
L’Ajuntament preserva el 
recinte industrial de Can Ricart 

HISTÒRIA

Es preserva el 97% 
dels edificis més 
antics del recinte 

OBERTURA

S’obrirà a tothom 
un espai que ha 
estat sempre tancat

ÚS

Hi haurà equipaments
de barri i de país, i
habitatge protegit

Pàg. 3

E N T R E V I S TA Pàg. 8

Anna Puig
Presidenta de l’Associació 
de Veïns Paraguai-Perú

“Espero que abans 
de jubilar-me pugui 
veure totes les coses 
que hi ha pendents”

E Q U I PA M E N T S Pàg. 6

Casal Infantil 
El Vaixell  
Un casal durant tot l’any 
i campaments a l’estiu

E N T I TAT S Pàg. 4

Foment Martinenc
L’entitat més antiga 
del barri del Clot

Les Festes de Maig del Poblenou
celebraran de nou unes jornades
per a la integració de tot el veïnat
del Poblenou, amb concerts, ta-
llers i intercanvis gastronòmics
els dies 19 i 20 de maig. Aquesta
festa és només la punta de l’ice-
berg de tota la feina que al llarg
de l’any realitza la xarxa Apro-
pem-nos, que engloba la Coordi-
nadora d’Entitats del Poblenou,
l’associació de veïns, les parrò-
quies i els Serveis Socials i els
equipaments del barri. Entre al-
tres accions, Apropem-nos vetlla
per la integració de les persones
nouvingudes organitzant classes
de català i castellà i informant
dels tràmits administratius ne-
cessaris per instal·lar-se al barri.

Apropem-nos participa en 
les Festes de Maig al Poblenou

La haima que s’instal·la al Centre Cívic Can Felipa és un dels alicients de les festes. Pàg. 5

P O L I E S P O R T I U Pàg. 7

Club de Futbol 
Sant Martí Condal
Bressol de futbolistes 
del districte

S E R V E I  P Ú B L I C Pàg. 6

Nou servei 
d’informació 
i d’orientació 
laboral per a joves 

SANT MARTÍ
B A R C E L O N A
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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

Festival Escena Poblenou

Divendres 12 de maig
El alemán
A les 21.30 h. Can Felipa (Pallars, 277)
De la Cia. Diego Anido. Peça que combina el teatre, la
dansa i la música a través de la investigació actoral.

Diumenges 21 i 28 de maig
Dansa en família
A les 10.30 h. Can Felipa (Pallars, 277)
Un matí de dansa en el qual es poden inscriure nens/es
de 3 a 15 anys amb un o més adults de la seva família.
Inscripcions: 93 266 44 41 (demanar per Estela o Laia).

Divendres 19 de maig
Modestos supervivientes
A les 21.30 h. Can Felipa (Pallars, 277)
Tragicomèdia de la Cia. Mullats.

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

Dissabtes 13 i 20/diumenges 14 i 21 de maig
Primera plana
Ds (22.30 h) i dg (18 h). CMC del Poblenou (Pujades, 176)
La Secció de Teatre del CMC del Poblenou presenta la
versió de Jordi Galcerán d’aquesta comèdia de cinema.

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.

ANY DEL COMERÇ

Del 12 al 18 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 12 i 19 de maig
Nits a la teulada
A les 20.45 h. Centre Cívic Besòs (rambla de Prim, 87-89)
El tret de sortida d’aquest cicle recau en el músic Nino
Galissa, per deixar pas en la resta de sessions a actua-
cions de dansa, música i teatre.

Diumenge 14 de maig
Concurs de colles sardanistes 
A les 11 h. Plaça de Josep Trueta

Divendres 26 i dissabte 27 de maig 
Missa de la Coronació i Rèquiem 
de W. A. Mozart
Dv a les 22 h i ds a les 19 h. Centre Moral i Cultural del 
Poblenou (Pujades, 176)
A càrrec del Cor Poblenou, del Centre Moral i Cultural
Poblenou, i l’Orquestra Simfònica de Barcelona, dirigi-
da pel mestre Salvador Brotons.

