xavier Benguerel (av. Bogatell, 17)
Dansa afrocubana amb percussió en directe.

Divendres 21 de juliol
Obra de teatre 
A les 20 h. Sala d’Actes del C. C. Besòs (rambla de Prim, 87)
Amb La Farándula del Besòs.

Dijous 13 de juliol
Fresca a la Rambla
A les 11 h. Rambla del Poblenou (entre Pallars i Pujades)
Festa d’animació per a nens i nenes de 3 a 12 anys.

Dijous 13 de juliol
Festa de benvinguda als nens saharians
De 18.30 a 20 h. Parc del Clot
Organitzada per la Federació d’Entitats Clot-Camp de
l’Arpa i altres grups i equipaments del barri.

Dijous 20 de juliol
IV Concurs de pastissos
A les 10 h. Ludoteca Mª Gràcia Pont (Rambla Poblenou, 77)

Dijous 27 de juliol
Llibres animats
A les 18 h. Bib. Xavier Benguerel (av. Bogatell, 17)
Taller de creació a càrrec d’Elena Cánovas.

Dilluns 31 d’agost
Contes de mags i trucs
A les 18 h. Bib. Xavier Benguerel (av. Bogatell, 17)
Narració de contes a càrrec de Laura Rodríguez.

Dijous 20 de juliol 
Rosana
A les 22 h.Parc dels Auditoris (Parc del Fòrum)
Concert amb entrada lliure de la Cadena Ser.

Divendres 4 d’agost
Fundación Tony Manero
A les 22 h. Parc dels Auditoris (Parc del Fòrum)
Concert amb entrada lliure de la Cadena Ser.

Dissabte 5 d’agost
No solo Funk
A les 21 h. Escenari Cadena 100 (Parc del Fòrum)
Concert amb entrada lliure de la Cadena 100.

Del 7 al 28 de juliol 
Ahir encara no era jo! 
Sala d’Exposicions del C. C. Besòs (rambla de Prim, 87)
Pintures d’Isabel Gago.

www.bcn.cat/publicacions

bcnrevistes@bcn.cat
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David Sabaté

El passat 17 de juny es va
inaugurar el Centre de

Barri Diagonal Mar, un nou
equipament demanat pels
veïns que neix amb la volun-
tat de ser un punt de referèn-
cia i dinamisme per a aquest
barri de llarga història i de
grans transformacions. El
nou centre permetrà poten-
ciar i cohesionar la xarxa as-
sociativa de Diagonal Mar a
través d’un espai modern i
funcional obert a tothom, a
la participació i l’intercanvi, i
que permetrà desenvolupar
tot tipus d’activitats relacio-

nades amb el món associatiu
i cultural –tallers, xerrades,
conferències, cursos, exposi-
cions, etc. Durant l’acte d’i-
nauguració del centre, el regi-
dor del Districte, Francesc

Narváez, va assegurar als as-
sistents que al Centre de
barri Diagonal Mar és un dels
millors de tot Barcelona. Tot
seguit va destacar les nom-

broses millores que s’han fet
a la zona els últims anys i va
afegir-hi que la gent de la res-
ta de la ciutat i de fora de la
capital catalana ara ja sap si-
tuar Sant Martí al mapa grà-
cies a aquest barri i al Fòrum.
Narváez va puntualitzar que
l’administració del nou centre
de barri anirà a càrrec, en
aquest cas, de l’associació de
veïns, la qual serà la respon-
sable d’organitzar i gestionar
el conjunt de les activitats se-
gons les demandes del propi
veïnat. Precisament, el presi-
dent de l’Associació de Veïns
de Diagonal Mar, Jordi Del-

monte, va assenyalar que el
nou centre és un dels somnis
que tenien des de l’any 1988.
Finalment, l ’alcalde Joan
Clos va agrair l ’esforç i la
col·laboració dels veïns del
barri “per ajudar a transfor-
mar Barcelona” i els va invi-
tar a gaudir i a tenir cura del
nou centre. L’equipament, to-
talment habilitat per a perso-
nes amb mobilitat reduïda,
compta amb una superfície
de 694 metres quadrats re-

partits en un vestíbul-recep-
ció, tres despatxos i tres sa-
les-taller, una sala polivalent,
una sala de reunions, cursos i
seminaris, una zona de ser-
veis i un magatzem. La seva
construcció, que representa
l’assoliment d’un altre dels
compromisos del Pla d’Equi-
paments del Poblenou, ha
comptat amb un pressupost
de 390.000 euros. Per a més
informació, podeu consultar
el web www.bcn.cat.
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El veïnat va estrenar el nou equipament.

