
L’Estiuàs 2006 omple de 
festa i cultura tots els barris 

CALENDARI

Proposa activitats
durant els mesos 
de juny i juliol

ACTIVITATS

Música, teatre, esport,
animacions infantils,
cinema a la fresca…

HAVANERES

La tradicional cantada
d’havaneres serà el
divendres 7 de juliol

Pàg. 3

E N T R E V I S TA Pàg. 8

Mariona Salleras
Presidenta de La Comunitat
amb les Dones i les Famílies 

“El nostre treball diari,
més que de serveis,
és de conscienciació i
de denúncia”

E Q U I PA M E N T S Pàg. 6

Centre de Serveis
Socials del Besòs 
Treball en equip per resoldre
les necessitats del barri

PLE DEL DISTRICTE Pàg. 4

Comiat de Núria
Carrera i proposta de
les Medalles d’Honor

La cinquena Setmana del Comerç
se celebra des del dia 10 i fins al
17 de juny amb un seguit d’acti-
vitats que animen les botigues i
els carrers de Sant Martí. Entre
elles destaca el Projecte Avió, un
avió transformat en espai per fer
exposicions que fins el 17 de
juny mostra als ciutadans la in-
cidència que el comerç té a les se-
ves vides. Una altra novetat ha
estat l’estrena del nou Eix Co-
mercial Verneda, integrat pel ca-
rrer Cantàbria, el Pont del Treball
i rodalies. La Setmana “mostra la
capacitat dels comerciants per
afrontar nous reptes comercials i
per satisfer les demandes dels
consumidors”, afirma Francesc
Narváez, regidor del Districte.

La Setmana del Comerç 
anima botigues i carrers 

Parada al carrer el dia del comerç de l’any passat. Pàg. 5

P O L I E S P O R T I U Pàg. 7

Club Bàsquet Alisos
Ensenyar, formar
i consolidar jugadors 

S E R V E I  P Ú B L I C Pàg. 6

Recomanacions 
per gaudir de 
les revetlles amb 
seguretat
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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

ANY DEL COMERÇ

Del 12 al 17 de juny
Projecte avió
De 10 a 22 h. Rambla Guipúscoa
Exposició itinerant amb un audiovisual sobre sostenibi-
liat i la transformació comercial i urbanística dels barris.

Diumenge 25 de juny
Festa de l’avió a la platja
A les 18 h. Platja del Fòrum
Festa d’acomiadament d’aquest avió reciclat.

Divendres 16 de juny
Havaneres
De 17 a 21 h. Parc del Fòrum
Amb el grup Bergantí.

Diumenge 19 de juny
Ball de bastons
A les 12 h. Parc dels Auditoris (Parc del Fòrum)
Als voltants de l’Edifici Fòrum.

Divendres 23 de juny
Revetlla al Fòrum
A les 22 h. Parc dels Auditoris (Parc del Fòrum)
Gran Revetlla de Sant Joan amb orquestres. Cal treure
entrada. Més informació a la web: www.bcn.es/santmarti

Diumenge 11 de juny
Ninette y un señor de Murcia
A les 18 h. C. Moral i Cultural del Poblenou (Pujades, 176)
De Miguel Mihura, a càrrec de la Secció de Teatre del
Centre Moral i Cultural del Poblenou.

Dissabte 17 de juny
M’estimes, oi?
A les 20 h. La Farinera del Clot (Gran Via de les Corts, 837)
De la Companyia Kalamar S.A.

Dissabte 1 de juliol
Una mujer sin importancia
A les 20 h. La Farinera del Clot (Gran Via de les Corts, 837)
De la Companyia Recargolats.

Dissabte 8 de juliol
Mercateatre
De 19 a 02 h. Parc de Sant Martí
Teatre, circ, mim, performances... fins ben entrada la nit.

Dissabte 10 de juny
Concert simfònic
A les 18 h. Can Felipa (Pallars, 277)
Amb peces de pel·lícules molt conegudes. Orquestra
Amics de la Música.

Divendres 16 de juny
Son3
A les 21.30 h. Can Felipa (Pallars, 277)
Barreja de jazz, swing, flamenco... i clown.