De l’1 al 3 de juny
Primavera Sound
Consulteu horaris actuacions. Parc del Fòrum
Festival de música pop amb Lou Reed i Jaume Sisa
(dissabte), entre altres artistes.

Dissabte 13 de maig
Gaudim de la Rambla de Prim
De 10.30 a 22 h. Rambla de Prim
Música, ball, havaneres, festes infantils, jocs, etc. Orga-
nitza: Coordinadora Eix-Prim. 

Dissabte 20 i diumenge 21 de maig
Festa de primavera al Poblenou
De 10.00 a 21 h. Rambla del Poblenou i pl. de Can Felipa
Organitza: Coordinadora Fem Maig. Activitats: mostra
d’entitats, ball, correfoc, carpa d’Apropem-nos, etc.
Programació a: www.bcn.es/santmarti.

Dissabte 27 i diumenge 28 de maig
Festa Major del barri de Paraguai-Perú
Diversos espais del barri Paraguai-Perú
13a Trobada de Puntaires de l’Av. Paraguai - Perú (28
de maig) a la plaça de Puigcerdà.

Diumenge 28 de maig
Romeria de primavera 
A les10 h. Parc de Sant Martí
Organitzada pel Centro Leonés de Cataluña.

www.bcn.es/publicacions

bcnrevistes@mail.bcn.es
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Redacció

L’Ajuntament de Barcelo-
na i el Districte de Sant

Martí han fet una clara apos-
ta per la conservació del pa-
trimoni industrial del Poble-
nou i bona mostra n’és el
projecte de preservació de
Cant Ricart, que van presen-
tar el passat dia 4 d’abril els
tres primers tinents d’alcalde
de l’Ajuntament, Xavier Ca-
sas, Jordi Portabella i Imma
Mayol. 
Can Ricart és un conjunt fa-
bril les primeres construc-
cions del qual daten de mit-
jan segle XIX, ja que és el
1853 quan un fabricant de
teles estampades, Jaume Ri-
cart, encarrega a l’arquitecte

Josep Oriol  Bernadet la
construcció de la fàbrica, que
va continuar Josep Fontseré.
El regidor del Districte de
Sant Martí, Francesc Narvá-
ez, assegura que “és gràcies
al col·lectiu Salvem Can Ri-
cart que tots plegats hem
descobert el valor real d’a-
quest conjunt. Per això, hem
preparat aquest projecte de
conservació que permet, al-
hora, obrir a tothom un es-
pai que ha estat històrica-
ment molt tancat, on fins i
tot es prohibia l’entrada a les
persones alienes al recinte”.
El projecte urbanístic pre-
sentat preveu la conservació
d’un 98% del que es coneix
com a “aixecament Fontse-

ré”, i un 67% de les edifica-
cions, encara existents, ante-
riors a 1930. La proposta
presentada preveu que Can
Ricart albergui un equipa-
ment de referència de país, la
Casa de les Llengües, i un ca-
sal de barri, a més d’habitat-
ge protegit. 

La Casa de les Llengües és
un consorci format per la
Generalitat de Catalunya, la
UNESCO i la Fundació Fò-
rum de les Cultures, al qual
és previst que es pugui afe-
gir l’Ajuntament de Barcelo-
na, fruit dels Diàlegs que es
van celebrar durant el Fò-
rum de les Cultures Barcelo-
na 2004. El seu objectiu és
facilitar l’arxiu i l’estudi de
les llengües del món, alhora
que es treballa per a la seva
preservació i per al seu ús
com a vehicle de comuni-

cació, civilització i diàleg.
Acollirà de manera perma-
nent l’exposició “Veus”, que
va formar part del Fòrum

2004 i entre els seus projec-
tes hi ha la creació d’un Mu-
seu de la Diversitat Lingüís-
tica.
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Així serà Can Ricart en el futur.