L’equipament permetrà 

impulsar l’activitat social i

cultural de Diagonal Mar sota 

la gestió dels seus veïns,

els quals demanaven des de 

feia temps un centre d’aquestes

característiques

Els veïns de Diagonal Mar
tenen un nou centre de barri

El nou edifici neix
amb la voluntat 
de ser un punt de
referència del barri

C IU TA DA N S OPINE N

Josep Hitos
Expresident de l’AV
Diagonal Mar

Es una reivindicación
muy antigua y muy
necesaria de las entida-
des. Está muy bien ubi-
cado en el centro del
barrio. Es lo que siem-
pre habíamos deseado.

Jordi Delmonte
President de l’AV
Diagonal Mar

És un equipament molt
important per al barri,
que finalment tenim en
funcionament. Implica-
rà molt els veïns a tre-
ballar-hi i participar-hi.
Volem que el seu nom
soni a tot Barcelona. 

Virtudes Gómez
Veïna

El centro es una goza-
da. Yo destacaría las
salas grandes, bien
ventiladas y con buena
iluminación para las
actividades. Vamos a
realizar los trabajos
mucho más a gusto.

María Bayarre
Veïna

Fa molts anys que
l’estàvem esperant. El
necessitàvem per a
moltes coses. És una
gran satisfacció. La pri-
mera vegada que l’he
vist m’he quedat boca-
badada. 

Joaquín Luque
Veí

Ya era hora que llegara.
Ahora sólo falta que
todo el mundo participe
y aproveche este centro
tan magnífico que aca-
bamos de estrenar. 

Milagros Mata
Veïna

Hace muchos años que
los vecinos lo pedíamos.
Yo destacaría sobre
todo esta lucha, que ha
sido decisiva para tener
el centro que tenemos
ahora. 

Q u è  l i  s e m b l a  e l  n o u  C e n t r e  d e  B a r r i  d e  D i a g o n a l  M a r ?



David Sabaté

El passat mes de juny es
va inaugurar oficial-

ment el nou circuit esportiu
de l’avinguda de la Diago-
nal, un nou espai urbà per
fer esport i guanyar en qua-
litat de vida dins la ciutat.
El nou tram se suma a al-
tres circuits esportius ur-
bans ja existents a Sant
Martí, com el parc del Lito-
ral, el circuit de ronda de
Sant Martí/rambla de Prim,
el de la rambla de Guipús-
coa o el del parc del Clot.
Tots ells sumen uns 24
quilòmetres d’espai públic
aptes per a l’atletisme no
competitiu o la passejada.
Amb una extensió de 4.400
metres (anada i tornada), el
tram de l’avinguda Diagonal
comprès entre els carrers

Badajoz i Josep Pla es con-
verteix ara en un extens
passeig per córrer o passe-
jar. Així, aquells vianants
que ho vulguin poden cami-
nar tranquil·lament per la

part central i seure a des-
cansar en els nombrosos
bancs disposats al llarg de
tot el tram. “Hi passem
cada dia. Està molt bé, per-
què pots passejar i quan et
canses aturar-te una esto-
na”, comenta un grup de

veïnes. L’espai, senyalitzat
amb indicacions verticals
cada 1.000 metres i amb
senyalitzacions horitzontals
cada 200 metres, és igual-
ment indicat per als aficio-
nats al footing o al patinat-
ge sobre rodes. Des del
Districte s’aconsella ade-
quar el temps i la intensitat
de l’activitat esportiva a l’es-
tat físic de cadascú, beure
aigua i sucs per mantenir-se
hidratat i acompanyar l’e-
xercici d’una dieta sana i
equilibrada. Una invitació,
en definitiva, a mantenir-se
en forma i a cultivar la salut
en harmonia amb un en-
torn urbà, agradable i pro-
per a casa, respectant, al
mateix temps, els diferents
usos del passeig.

Més informació:
Circuit esportiu urbà 
de l’av. Diagonal
Av. Diagonal, entre 
Badajoz i Josep Pla
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E S P A I  U R B À  

Circuit esportiu de la Diagonal:
esport al carrer per a tothom

Els participants a la passejada inaugural van rebre una gorra de regal.