Dimecres 21 i dijous 22 de juny
La Bella Galatea
A les 21 h. La Farinera del Clot (Gran Via de les Corts, 837)
Opereta còmica. De la Jove Companyia d’Òpera del Con-
servatori del Liceu.

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

Dissabte 24 de juny
Good Vibrations
A les 21 h. Escenari Cadena 100 (Parc del Fòrum)
Concert d’un grup clon dels Beach Boys.

Dimecres 28 de juny
Rapah
A les 21.30 h. Farinera del Clot (Gran Via de les Corts, 837)
Revetlla de Sant Pere amb Rapah i el DJ Juanito Jarana.

Del 29 de juny al 2 de juliol
Latin Festival BCN
Consultar horari. Parc dels Auditoris (Parc del Fòrum)
Festival de música llatina. A data de tancament faltaven
per confirmar els grups participants.

Fins al 30 de juny 
De Poblenou a Cuba
Can Felipa (Pallars, 277)
Unes 40 fotografies de Montserrat Montull sobre 10
anys de cooperació amb l’Havana.

Fins al 30 de juny 
Fotoclot 2006
La Farinera del Clot (Gran Via de les Corts, 837)
Un espai on tots els afeccionats a la fotografia que ho de-
sitgin podran mostrar els seus treballs.

www.bcn.es/publicacions

bcnrevistes@mail.bcn.es
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Daniel Venteo

Comencem al Clot-Camp
de l’Arpa. La Farinera

del Clot acull, el dia 18, un
concert de cant coral, que
donarà pas a activitats com
l’òpera còmica “La Bella Ga-
latea” el dia 21 i la celebració
de la revetlla de Sant Pere el
dia 28 a la terrassa del cen-

tre cultural. La plaça de Font
i Sagué és un altre escenari
destacat, amb concerts de
swing i esbarts. El veí Parc
del Clot acollirà, el 13 de ju-
liol, una gran festa de ben-
vinguda a infants saharians.
Continuem pel Poblenou. A
Can Felipa, s’hi programen
diversos cicles de cinema,

mentre que la ludoteca M.
Gràcia Pont acollirà un con-
curs de pastissos, pensat per
a infants de 3 a 12 anys, i la
Biblioteca Xavier Benguerel,
l’activitat Teca a la Bibliote-
ca. El dia 28, els joves de 12
a 16 anys són els protagonis-
tes amb activitats esportives,
teatrals, tallers i música.

Les activitats a la Verneda te-
nen el parc de Sant Martí
com a principal escenari de
l’Estiuàs 2006. Comencen
amb un gran concert de rock
a càrrec de les bandes musi-
cals del barri, el dia 30 al ves-
pre. Sessions de cinema a la
fresca –amb la projecció, en-
tre d’altres, de l’última versió
de King Kong–, animacions
infantils, actuacions de rum-
ba i de funcions teatrals com-
pleten una oferta en què l’ai-
gua es convertirà en un dels
elements més simpàtics de
totes les activitats.
Als barris del Besòs, la pri-
mera proposta de l’Estiuàs
és gaudir de projeccions de
cinema sota les estrelles, a
l’aire lliure, el dia 13 a la
plaça de Puigcerdà. El dia 28
és la plaça del Maresme, la
que s ’omple de propostes
per als infants, amb tota

mena de jocs per passar l’es-
tona. I el dia següent, el 29,
els protagonistes són els jo-
ves, amb tallers per viatjar
amb la ment arreu del món,
a més d’un torneig de futbol
sala a la pista poliesportiva
municipal de Pujades. Des-

prés hi haurà campionats de
dominó, mostra d’arts escè-
niques i gastronomia, cine-
ma a l’aire lliure i moltes i
moltes propostes per a tots
els públics.

Més informació:
010 (0,55 euros/3 minuts)
www.bcn.es/santmarti
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Un moment de les havaneres del Bogatell de l’any passat.