L’Ajuntament de Barcelona va

presentar el passat dia 4 d’abril 

el projecte de preservació 

de l’històric recinte fabril de 

Can Ricart, que conservarà 

el 98% de les construccions 

obra de Fontseré

Es presenta el projecte de
conservació de Can Ricart

Aquest projecte
permetrà obrir un
espai històricament
tancat a tothom

L A  P R O P O S TA  D ’ U S O SA
El projecte de preservació de Can Ricart inclou una proposta d’usos. Els principals crite-

ris que s’han tingut en compte per elaborar aquesta proposta passen per assegurar-hi

l’existència d’activitat durant les 24 hores del dia, incloure-hi usos diversos que es com-

plementin i es reforcin, incorporar-hi equipaments locals, directament vinculats al barri,

potenciar-hi i incrementar-hi els espais per a activitats creatives, integrar-hi un projecte

potent i amb projecció internacional, preveure-hi activitats que tinguin perspectives de

mantenir-se i ampliar-se en el futur, i introduir-hi usos que facin de motor i que puguin

atraure altres activitats relacionades.

C IU TA DA N S OPINE N

Manel Andreu 
President AV
Poblenou

No inclou el pla d’usos
presentat per la platafor-
ma i no respecta el valor
patrimonial del recinte.
És un exemple de fer ciu-
tat que no té en compte
la participació.

Adalid García
CERC Bac de Roda

Confío plenamente en 
el Ayuntamiento y que
estará a la altura como
cuando remodeló el 
litoral, cuando hizo el
Fòrum. Esperemos que
se cumplan las expecta-
tivas de los ciudadanos.

Anna Puig
Presidenta AV
Paraguai-Perú

Es podria millorar si es
tingués més en compte
el pla urbanístic del
barri, perquè és el barri
qui realment l’hauria de
fer. S’hauria d’arribar a
una conclusió positiva
pels dos bàndols.

Eduardo Lanuza
President AV Gran
Via-Espronceda-Perú

El projecte és perfecte,
encara que també s’hau-
ria d’escoltar els veïns.
Per exemple l’obertura
del carrer Bolívia i 
pensar que d’aquests
terrenys podrien sortir
molts pisos de protecció.

Fulgencio Higuera
Jubilat

Me parece muy bien
porque es una reliquia
industrial y siempre se
tiene que guardar un
recuerdo del barrio
industrial.

Mònica Pié
Delineant

Em sembla perfecte,
perquè el barri ho 
necesita. Em sembla
molt bé que posin 
més equipaments i
pisos de protecció 
oficial. Tot això ja està
massa especulat.

Q u è  l i  s e m b l a  e l  p r o j e c t e  u r b a n í s t i c  p e r  s a l v a r  C a n  R i c a r t ?



David Sabaté

Foment Martinenc, fun-
dada l’any 1877 a Sant

Martí, és l’entitat més anti-
ga del barri del Clot-Camp
de l’Arpa. Creada inicial-
ment per cobrir les carèn-
cies en matèria de benestar
social en una barriada apar-
tada del nucli de Barcelona,
Foment va crear, en primer
lloc, una escola. El seu ob-
jectiu era proporcionar edu-
cació als fills dels treballa-
dors de la zona, un barri
rural ple de fàbriques tèx-
tils. Poc després va oferir un
servei de cafè perquè les fa-
mílies es poguessin reunir
els caps de setmana. Més
endavant, l’entitat va passar
de centre obrer a espai
burgès; va sobreviure a la
Guerra Civil i a la Dictadura
i, en els últims 25 anys, es-

pecialment en la dècada dels
noranta, ha viscut un perío-
de molt actiu pel que fa a
l’associacionisme. Actual-
ment ofereix nombroses ac-
tivitats esportives, d’esbarjo
i culturals en un ambient de
relació social i familiar.

Aquestes s’organitzen a tra-
vés de les seccions, entre les
quals destaquen la secció
excursionista, amb més de
90 anys d’història; la d’es-
cacs, amb tornejos infantils
i internacionals; la secció
Penya Blaugrana, que l’any

passat va celebrar mig segle;
o la secció de la dona, amb
col·loquis, ioga i activitats
culturals diverses, per exem-
ple, enguany organitza el
XXV Concurs Literari en
Llengua Catalana amb mo-
tiu de la Diada de Sant Jor-
di. Destaca també la secció
de teatre i l’existència d’un
grup de discapacitats for-
mat per 15 alumnes que
canten (Cor de Cambra Ale-
gria) i toquen l’orgue (Grup
Etel). Foment Martinenc va
rebre el 1995 la Creu de
Sant Jordi. Actualment for-
ma part de la Federació
d’Entitats del Clot-Camp de
l’Arpa i compta amb prop de
mil socis. L’entitat celebra
l’any que ve els seus primers
130 anys de vida.