Amb el nou tram,
el districte té 24 km
d’espai públic per 
a l’atletisme no
competitiu 
i la passejada

La iniciativa, impulsada des del Districte,

vol fomentar la pràctica de l’esport i el

passeig en un entorn urbà i agradable

Cooperativa d’Habitatges
del Sagrat Cor de Jesús (I)

J. M. ContelÀLB UM HI S TÒR IC

Imatge de la construcció dels bolcs E-I i E-II de la coopera-
tiva. (Foto: Luis Estrada. Arxiu de la Cooperativa.) 

Davant l’arribada massiva a Barcelona de persones d’al-
tres indrets i la manca d’habitatges dignes, un grup de
treballadors afiliats a la HOAC (Hermandad Obrera de
Acción Católica) de la parròquia del Sagrat Cor de Jesús
del Poblenou i vinculats al moviment cooperativista del
barri van constituir, el 16 de novembre de 1957, la Coo-
perativa d’Habitatges del Sagrat Cor de Jesús. Estava for-
mada per quinze socis i tenia com a objectiu la construc-
ció d'habitatges per als seus associats.
Dies després, quan es va celebrar la primera assemblea (1
de desembre de 1957), el nombre d’associats havia aug-
mentat fins a 97 i ho continuà fent en dies posteriors. El 2
de gener de 1958, van obtenir l’opció de compra d’un te-
rreny, propietat d’Enric Cera i d’altres propietaris, plenes
de matolls i alguna masia, al costat de la Riera d’Horta
(rambla Prim), on l’autopista i la Gran Via encara no s’ha-
vien urbanitzat, com tampoc el carrer Maresme, que tam-
bé estava en projecte, i el de Paraguai, que van costar
1.743.001 pessetes, pagades proporcionalment pels socis. 
Amb el solar en propietat i el projecte per a la construcció
dels blocs E-I, E-II i E III, el 21 de desembre de 1958, es
va col·locar la primera pedra, portada des de Montserrat.
Les obres van començar a bon ritme en els blocs I i II,
amb la particularitat que també hi prenien part els co-
operativistes, que aportaven el seu treball voluntari i que
va ser cabdal per a la seva bona marxa. Finalment, el 24
de juny de 1960 es van entregar els primers 90 habitat-
ges, que corresponien als blocs I i II, entre els carrers Ma-
resme i Paraguai.
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 nova caserna de la
Guàrdia Urbana de Sant

Martí, que comença a funcio-
nar aquest mes, és al carrer
d’Espronceda, 148-150, si-
tuada enmig de l’illa compre-
sa entre els carrers de Pere IV,
Espronceda, Marroc i Bac de
Roda, i, per tant, dins l’espai
del futur Parc Central de Po-
blenou. La seva situació és
estratègica, fet que possibili-
tarà una ràpida projecció i,
sobretot, una ràpida conne-
xió amb tots els barris del
districte. 
A part de la millora en co-
municació, amb la nova ca-
serna es guanya en espai res-
pecte a la vella de la Gran
Via de les Corts Catalanes.
És més gran i té instal·la-
cions més modernes, cosa
que influirà especialment en
la millora del servei d’aten-

ció al ciutadà i en la poten-
ciació de la seva funció com
a policia de proximitat.

La nova seu de la Guàrdia Ur-
bana té una superfície total

de 1.834,58 m2, repartits en
tres plantes: planta baixa, on,
entre altres espais, es troben
els serveis d’atenció al ciu-
tadà; primera, segona i sota-
coberta, que acullen serveis i
instal·lacions internes. 
L’arquitecta Núria Montfort
ha estat l’autora del projecte
de rehabilitació, l’execució
del qual ha costat 1,7 mi-
lions d’euros. Com a actua-
cions més destacables, cal
assenyalar la rehabilitació
exterior i interior de les qua-
tre façanes, la instal·lació
d ’ascensors i  escales o la
substitució de la coberta de
l’edifici, molt deteriorada,
per una altra d’acer lacat.
Cal recordar que l’edifici on
s’ubica la caserna era una de
les naus de l’antiga fàbrica
Oliva-Artés, l’origen de la
qual  es remunta a l ’any
1878.
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N O T Í C I E Sf
Cantada d’havaneres el 14 de juliol
El divendres 14 de juliol tindrà lloc la tradicional can-
tada d’havaneres al Parc de Bombers de Llevant (car-
rer de Castella,6). El concert ccomençarà a les 21.30
hores i enguany comptarà amb la participació del
grup Barca de Mitjana. L'acte, obert a tothom, està
organitzat per l'Agrupació Cultural i Esportiva del
Cos de Bombers de Barcelona, amb el suport del Dis-
tricte de Sant Martí, entre d'altres. 