Cada any els barris de Sant Martí

reben l’estiu amb una rica i

variada programació d’activitats,

especialment per als més petits:

l’Estiuàs. Els mesos de juny 

i juliol, les places i els carrers del

districte s’omplen de festa 

i cultura

Arriba l’Estiuàs de Sant Martí,
la programació festiva dels barris 

La programació de
l’Estiuàs 2006 està
pensada per a tots
els públics

U N A  T R O B A D A  D ’ H AVA N E R E S  M O LT  E S P E C I A LA
La cantada d’havaneres d’enguany, organitzada pel Districte i l’AV Vila Olímpica, serà el 7

de juliol, entre les 20 i les 24 h, a la platja de Bogatell. Hi haurà carpes amb tallers i anima-

cions, sardinada i rom cremat i castell de focs com a fi de festa. L’edició d’aquest any ha

estat possible gràcies a la col·laboració de ONO, 22@Barcelona, Barcelona Televisió, COM

Ràdio, El Centre de la Vila, El Periódico, Focus, l’IMES, Marc Martí i Més Ciutat.

C IU TA DA N S OPINE N

Jordi Giró
President AV Vila
Olímpica

Sí, per descomptat, per-
què hi vaig sempre i a
més a més participo en
l’organització. És un acte
entranyable que inicia
les nostres festes, amb
molts assistents també,
però molt familiar.

Antonio Palacios
Assessor financer

Si estoy en Barcelona,
iré, porque me gustan
mucho las habaneras.
Es un acto muy bonito
que no me gusta per-
derme.

Pilar Arquez
Jubilada

Sí que hi aniré, si sóc
aquí, perquè m’agraden
molt les havaneres.
L’any passat ja vaig
anar-hi. Tot el que
facin d’animació per al
barri va bé.

Oriol Gatell
Estudiant

Ja ho crec que hi aniré,
perquè m’agraden molt.
Hi aniré amb la meva
mare o el meu pare.
Com que tots dos tre-
ballen, encara no sé
qui acompanyaré.

Josep Lluís
Romera
Grup Xarxa

I tant que hi aniré! 
I intentarem que sigui
una de les millors can-
tades de la ciutat.

Jordi Caritico 
Grup Els nois grans
de Xifré

Farem la cantada el 7
de juliol i ara ens estem
organitzant amb els
altres grups per no
repetir els temes que
cantarem.

A q u e s t  a n y  a n i r à  a  l a  c a n t a d a  d ’ h a v a n e r e s  d e l  B o g a t e l l ?



Daniel Venteo

Entre els projectes pre-
sentats a l’últim Plenari

del Districte, celebrat el pas-
sat 4 de maig, hi destaquen
la proposta de conservació
de Can Ricart, el projecte
d’ampliació del poliesportiu
de la Mar Bella amb serveis
de talassoteràpia i la remo-
delació de la plaça de les
Glòries, entre d’altres. 
El projecte de reforma de la
plaça de les Glòries elimi-
narà l’anell viari per crear
una plaça rectangular, de
500 per 250 m, amb 12
hectàrees de zona verda. Al
seu voltant, s’hi construirà
prop d’un miler d’habitatges
(el 55% dels quals de protec-
ció pública), uns 200 habi-
tatges més per a joves i gent
gran, diversos equipaments
i el Museu del Disseny. Al
subsòl, s’hi farà una gran es-
tació que connectarà metro,
Renfe i Ferrocarrils.
L’informe de la proposta de
conservació de Can Ricart
va ser aprovat amb els vots
favorables del PSC, IC-V i
ERC, l’abstenció del PP i el

vot negatiu de CiU. Tal i com
ja es va informar en l’ante-
rior número d’aquesta publi-
cació, l’Ajuntament garantirà
la conservació íntegra dels
principals edificis del nucli
central del conjunt, així com
dels seus espais lliures. Els
edificis més malmesos seran
substituïts per noves edifi-
cacions que contribueixin a
conservar la morfologia del

conjunt, alhora que en ga-
ranteixin la modernitat i
funcionalitat. En paraules
del regidor del Districte,
Francesc Narváez, “s’ha fet
un gran esforç per apropar
posicions i fer compatible la
conservació dels elements
patrimonials significatius i

les demandes dels veïns que
hi viuen, com per exemple
l’obertura del carrer de Bolí-
via. El que l’Ajuntament pro-
posa és, precisament, salvar
Can Ricart en un sentit pro-
gressista: volem equipa-
ments per a les persones,
nous habitatges socials i no-
ves zones verdes”.