Més informació:
Foment Martinenc
C/Provença 591-593
Tel.: 93 455 70 95
www.fomentmartinenc.org 
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E N T I T A T S

El Foment Martinenc és l’entitat
més antiga del barri del Clot

El bar de l’entitat esdevé punt de trobada.  

L’entitat, que va
rebre el 1995 la
Creu de Sant Jordi,
compta amb prop
de 1.000 socis 

L’entitat, que el 2007 celebrarà 130 anys

de vida, ofereix activitats esportives,

culturals i d’esbarjo per a totes les edats 

Pere IV, la carretera,
el tramvia i l’autobús

J. M. ContelÀLB UM HI S TÒR IC

El carrer de Pere IV, entre el de Marina i el pas de nivell,
cap a l’any 1925.

El carrer de Pere IV va ser durant molts anys, fins a l’entra-
da en servei de l’autopista de Mataró, una de les vies més
importants de sortida i entrada de Barcelona, primer en el
municipi de Sant Martí i, a partir de 1897, amb l’annexió
de Sant Martí a Barcelona, integrada dins de la ciutat. La
seva importància es remunta als segles XVIII i XIX, quan
la via era coneguda com la carretera de França, el camí ral
de Mataró, etc., encara que el nom més conegut ha estat el
de la carretera de Mataró.
Un camí, una carretera i senzillament un carrer per on
passaven cada dia una gran quantitat de carros i tartanes,
que més tard es barrejaren amb tramvies, automòbils, ca-
mions i autobusos, per anar a poc a poc desapareixent
com també ho van fer els tramvies.
Per la carretera, com l’anomenaven els veïns fins fa poc, a
partir de 1883 hi van començar a passar els primers tram-
vies que unien Barcelona amb Badalona, el tramvia de foc
que el 1903 va canviar el vapor per l’electricitat. Uns anys
després, el 1923, van aparèixer els primers autobusos de
la línia B de la Compañía General de Autobuses, de Sants
a Poblenou, i que només arribaven fins als Quatre can-
tons, Pere IV amb Marià Aguiló i Sant Joan de Malta, i el
BS i el SA de la plaça Universitat a Badalona i a Sant Adrià.
Tot i la modernitat dels autobusos, aquests vehicles van
desaparèixer el 1938, en plena guerra civil, per manca de
recanvis. Els tramvies 42, 70 i 71, en canvi, van estar en
servei fins la dècada dels seixanta en què van ser substi-
tuïts per autobusos. 
Si té fotografies o documents del seu barri, en pot fer
donació a l’Arxiu Municipal del Districte, 93 221 94 44.
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N O T Í C I E Sf
Festa Major de Paraguai-Perú
Els propers 27 i 28 de maig, el barri de Paraguai –
Perú celebrarà la seva Festa Major. La plaça de Puig-
cerdà serà l’espai on tindran lloc la majoria de les ac-
tivitats previstes, entre les quals destaquen una sar-
dinada popular, un homenatge a la gent gran, la 13a
trobada de puntaries, el campionat de petanca “Do-
mingo Anglada”, una xocolatada infantil i la tradicio-
nal cantada d’havaneres.

L’alcalde presenta “Àgora Barcelona” 
La plaça de Valentí Almirall, on s’ubica la seu del Dis-
tricte de Sant Martí, va ser el lloc escollit el passat 21
d’abril per l’alcalde de Barcelona, Joan Clos, per pre-
sentar el llibre i el joc Àgora Barcelona. Els nens i les
nenes de l’escola Casas van participar en la presenta-
ció d’aquest material lúdic i didàctic que permet des-
cobrir les places de la nostra ciutat i que es pot adqui-
rir a les llibreries.