El regidor rep un jove campió d’escacs
El regidor del Districte de Sant Martí, Francesc Nar-
váez, va rebre el juny Marc Sánchez Ibern, guanyador
del campionat d'Espanya d'Escacs 2005 en la catego-
ria Sub-10 (benjamí). Aquesta jove promesa dels es-
cacs, d’11 anys, és actual campió de Catalunya Sub-12
(aleví) i un dels quinze nens que juguen al Club d'Es-
cacs Sant Martí. Aquest juliol, Marc Sánchez  partici-
pa de nou al campionat d’Espanya. 

“Pakonstein” va cloure Mercateatre
L’espectacle “Pakonstein”, de Discípulos de Morales,
va tancar la novena edició de la fira de teatre i d’ani-
mació al carrer Mercateatre, que es va celebrar el 8 de
juliol al Parc de Sant Martí. La fira es va obrir amb un
cercavila a la rambla Guipúscoa a les 19 hores. A con-
tinuació, quinze companyies van oferir espectacles de
dansa, trapezi, clown i circ al parc fins a les dues de la
matinada.

Ramblejant el Besòs
La Rambla Prim va tornar a ser l’escenari de la troba-
da Ramblejant el Besòs, dins de l’Estiuàs de Sant
Martí. Va ser el 30 de juny, a la tarda. El programa va
incloure el tercer Campionat de Dominó, les propos-
tes escèniques de diverses entitats, el festival Besaca,
un concert del grup Nour i unes carpes dedicades a
intercanviar coneixements i habilitats, a més del cir-
cuit Tastatapes i de l’Espai Dolç.

La Guàrdia Urbana estrena
seu a l’antic taller Oliva-Artés

El canvi influirà 
en la millora del
servei d’atenció 
al ciutadà 

La Guàrdia Urbana

té una nova

caserna, ubicada 

en una de les naus

dels antics tallers

d’Oliva-Artés 

La Guàrdia Urbana podrà accedir a tots els barris del districte 
amb més facilitat.

Un moment de la inauguració de les dues rambletes.

Alcalá de Guadaira i Doctor Zamenhof, renovats
Daniel Romaní

Dues rambletes del barri
de la Verneda han estat

renovades completament la
darrera primavera. Ara és més
agradable passejar-hi. Es trac-
ta del carrer Alcalá de Guadai-
ra –nom d’una ciutat andalu-
sa propera a Sevilla, situada a
la vora del riu Guadaira; té un
carrer que es diu Barcelona i,
com a agraïment, la nostra
ciutat va batejar-ne també un
amb el seu nom– i del carrer

Doctor Zamenhof –nom d’un
oculista i lingüista jueu po-
lonès (1859-1917), creador de
l’esperanto i traductor de
nombroses obres a aquesta
llengua universal. Les dues
rambletes, properes al Parc de
Sant Martí, s’estenen al llarg
de dues illes de cases que van
del carrer de Menorca a la
rambla de Guipúscoa. En tots
dos carrers paral·lels s’ha mi-
llorat l’accessibilitat, instal·lat
nou mobiliari urbà, eliminat

parterres i renovat el pavi-
ment amb asfalt de color gra-
nat. A l’acte d’inauguració de
la millora de totes dues ram-
bles, celebrat el 9 de juny, hi
van assistir el regidor del Dis-
tricte, Francesc Narváez, la
presidenta de l’Associació de
Veïns de Provençals Verneda,
María del Carmen Alcocer, i
nombrosos veïns, els quals
van gaudir d’una cercavila or-
ganitzada pel grup d’animació
Xip Xap.