Comiat a Núria Carrera
El Plenari també va servir
per acomiadar la fins ara
presidenta del Consell mu-
nicipal, Núria Carrera, per a
qui el regidor Narváez va te-
nir unes emotives paraules
d’agraïment i reconeixe-
ment. El Ple del Districte ha
proposat Montserrat Balla-
rín com a nova presidenta.
També es van aprovar les
propostes per a les Medalles
d’Honor dels Ciutadans per
Sant Martí. Són el president
de l’AV Maresme, Santos
Lambán, i el dramaturg Ni-
casi Camps.
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P L E  D E L  D I S T R I C T E

El Ple s’acomiada de Núria Carrera 
i proposa les Medalles d’Honor

Núria Carrera, en un dels darrers actes com a presidenta del
Districte de Sant Martí.

El Districte va
aprovar el projecte
de remodelació de
la plaça de les
Glòries

L’últim Plenari del

Districte va acomia-

dar Núria Carrera,

que ha deixat de

ser regidora, i va

proposar

Montserrat Ballarín

com a nova presi-

denta del Consell

L’avinguda Icària

J. M. ContelÀLB UM HI S TÒR IC

Imatge de l’avinguda Icària l’any 1890. 
(Foto: Arxiu Municipal del Districte de Sant Martí) 

El 1773, quan era bisbe de Barcelona Josep Climent, va
començar la construcció d’un nou cementiri fora de la
ciutat amb l’objectiu de suprimir els enterraments que
es feien a les esglésies i cementiris parroquials, perquè
aquesta pràctica ja era considerada insalubre pels cientí-
fics de la Il·lustració, i fins i tot de mal gust.
Amb aquesta iniciativa naixia, en un paratge molt soli-
tari, el Cementiri de l’Est, conegut també després com
el de Poblenou. Per accedir-hi, i coincidint amb la seva
inauguració, l’any 1819, es va començar a construir un
passeig, que es va acabar el 1836 i que unia la Barcelo-
neta amb aquest cementiri. Aquesta nova via va rebre el
nom poc agraciat de passeig del Cementiri, cosa que no
va agradar a la gent dels voltants, que no va parar fins a
aconseguir substituir-lo pel d’avinguda Icària en record
d’uns quants seguidors de Cabet, autor de la novel·la
Viatge a Icària, que s’establiren per viure en comunitat
en aquella part costanera de Sant Martí de Provençals.
Després de la Guerra Civil, les noves autoritats li van
canviar el nom pel de Capitán López Varela, un dels mi-
litars rebel·lats a la caserna dels Docks, situada en aque-
lla avinguda. Amb l’arribada de la democràcia, el nom
d’Icària va tornar a l’avinguda.
Durant molts anys, el passeig va acollir, a banda i ban-
da, tota mena de fàbriques i indústries que generaven
un paisatge desolador, el qual es va transformar amb la
construcció de la Vila Olímpica, en ser traslladades
pràcticament totes les indústries i edificis que el voreja-
ven. Ara, amb la construcció dels nous edificis, alguns
dels quals considerats edificis porta, l’avinguda té un
aire més modern i acollidor.
Si té fotografies o documents del seu barri, en pot fer
donació a l’Arxiu Municipal del Districte, 93 221 94 44.



Redacció

La Setmana del Comerç se
celebra des del dia 10 i

fins al 17 de juny, aquest cop
dins de l’Any del Comerç. Per
cinquè any consecutiu, les as-
sociacions de comerciants de
Sant Martí organitzen aquest
esdeveniment, amb el suport
del Districte. La Setmana rei-
vindica la funció del comerç
com a element estructurador
de la ciutat. “És un exemple
de la voluntat dels comer-
ciants de servir millor la seva
clientela i de participar en la
vida associativa del barri”, ex-
plica Francesc Narváez, regi-
dor de Sant Martí. 
Durant uns quants dies, les
activitats que s’hi organitzen
“fan que els comerços i els
carrers resultin més dinàmics
i atractius per a la ciutada-
nia”, hi afegeix el regidor. En-
tre aquestes activitats (ta-

llers, fires, cercavila de cotxes
antics, premi a la trajectòria
d’un comerç...), hi destaca el
Projecte Avió, un avió trans-
format en espai expositiu que

fins al 18 de juny mostra als
ciutadans la incidència que el
comerç té a les seves vides. 
En aquesta edició també s’es-
trena el nou eix comercial de
Sant Martí, l’Eix Comercial
Verneda, integrat per les bo-