Sardanes a Sant Martí
Sant Martí té durant el mes de maig dues cites amb
el món de la sardana. La primera tindrà com a pro-
tagonista el grup sardanista Amics de Sant Martí,
que celebrarà el seu 10è aniversari al parc del Clot el
proper 13 maig, a les 13 h. La segona cita tindrà lloc
el dia 14 de maig, a les 14 h, a la plaça de Josep
Trueta, on se celebrarà el Concurs de Colles Sarda-
nistes del Poblenou.

Nou avi centenari al districte
Des del passat 13 d’abril, el districte de Sant Martí
compta amb un nou avi centenari, en Jaume Audí Ma-
tas, que va néixer fa un segle a l’Hospitalet de Llobre-
gat i que en l’actualitat és veí del barri del Camp de
l’Arpa. Per celebrar aquesta data tan singular, la famí-
lia li va preparar una festa i representants del Districte
de Sant Martí li van lliurar una placa commemorativa.

Núria Mahamud

Conèixer la llengua del
país on es viu és un dels

aspectes més bàsics per
aconseguir la plena integra-
ció de les persones nouvin-
gudes. Sota aquesta premis-
sa va néixer fa cinc anys la
xarxa Apropem-nos, un pro-
jecte integrat pels Serveis
Socials i els equipaments del
barri del Poblenou, la Coor-
dinadora d’Entitats, l’asso-
ciació de veïns i les parrò-
quies, que vol potenciar la
convivència entre tot el veï-
nat del barri. 
El voluntariat d’Apropem-nos
imparteix classes gratuïtes de
castellà i català al Centre Cí-
vic Can Felipa, incidint sobre-
tot en els aspectes més quoti-
dians. En aquest sentit, la
Biblioteca Xavier Benguerel
ha habilitat un espai per a
l ’autoaprenentatge de les
dues llengües oficials a Cata-
lunya i té un fons de llibres
en urdú i àrab. Apropem-nos
realitza també accions de co-
neixement de l’entorn acom-
panyant les persones que aca-
ben d’arribar al barri a fer un
recorregut pel Poblenou i
Barcelona per conèixer els
serveis bàsics –on s’han de
fer els tràmits administra-
tius, quin ambulatori els cor-
respon…– i aprendre a mou-
re’s per la ciutat. Així mateix,

realitza tasques de sensibilit-
zació de la població vers el fe-
nomen de la immigració a
través de tallers per a infants,
punts informatius i intercan-
vis gastronòmics, entre d’al-
tres. 

Durant tot l’any, els equipa-
ments del Poblenou progra-
men actes sota “l’etiqueta”
Apropem-nos, com videofò-
rums, exposicions, concerts…
i els membres de la xarxa es
reuneixen mensualment en
comissions i en grups de tre-
ball per copsar l’opinió de di-
ferents col·lectius (professio-
nals de la salut, dones, gent

gran, joves, etc.) sobre la si-
tuació dels immigrants al
barri. La xarxa té previst edi-
tar un butlletí intern i una re-
vista per donar a conèixer to-
tes aquestes activitats.

Les Festes de Maig
Apropem-nos també partici-
pa activament en les Festes
de Maig del Poblenou orga-
nitzant concerts, tallers i in-
tercanvis gastronòmics. Du-
rant el cap de setmana del 19
al 20 de maig, la plaça de Can
Felipa acollirà de nou una
haima on es faran tallers de
tatuatge de henna o es podrà
prendre un te a la menta; l’es-
cenari acollirà divendres, a les
23 h, concerts de música de
diferents països, i dissabte al
migdia es podrà tastar plats
d’altres cultures. La progra-
mació completa es pot con-
sultar al web del Districte:
www.bcn.es/santmarti.

Apropem-nos, una xarxa per a 
la integració de tot el veïnat

La xarxa funciona
amb voluntariat
que imparteix
classes de català i
castellà

El 19 i 20 de maig la

plaça de Can Felipa

acollirà concerts,

tallers i tasts gas-

tronòmics en una

festa integradora

Les Festes de Maig són un dels actes organitzats per aquesta
xarxa integradora. 

Una de les propostes artístiques incloses a “Perpetracions”.