R E H A B I L I TA D A  P E R  L’ E S C O L A  TA L L E RA
El projecte de rehabilitació de l’antiga fàbrica d’Oliva-

Artés ha estat executat per alumnes d’una Escola Taller

impulsada des de Barcelona Activa. Durant dos anys, uns

96 joves menors de 25 anys en atur o amb baixos nivells

de qualificació s’han format i treballat en algun dels ofi-

cis necessaris per rehabilitar l’espai, acompanyats i

guiats per setze tècnics. La Farinera del Clot i Can

Jaumandreu també es van rehabilitar mitjançant la par-

ticipació de Barcelona Activa.
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E Q U I P A M E N T S

Dolors Roset

A l’Arxiu Municipal de Sant
Martí hi ha el fons histò-

ric i administratiu del Distric-
te. És un referent per als
veïns que volen consultar do-
cuments de fa més de cinc
anys i per a tots els que n’in-
vestiguen el passat.
L’Arxiu custodia documenta-
ció de l ’antic municipi de
Sant Martí de Provençals, des
de 1740 fins a 1897, quan va
ser annexionat a Barcelona. A
més, també hi ha el fons ad-
ministratiu del Districte de
de l’any 1984, data de l’inici
de la descentralització muni-
cipal. També es nodreix de
donacions o cessions de fons
privats d’empreses que ha-
vien estat al barri, com ara
Saladrigas, Oliva-Artés i les
Farineres Sant Jaume; d’enti-

tats, com la Cooperativa Pau i
Justícia i La Formiga Marti-
nenca i també de particulars.
L’Arxiu també té col·leccions
importants, entre les quals
destaquen les 30.000 foto-

grafies d’activitats que s’han
fet al districte o de donacions
de particulars. A més a més,
hi ha un fons bibliogràfic es-
pecialitzat en Sant Martí i
una hemeroteca del barri.
L’Arxiu Municipal està obert
a tothom i l’accés és lliure. A
part del servei de consulta,
també ofereix altres activitats

complementàries. Per als cur-
sos de primària i secundària
de les escoles, organitza ta-
llers relacionats amb la tasca
d’arxiver i la història del bar-
ri, visites comentades a les
instal·lacions de l’Arxiu i iti-
neraris pels diferents barris
del districte. A les entitats del
barri els ofereix assessora-
ment en la tasca d’organitzar
els seus arxius. I publica lli-
bres d’interès per al districte,
com a manera de difindre la
història de Sant Martí. Entre
altres publicacions ha editat
la Guia de l’Arxiu, una comple-
ta descripció del contingut i
la història dels fons docu-
mentals que té en custòdia.

Més informació:
Arxiu Municipal 
de Sant Martí
Av. Bogatell, 17
Telèfon 93 221 94 44
ambsm@bcn.cat
Horari: Dilluns a 
divendres, de 9 a 14 h

L’Arxiu Municipal és un centre de referèn-

cia per als veïns de Sant Martí i per a tot-

hom que vulgui estudiar el districte

L’Arxiu Municipal de Sant Martí comparteix edifici amb la Biblioteca Xavier Benguerel.

A l’Arxiu hi ha documents de la
història passada i recent del barri

F orns Enrich és una empresa familiar amb
més de 80 anys d’experiència. Tot va co-

mençar quan en Francesc Enrich, natural
d’Argençola, a l’Anoia, va instal·lar-se el 1913
a Barcelona per treballar de forner. L’any
1921 va obrir el seu propi forn al carrer d’A-
vinyó. Després de la guerra es va establir al
carrer Sant Medir, a Sants, on va continuar el
negoci. En els darrers 25 anys han tingut un
creixement notable, fins a arribar a les deu
botigues que té avui dia, entre les quals es

troba la de Gran Via. Fan els productes a dos
obradors, situats als carrers Sant Medir i Be-
gur, des d'on els distribueixen en fermentació
controlada als punts de cocció i venda propis,
per tal que puguem emportar-nos a qualsevol
hora el pa acabat de fer. Fan artesanament
més de 60 varietats de pa i una gran varietat
de brioixeria i pastisseria, amb els millors in-
gredients.

Forn Enrich / Gran Via, 1072

E L  T A U L E L L

Un forn tradicional que creix com el llevat

El forn ha rebut enguany la menció especial a l'accessibilitat 
de la 5a Setmana del Comerç de Sant Martí.