tigues del carrer Cantàbria, el
Pont del Treball i rodalies. És
el segon després del de Poble-
nou (rambla del Poblenou,
Marià Aguiló, Bilbao, Lope de
Vega).
Carles Martínez, president de
l’Eix Verneda, el considera
“imprescindible per tirar en-
davant i potenciar el comerç
de barri”. En la seva opinió,
aquest ram “no està pitjor
que altres sectors. Crec que la
quota de mercat de les grans
superfícies ha arribat a un
sostre. Nosaltres tenim l’a-
vantatge que els clients viuen
al nostre voltant i l’hem d’a-
profitar”. 
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N O T Í C I E Sf
Inauguració del Centre de Barri Diagonal
Mar
El 17 de juny vinent, a les 11 hores, al carrer de 
la Selva de Mar, 22-32, tindrà lloc una festa popular,
oberta a tothom, per celebrar la inauguració del 
Centre de Barri Diagonal Mar. Aquest equipament,
amb una superfície de 694 m2, posarà a l’abast de la
xarxa associativa del barri uns espais que facilitaran
el desenvolupament de les iniciatives del veïnat, de
les entitats i de les associacions.

Nou circuit esportiu a l’avinguda Diagonal
El dissabte 17 de juny, a les 12 h, la 2a Passejada Po-
pular de Sant Martí, que començarà a Diagonal/Selva
de Mar, servirà per inaugurar un nou circuit esportiu
al districte. Aquest circuit, que és el sisè del districte,
estarà situat a l’eix central de l’avinguda Diagonal,
entre Badajoz i Josep Pla, amb un total de 4.400 me-
tres (anada i tornada).

La Verneda reurbanitza dues rambletes
Per celebrar la reurbanització i millora de les ramble-
tes del Doctor Zamenhof i d’Alcalà de Guadaira, 
carrers situats entre els de Menorca i de la rambla de
Guipúscoa, el proper 9 de juny, a partir de les 17 h, 
es faran diferents activitats festives. Aquests actes
estaran oberts a tothom que vulgui gaudir d’aquestes
millores realitzades a la Verneda.

Alchemica serà equipament municipal
L’Ajuntament ha adquirit l’antiga fàbrica d’Alchemi-
ca, situada entre els carrers de Guinardó i d’Indús-
tria, per transformar-la en un gran equipament mu-
nicipal. L’espai, de 3.121 m2, acollirà la gran
biblioteca del Clot-Camp de l’Arpa, una residència per
a gent gran, un centre de dia i una escola bressol. El
mes de juliol, es farà una gran festa ciutadana davant
de la fàbrica per celebrar-ho (data a concretar).

La Setmana del Comerç
omple els carrers d’actes

El Projecte Avió
mostra el paper 
que el comerç té
a la nostra vida

En aquesta

cinquena edició,

inscrita dins de

l’Any del Comerç,

s’estrena el nou Eix

Comercial Verneda

Els carrers es van omplir de parades.

Visita inaugural a la nova residència.

Nova residència per a la gent gran
Redacció

El passat 3 de maig es va
inaugurar una nova re-

sidència assistida i centre de
dia per a persones al carrer
Llull, 332. Aquesta nova re-
sidència dóna atenció a perso-
nes que no tenen un grau d’au-
tonomia suficient per fer les
activitats de la vida diària, que
necessiten atenció i supervisió
constants i que tenen cir-
cumstàncies sociofamiliars
que requereixen que la re-

sidència subtitueixi la llar. Els
serveis que s’hi donen són:
allotjament, manutenció, bu-
gaderia, acolliment, convivèn-
cia, atenció personal, dinamit-
zació, manteniment i atenció
familiar, entre d’altres. El cen-
tre de dia ofereix serveis simi-
lars per a aquelles persones
que necessiten atenció durant
el dia, però que poden tornar a
casa seva en horari nocturn.
Aquest nou equipament té
una superficie de 5.131m2 re-

partits en diferents plantes:
soterrani, planta baixa i 5
plantes pis. La residència té ca-
pacitat per a 90 places, i el cen-
tre de dia té una capacitat per
a 32 usuaris. L’equipament és
competència i responsabilitat
de la Generalitat de Catalunya.
L’acte d’inauguració va ser pre-
sidit per l’encara consellera de
Benestar i Família, Anna Simó,
que va estar acompanyada, en-
tre d’altres, per regidor del Dis-
tricte, Francesc Narváez.