“Perpetracions” o com combatre la por a cop de performance
Redacció

“Perpetracions” és una
mostra d ’interven-

cions artístiques i efímeres,
enteses per efímeres totes
aquelles creacions que tenen
un desenvolupament en el
temps i que no perduren fora
d’altres suports relacionats,
com el vídeo o la fotografia.
Aquí hem d’incloure la dansa,
la performance o les anome-
nades instal·lacions, propos-
tes conceptuals en espais

insòlits –sovint públics– amb
una forta interrelació amb el
seu entorn. La iniciativa, orga-
nitzada des del centre cívic
Sant Martí amb la col·labora-
ció de diversos professionals
relacionats amb aquest àmbit,
s’ha anat consolidant al barri
de la Verneda. El certamen vol
promoure espais de comuni-
cació, creació i participació des
d’on es pugui suggerir i expe-
rimentar formes diferents de
mirar, pensar, sentir i com-

prendre la ciutat. El tema es-
collit per a aquesta edició,
sota el nom “¡Que no cunda el
pánico!”, és el de la por: a la
inseguretat quotidiana, a la
desconfiança d’allò que és di-
ferent, a les emocions. Unes
pors estretament relacionades
totes amb la incomunicació i
la convivència a les grans ciu-
tats. Podreu veure més de 20
propostes d’artistes diversos
el dia 13 de maig a la rambla
Guipúscoa. 
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E Q U I P A M E N T S

Dolors Roset

E l Casal Infantil El Vaixell
està obert totes les tardes

del curs escolar. S’hi fan tot ti-
pus d’activitats: tallers i jocs
adaptats a les edats dels in-
fants i joves que hi participen
i, un cop al mes, una sortida.
Durant les vacances de Nadal i
Setmana Santa fan activitats
especials i, al mes de juliol, ca-
sal tot el dia i una setmana de
campaments. I això sí que
agrada als nens, perquè els que
hi han anat altres anys ja fa
temps que estan preguntant
pels d’aquest estiu.
Just després de Sant Joan co-
mença el casal d’estiu, que s’or-
ganitza per quinzenes, amb
places disponibles per a totes
les edats. El primer torn dels

grups de 7 a 15 anys inclou els
campaments. Aquest any van a
Sant Quirze de Besora, a Oso-
na, a un refugi de muntanya i

en tendes de campanya. Els
qui tinguin opció a beca s’han
d’afanyar perquè el termini de
matrícula és del 2 al 12 de
maig. Per a la resta, el període
és del 15 de maig al 9 de juny.
El casal està dividit, per edats,
en tres grups: petits, de 3 a 6
anys; mitjans, de 7 a 10, i
grans, d’11 a 15. Hi ha cinc

monitors que treballen centres
d’interès adaptats a cada edat.
Per als petits i mitjans, s’intro-
dueix més a través del conte, i
per als grans es fa més èmfasi
en aspectes històrics, socials i
culturals. Els dilluns i dimecres
hi van els petits i grans; els di-
marts i dijous, els mitjans, i els
divendres es reparteixen alter-
nativament. També hi ha un
grup de joves de 16 a 18 anys
amb un monitor i, entre tots,
organitzen què volen fer.
Fa 20 anys que el Casal El Vai-
xell té la seu a les instal·lacions
del Centre Cívic Besòs. Però la
seva trajectòria es remunta
uns 6 anys abans, quan es va
fundar. Té molt bona acollida
al barri. Cada any es cobreixen
les places de tots els grups i
fins i tot hi ha qui es queda en
llista d’espera.

Centre Cívic Besòs
Rambla Prim, 87-89
Telèfon:  93 266 39 36

Treballen activitats adaptades a cada edat i

només tanquen a l’agost. Són coneguts al

barri per la quantitat de nens i nenes que hi

han passat en més de 20 anys

Molts nens i nenes de Sant Martí participen al casal.