Joan Anton Font

L’Arxiu es nodreix
de documentació
municipal i de
donacions privades

S E R V E I  P Ú B L I C

Redacció

Si es planteja tenir un gos o un gat a casa, consideri la
possibilitat d’adoptar-lo. L’adopció és una manera d’oferir
una oportunitat a animals que no tenen propietari, bé
perquè s’han perdut, han estat abandonats o es troben
sols a causa d’ordres judicials, desnonaments o interven-
cions administratives. També és una alternativa amb
força avantatges davant la compra. Els gats i els gossos
que el Centre d’Acollida d’Animals de Companyia (CAAC)
ofereix en adopció són animals sans, de diferents edats,
races i grandària. Es lliuren en correctes condicions sa-
nitàries, vacunats, desparasitats, esterilitzats i identifi-
cats amb microxip. Un equip professional assessora la
persona o família adoptant sobre quin és l’animal que mi-
llor s’adapta a les seves necessitats i estil de vida. 
Si es vol adoptar, s’ha d’anar al CAAC. Allà s’omplirà un
qüestionari amb una doble funció:  que l’adoptant refle-
xioni si està realment preparat per fer-se càrrec d’un ani-
mal i sàpiga quin és el que més li convé en funció de la
seva situació personal (pis gran o petit, si hi ha nens o
gent gran a casa, temps lliure disponible...). A continua-
ció es formalitza un acord d’adopció i es lliura el gat o
gos escollit. S’ha d’abonar una taxa única de 16,50 euros.
Cal recordar que és obligatòria la inscripció als cens d’a-
nimals de companyia (es pot fer a www.bcn.es o a qual-
sevol Oficina d’Atenció al Ciutadà).
El CAAC també facilita informació sobre tinença respon-
sable d’animals. Tenir un animal de companyia dóna ale-
gries i implica responsabilitats. Els seus propietaris han
d’assumir el compromís d'encarregar-se tota la vida de
l'animal, que pot ser d’uns quinze anys. 

Més informació:
Centre d’Acollida d’Animals de Companyia (CAAC)
Ctra. de l’Arrabassada, km 3,8.  Tel. 93 428 31 25

L’adopció dóna una segona
oportunitat a gossos i gats
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P O L I E S P O R T I U

Pere S. Paredes

Conrado Prieto, vicepresident
del Club de Bàsquet Alisos, té

molt clars els criteris que dirigeixen
la seva entitat i que ha aconseguit
que, des de fa més de 40 anys, el CB
Alisos sigui un dels referents per a
la gent del barri, del districte i de la
ciutat de Barcelona: “la nostra orga-
nització ens permet formar bons
jugadors”.
“Com? Molt fàcil”, continua Prieto.
“Sempre intentem tenir equips a
totes les categories possibles del
bàsquet. D’aquesta manera, un ju-
gador mai veurà trencada la seva
vida esportiva en un club on amb el
pas del temps no tindria futur”.
El vicepresident explica que un noi
–ja que només tenen equips mascu-

lins– des que entra a formar part
de l’escola de bàsquet dels Alisos
“podrà anar passant de categoria a

mesura que es vagi desenvolupant
com a persona i com a jugador”.
El Club de Bàsquet Alisos, amb més
de 150 jugadors, utilitza la pista de
bàsquet del Col·legi La Caixa; ac-
tualment, només té secció masculi-
na i només es dedica al bàsquet. Els
seus jugadors provenen, en el 80%,
del mateix barri. “Al començament,
també teníem equips de volei i d’al-
tres esports. Ara tenim des dels

nens de cinc anys fins als sèniors”.
Qualsevol nen que estigui interes-
sat a iniciar-se en el bàsquet, tin-
gui l’edat que tingui, “ha de passar-
se per les nostres oficines i
inscriure-s’hi. Formarà part, se-
gons la seva edat, d’uns equips que
tenim per fer proves i quan els re-
sultats siguin d’allò més positius
passarà a l’equip federat”.
“De les nostres files”, diu el vicepre-
sident, “han sortit molts nois que
ara estan jugant a la Penya, o estan
a prova al FC Barcelona, o formen
part d’equips catalans d’altres cate-
gories. Però sempre estem donant-
los suport per no trencar mai la
seva carrera esportiva!”.

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

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

Escàner Bcn

Aquest web és una guia urbana on podeu
rastrejar les activitats culturals alternati-
ves que tenen lloc cada dia a Barcelona.
També s’hi pot consultar el bo i millor de
l'oci de la ciutat sota el criteri de l'equip de
ràdio ScannerBCN.
www.bcn.cat/scannerbcn/

Bcn jocs

Tria el joc que t'agradi més, posa a
prova els teus reflexos i coneixements i
descobreix la teva ciutat d'una manera
entretinguda en aquest web que agluti-
na tots els jocs en línia del web bcn.
www.bcn.cat/jocs/cat/welcome.htm

w

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

Agrupar i donar conti-
nuïtat als jugadors,
feina primordial d’ASME

Els campions van celebrar el seu èxit.