E L  C O M E R Ç  D E  B A R R I , À N I M A  D E  L A  C I U TATA
“Ens hem aturat a pensar què significa necessitar alguna

cosa (pa, verdures, un martell, bolquers, una samarreta...) i

tenir-la a l’abast, al costat de casa, sense haver d’agafar el

cotxe? Això és el comerç de barri”, assenyala Carles

Martínez, president de l’Eix Comercial Verneda. Un comerç

que també dóna vida als carrers i els fa més segurs.“Moltes

ciutats europees han traslladat el comerç a fora i ara s’ado-

nen de l’error”, precisa.
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E Q U I P A M E N T S

Felicia Esquinas

Fa un any que el Centre de
Serveis Socials del Besòs

treballa en el Pla de Desenvo-
lupament Comunitari, al cos-
tat d’altres entitats o equipa-
ments del districte. És un
treball en equip que, a poc a
poc, està permetent detectar
quines necessitats hi ha a la
zona i què s'hi pot fer per solu-
cionar-les. “Els grans reptes
que tenim ara són la gent
gran, els nouvinguts i l’educa-
ció”, explica Montserrat Ma-
teu, directora del centre. Les
jornades obertes que es fan els
dies 16 i 17 de juny al Centre
Cívic del Besòs tenen l’objectiu
de donar a conèixer aquest tre-
ball als ciutadans i convidar-
los a participar en el procés.

L’anomenat treball en xarxa és
ja una eina imprescindible per
als serveis d’atenció social. Un
altre exemple d'aquest treball

és el servei d’acollida al nou-
vingut, el qual el Centre de
Serveis Socials del Besòs està
portant a terme amb els altres
tres centres de serveis socials
(Poblenou, Clot i Verneda) de
Sant Martí i amb el Punt d’In-
formació per a Joves. 
El servei d’acollida al nouvin-
gut s’adreça als immigrants
que tot just acaben d’arribar.

Consisteix en unes xerrades
per facilitar-ne la integració
amb tota mena d’informació
pràctica: en quin districte
viuen, com funciona en l'as-
pecte administratiu, de quins
recursos es disposa, on poden
orientar-se laboralment... 
Les xerrades són també una
forma d’entrar en contacte
amb persones que estan en la
mateixa situació, la qual cosa
afavoreix que sorgeixin xarxes
d’ajut mutu. Una idea sem-
blant inspira un altre dels pro-
jectes del centre: el de crear un
grup de mares treballadores
joves que faci trobades de ma-
nera periòdica. Aquestes do-
nes podrien ajudar-se entre
elles, oferir-se suport mutu i
buscar recursos per solucionar
les seves necessitats.

Centre de Serveis Socials
del Besòs
Rambla Prim , 87-89, 
2a planta. Tel. 93 266 20 82

El Centre de Serveis Socials del Besòs 

organitza els dies 16 i 17 de juny unes 

jornades informatives sobre el Pla de

Desenvolupament Comunitari

El centre treballa conjuntament amb les entitats del barri.

Treball en equip per resoldre
les necessitats del barri

En un espai reduït com el de la papereria
Puchal ja no hi poden caber més coses. I

és que hi trobem els articles més variats. La
van obrir l’any 1968 en Miquel Puchal i la seva
dona, Dolors Perarnau, la qual ara està rere el
taulell i s’encarrega de cercar allò que volem
entre els articles que omplen a vessar els pres-
tatges. Podríem dir que és com un petit basar.
A més dels articles de papereria, tenen prem-
sa, objectes de regal, recordatoris per a bateigs
i comunions... Segons la temporada, l’oferta

s’amplia: tenen disfresses quan arriba el Car-
nestoltes i palmes per Rams. És un establi-
ment, doncs, que pensa en les necessitats dels
veïns del barri, la major part dels quals es co-
neixen i, per tant, quan hi van a comprar algu-
na, aprofiten l’ocasió per fer petar la xerrada i
posar-se al dia. La Dolors, a més, coneix els
gustos dels seus clients i sap el que ven. No es
pot demanar més.