El Vaixell, un casal durant tot
l’any i campaments a l’estiu

La pastisseria La Palma és un negoci fami-
liar que ha sabut combinar els avantatges

d’una llarga tradició i experiència en el món
pastisser amb el valor de la innovació. Elabo-
ren els pastissos tradicionals introduint nous
gustos i noves presentacions. A més dels tor-
tells, coques i mones de Pasqua, també hi tro-
bem pastissos de fruita natural i pastissos amb
reproduccions de fotografies o dibuixos, una
especialitat que cada cop té més acceptació.
També hem de destacar el torró de crema per

Nadal, una de les especialitats de la casa. De
l’adaptació als nous temps, n’és una mostra el
servei de càtering per a celebracions familiars.
El Ramon i l’Elvira van fundar l’any 1922
aquesta pastisseria tan arrelada al Clot, van
agafar el relleu el seu fill Ramon i la seva espo-
sa Roser, i ara hi ha la tercera generació, els
germans Elvira, Montse i Ramon. 

Pastisseria La Palma
C/ Clot, 68-74 

E L  T A U L E L L

Una llarga tradició que s’adapta als temps actuals   

A la Palma hi ha pastissos tradicionals i noves presentacions.

Joan Anton Font

El casal està obert
cada dia de 
17.30 a 20.30 h 
per a nens i nenes 
de 3 a 15 anys

S E R V E I  P Ú B L I C

Redacció

El Centre d’Informació i Assessorament per a joves
(CIAJ) ha creat un nou Servei d’Informació i Orientació
Laboral, que s’adreça a persones que tinguin entre 16 i
30 anys. El servei, que va entrar en funcionament a l’a-
bril, es basa en dues propostes: els dilluns laborals i els
tallers d’orientació laboral.
Amb els dilluns laborals, cada dilluns (de 10 a 14 h  i de
16 a 20 h) s’ofereix un servei gratuït d’orientació laboral
personalitzat que treballa aspectes com ara la recerca acti-
va de feina (com cercar l’ocupació que interessa, com fer el
currículum, preparació de l’entrevista...) o la definició d’iti-
neraris laborals (quines són les millors opcions per a la
persona que consulta).També facilita als joves assessora-
ment personalitzat mitjançant una entrevista amb un
professional per informar-se sobre el salari, el conveni la-
boral, el contracte... El servei també organitza xerrades in-
formatives sobre aquests temes.
Els tallers d’orientació laboral són una iniciativa adreçada
als centres d’ensenyament, associacions juvenils, centres
cívics, casals de joves, biblioteques o punts d’informació
juvenil o qualsevol espai que els joves facin servir al seu
temps de formació o de lleure. El servei consisteix en uns
tallers pràctics integrats per una xerrada informativa i una
activitat participativa posterior entre els assistents, on es
tractaran aspectes com ara la recerca de feina, el treball a
l’estiu o a l’estranger, l’autoocupació, la legislació laboral o
la seguretat a la feina. Els equipaments interessats poden
posar-se en contacte amb el CIAJ per demanar la realitza-
ció d’aquest tallers.

Més informació:
CIAJ.  C/ Sant Oleguer,  Tel. 93 442 29 39
www.bcn.es/ciaj

Nou servei d’informació i
d’orientació laboral per a joves

El servei ofereix orientació laboral als joves.
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P O L I E S P O R T I U

Pere S. Paredes

Lluís Mir, actual president del
Club de Futbol Sant Martí Con-

dal, no troba una altra explicació:
“ens agrada molt el futbol. Per això
treballem desinteressadament amb
aquest equip de Sant Martí, on
quasi tots els directius tenim un fill
que juga amb nosaltres. Ho tenim
molt arrelat”.
El president té molt clar que “estem
voltats de colossos, futbolística-
ment parlant. Son equips molt
grans i poderosos, amb els quals no
podem comparar-nos (com el Júpi-
ter, l’Espanyol...), és per això que la
nostra tasca és més aviat social.
Nosaltres diem que fem l’esport per
l’esport”.

Una de les seccions que el club cui-
da més és l’escola de futbol, on els
nens de 3 a 7 anys comencen a fer
les seves primeres passes en el món
de la pilota. “Hem fet que tinguin la
seva pròpia lliga de futbol i estan
molt il·lusionats”.
“Com tots els nens o joves que ju-
guen a futbol, tothom té una figu-
ra, un ídol, un crack en el qual mi-

rar-se. Molts dels nostres jugadors
—explica el president— parlen del
Messi, del Barça. Un noi jove que
ara és una figura mundial”.