per MANEL
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Des de l’any 1984, l’associació
que dirigeix gestiona el Centre
del Barri. Quins objectius s’han
marcat al llarg dels anys?
Som una entitat que dedica el seu es-
forç a portar a terme activitats cultu-
rals per a infants i joventut. Tenim
activitats per a adults, però incidim
sobretot en el jovent.
Perquè incidir especialment en el
jovent? És que hi ha mancances
en la seva formació?
Hi ha molta oferta esportiva i poques
activitats culturals, perquè es treballa
poc. A vegades en certes disciplines
no s'incideix prou en tot allò que hi
ha darrere de l'activitat en si.
Creu que el que es fa a les escoles
no és suficient?
Els pares eduquen i les escoles no en-
senyen cultura, sinó que donen conei-
xements. Nosaltres el que busquem
és que els nens tinguin molt de con-
tacte amb la cultura, que no té res a

veure amb l'educació i els coneixe-
ments. La cultura es fomenta poc,
perquè a l'escola es treballa molt la
forma, però poc el fons.
Llavors, què poden trobar els
nostres fills a l’Associació Cultu-
ral i Recreativa La Palmera?
Tenim un ventall d'activitats que es
fan en temps escolar, d'octubre a
principi d'estiu. Hi ha iniciació a la
dansa, ballet, anglès, sevillanes, etc.
Busquem continuïtat en la majoria de
les disciplines i per això mai tanquem
la porta a cap persona que vol conti-
nuar al Centre. Ara mateix tenim un
grup de dansa de quatre noies, que
tenen més de vint anys.
De quina forma fan conèixer les
seves activitats?
La nostra millor propaganda és el dia
a dia i el boca-orella. Nosaltres tenim
exalumnes de fa vint anys que tornen
al cap del temps amb els seus fills. La
forma de donar-nos a conèixer també
és gràcies als festivals que fem a final
de curs, i que també serveixen d'ho-
menatge als nostres alumnes. 
Fer poca difusió de les activitats
no és contraproduent?

Econòmicament pot ser un llast, però
el que fem és que quan les classes
arriben a la dotzena d'alumnes, les
tanquem. Igual et dic que si vénen
quatre noies, no els diem que no vin-
guin. Nosaltres som una entitat po-
bra, però intentem no massificar les
classes per poder donar un aprenen-
tatge de qualitat. No som una escola

de dansa o una escola oficial d'idio-
mes, perquè el que subratllem és el
nostre aspecte lúdic, però que sigui
lúdic i barat no significa que no hagi
de tenir qualitat.
Després de més de vint anys, ha
canviat la manera de ser del jo-
vent?
Els gustos no tant, però ha canviat el
tarannà de la gent jove perquè ara és

més eixerida, però potser és més in-
segura. Abans et plantaven cara més
directament, amb decisió. Ara potser
s'amaguen més i es protegeixen més
entre uns i altres. 
La tasca pedagògica, per tant, hi
és molt important?
Preguntem als nostres alumnes si a
dins el Centre se senten respectats.
Els sorprèn que els facis aquesta pre-
gunta, però nosaltres després els ar-
gumentem que si se senten respec-
tats, han de tenir el mateix respecte
per als seus companys i les aules on
s'imparteixen les classes. 
El Centre de Barri el compartei-
xen amb l'Associació de Veïns, el
Club de Petanca i el Casal d'Avis.
Quina és la relació amb cada en-
titat?
Cadascú té el seu espai i la franja de
gestió. El que passa és que sempre hi
ha un punt de bona entesa, perquè,
per exemple, per la Festa Major, que
organitza l'AV, la nostra entitat col·la-
bora en les activitats. Igualment orga-
nitzem demostracions durant la ca-
valcada de Reis i la festa de Maig del
carrer Prim.

E N T R E V I S T A María José del Caño Martín, presidenta de l'Associació Cultural i Recreativa La Palmera

María José del Caño en un racó de l’entitat que presideix.

Secretària administrativa de professió, és la 

presidenta de l'Associació Cultural i Recreativa 

La Palmera, que gestiona des dels anys vuitanta

el Centre de Barri d’aquesta zona de Sant Martí

“Tenim exalumnes de 
fa vint anys que tornen 
al cap del temps amb 

els seus fills”

“El nostre objectiu 
és que la joventut 
tingui molt contacte
amb la cultura”

Miquel
Pellicer