Papereria Puchal / c. Xavier Nogués, 19

E L  T A U L E L L

Una petita papereria de barri amb vocació de basar

A la papereria Puchal s’hi pot trobar de tot.

Joan Anton Font

El servei d’acollida 
al nouvingut 
facilita informació
útil als immigrants

S E R V E I  P Ú B L I C

B. Sanchís

Les revetlles de Sant Joan marquen l’inici de l’època esti-
val amb la celebració de correfocs, fogueres i pirotècnia.
Destaquem algunes recomanacions per tal de gaudir de
l’estiu i de les revetlles de manera segura.
Els dies de revetlla i pels correfocs, cal apartar vehi-
cles, tancar portes i finestres i plegar els tendals per evi-
tar que entrin coets o hi caiguin guspires que podrien
causar un incendi. S’ha de recollir la roba estesa i no
llançar aigua als diables, perquè la pólvora es pot mullar,
explotar i sortir en una direcció inesperada en lloc de
cremar-se. Als correfocs,  s’hi ha d’anar amb roba de cotó
de mànigues, pantalons llargs i amb sabates esportives.
Si per qualsevol circumstància se t'encén la roba, tira't a
terra i rodola per apagar les flames. Sobretot, no corris,
perquè les flames s'escamparien i serien més virulentes.
Per fer fogueres cal un permís de l’Ajuntament.
No es poden fer a menys de 15 metres de la façana de cap
edificació. És prohibit fer foc a tots els terrenys forestals
de Catalunya. Hi ha d’haver obert un pas per als vehicles
d'urgència. Les fogueres han de ser petites. No hem de fer
servir mai gasolina ni líquids inflamables en cap situació.
Si fa vent, és millor deixar la festa per un altre any. 
L’ús del material pirotècnic. Els productes pirotèc-
nics s’han de comprar als establiments autoritzats. Si els
disparem d'esquena a la direcció del vent, evitarem el
risc de cremades per l'acció de les espurnes i, a més, se-
ran més brillants i més espectaculars. No ens hem de
guardar cap article pirotècnic a les butxaques. No hem
de llançar cap petard contra ningú, ni tampoc no hem de
ficar-lo a dins de totxanes ni ampolles.

Revetlles de Sant Joan:
recomanacions per gaudir 
de la festa amb seguretat

Els focs artificials són millors si els utilitzem amb seguretat.
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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 Prie-
to–. 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 recol-
zant-los per no trencar mai la seva
carrera esportiva!”.

Més informació:
CB Alisos
C/ Agricultura, 204, cantonada
Gran Via 
Tel. 93-278 04 33 
www.cbalisos.com 

És un dels clubs més

antics del districte de

Sant Martí i una de les

entitats que més bé

coneix les necessitats

d’un jugador

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

La Barcelona dels barris

L'Ajuntament de Barcelona ha posat en
marxa un procés de participació per reco-
llir aportacions d'entitats i ciutadans sobre
el Pla de la Barcelona dels barris. Aquesta
iniciativa preveu la delimitació de la ciutat
en una setantena de barris i també un pla
d'equipaments per a cada una d'aquestes
zones. Al web la Barcelona dels barris, hi
trobareu informació sobre el projecte i
podreu aportar-hi les vostres opinions.
www.bcn.es/bcnbarris

Barcelona accessible

Ja es pot consultar en línia el web
Barcelona Accessible, un nou espai vir-
tual de referència sobre accessibilitat i
persones amb discapacitat a Barcelona.
Accessibilitat dels carrers i del trans-
port, i també a l'educació, a la participa-
ció, al treball, a la formació, a la cultura,
al lleure, als esports... 
www.bcn.es/accessible/

w

El CB Alisos: ensenyar, formar i 
consolidar als jugadors de bàsquet

De les files del CB Alisos
han sortit jugadors
d’importants equips
catalans

El club, creat l’any 1962, té equips de bàsquet en totes les categories.

per MANEL
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Parli’m de La Comunitat amb les
Dones i les Famílies.
És una associació que va néixer, ara fa
un any, per donar respostes a les ne-
cessitats de les persones de conciliar
la vida familiar amb la laboral i la per-
sonal.
Com sorgeix l’associació?
A través del Consell de les Dones de
Sant Martí, quan un dia, una mare
monoparental, amb una nena de sis
anys, va venir a cercar ajuda, perquè el
seu horari laboral era incompatible
amb l’atenció a la filla. A partir d’a-
quest fet, vam decidir posar en marxa
un projecte que entrés a fons en
aquesta problemàtica. Després de tre-
ballar-hi intensament durant cinc
anys, va derivar en aquesta associació.
Tan complicat és compaginar
aquests elements en el dia a dia?
Sí, és molt complicat. La dona encara
duu tot el pes de la casa, on manté el rol
de cuidar el seu entorn familiar, petits,
grans, persones amb dependència, etc.,

i treballa a fora per ajudar en l’economia
domèstica. Al final, totes aquestes acti-
vitats generen uns desajustos horaris
en el temps molt importants.
En tot això, on queda el temps
personal?
Enlloc.
I doncs?
Per això estem lluitant: cal que cada
persona disposi d’un temps en el qual
pugui fer allò que més la satisfaci.
Com ho afronta tot això la socie-
tat?
Malament, i per això hi estem treba-
llant. Som un grup de dones que pen-
sem que podem millorar el món que
ens hem trobat. 
I com es pot canviar?
Primer, hauríem de canviar la nostra
manera de veure la vida. Segon, caldria
fer compatibles els horaris escolars
amb els de les feines, ja que ara hi ha
grans desajustaments. També convin-
dria que fossin més flexibles, una cosa
que es podria millorar, si les empreses
assumissin la llei de conciliació. Tercer,
compartir les tasques de la llar. I quart,
educar els fills per igual, tant a dins
com a fora de la llar, intentant fer-los
conscients de la importància de com-
partir el projecte de parella.

En el fons tot és temps, vostè
quin valor dóna al temps?
Per a mi el temps personal té un gran
valor. Sense temps no es pot fer res, en
canvi amb temps pots girar el món.
Per això gestionen el banc del
temps de Sant Martí?
Pensem que el banc del temps és una
eina molt vàlida per treballar per la
conciliació. I és un recurs més que hem
integrat en el nostre projecte.

A qui està obert el banc del
temps?
A totes les persones més grans de di-
vuit anys que estiguin interessades en
un intercanvi de serveis. 
I què han de fer?
Venir a la Farinera del Clot de dilluns
a dijous de 17 a 19 h i divendres de
10 a 12 h i posar-se en contacte amb
nosaltres.

Tornant a la conciliació, la seva
entitat com ajuda  les persones?
El nostre treball diari, més que de ser-
veis, és de conscienciació i de denún-
cia. Intentem provocar un debat cons-
tant, que estimuli una inquietud que
amb el temps desemboqui en unes mi-
llores socials.
Aquest és un problema només de
dones o els homes també hi tenen
alguna cosa a veure?
Nosaltres sempre hem volgut que els
homes s’hi impliquessin, per aquesta
raó l’entitat és “comunitat”: vol dir tots
amb les dones i les famílies.
Què passa amb els homes?
Que no estan conscienciats amb el
problema, però si prenguessin part i
aportessin les seves inquietuds segu-
rament avançaríem més i més ràpid.
Quin és el futur de l’entitat?
Tan ampli com la problemàtica.
Però també hi deu haver un raig
d’esperança, oi?
A poc a poc es van canviant coses; si
no fos així, segurament caldria treba-
llar per una altra cosa.
Si pogués fer una carta als reis,
què els demanaria?
Que les persones puguin disposar del
temps com elles volguessin.

E N T R E V I S T A M a r i o n a  S a l l e r a s ,  pres identa  de  L a  Comunitat  amb les  Dones  i  l es  Famí l ies

Mariona Salleras a la bàscula de la Farinera del Clot .

Davant de la manca de temps per conciliar els

diferents aspectes de la vida, Mariona Salleras,

des de l’entitat que presideix lluita cada dia

per conscienciar la societat

“Cal que cada persona
disposi d’un temps en 

el qual pugi fer allò que
més la satisfaci”

“El nostre treball diari,
més que de serveis,
és de conscienciació i
de denúncia”

Josep Maria
Contel