“Tothom —continua Mir— pot ve-
nir a jugar amb nosaltres. Tots els
nois tenen les nostres portes ober-
tes. I si, en un futur, despunten en el
futbol, que no pateixin, perquè amb
els nostres contactes intentarem que
realitzin les proves pertinents per fit-
xar per altres equips més grans”.
El Club de Futbol Sant Martí Con-
dal va néixer el 1993 de la fusió del
Condal amb el Sant Martí de Pro-
vençals, que eren dos històrics del
barri. Ara, amb més de 180 nois,
repartits en 12 equips, són els ges-
tors del Camp Municipal de Futbol
Andrade.

Més informació:
Club Sant Martí Condal 
c/ Treball, 176 
Telèfon: 93 313 43 51

La Junta Directiva,

composta en un 98% 

per pares dels jugadors,

afirma que la seva tasca

és una de les més 

desinteressades del barri

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

Web de l’Ordenança reguladora de
l’Administració electrònica 

L’Ordenança reguladora de l’Administració
electrònica estableix els drets i els deures
dels ciutadans i regula les condicions, les
garanties i els efectes jurídics de l’ús dels
mitjans electrònics en les relacions entre
l’Administració i els ciutadans, entre altres
aspectes.
www.bcn.es/orae

“Vacances d’Estiu” 2006

“Vacances d’Estiu” ofereix cada any als
infants i als adolescents fins als 17 anys
una oferta àmplia i variada d’activitats
interessants, educatives i engrescadores
per gaudir del període de vacances.
L’oferta per a aquest any és de més de
85.000 places.
www.bcn.es/vacances

w

El Club Sant Martí Condal,
bressol de futbolistes del districte

El club presta molta
atenció a l'escola de 
futbol, on juguen nens
de tres a set anys 

Els infants tenen la seva pròpia lliga de futbol.

per MANEL
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Quins són els orígens del barri?
Els primers edificis d’habitatges que es
van construir aquí els va fer la coope-
rativa del Sagrat Cor de Jesús al final
dels anys cinquanta, i ara fa 47 anys hi
van venir a viure els primers veïns.
Llavors com era aquest indret?
Eren uns terrenys al costat de la Riera
d’Horta rodejats de camps, on l’auto-
pista i la Gran Via encara no s’havien
urbanitzat. Després, durant molts
anys, els carrers van estar sense asfal-
tar i sense llum, fins que a mitjan
anys seixanta vam haver de manifes-
tar-nos per aconseguir uns serveis,
que ja havíem pagat quan es van co-
mençar a fer els edificis.
Així que no hi havia res?
Bé, teníem els tramvies 71 i 42, que
ens duien al centre de Barcelon,a i
l’escola Gregal que va crear la coopera-
tiva. Després, per a totes les altres co-
ses, vam haver de lluitar-hi i, fruit d’a-
questes reivindicacions, es va crear
l’Associació de Veïns Paraguai-Perú.

Com va ser la construcció de l’au-
topista?
L’autopista era una cosa que venia
dita i beneïda des de Madrid; des d’a-
quí, poca cosa podíem dir. Durant la
seva construcció, les obres ens van
deixar mig aïllats de la banda de mun-
tanya, on hi havia el mercat, l’ambula-
tori, etc. Havíem de passar com podí-
em i quan plovia es generava un gran
fangueig. Després de moltes protestes
vam aconseguir que ens posessin
unes passeres de fusta amb un llum a
cada punta.
I la resta del barri, com es va
configurar?
A poc a poc es van anar construint els
edificis a les dues bandes de la Gran
Via. Pel que fa al tros que pertany a
l’associació de veïns, als carrers de
Perú i Paraguai, només es podien edi-
ficar habitatges al costat de munta-
nya d’aquests carrers fins a la Gran
Via, on també es van fer les escoles.
Mentre que la banda de mar fins al
carrer de Pere IV estava destinada a la
petita i mitjana empresa d’indústries
no contaminants.
Què ha significat la Gran Via per
al barri?

Ha estat un referent molt important
per situar-se sobretot geogràfica-
ment, perquè abans, quan anomena-
ves el carrer Perú, molta gent no sabia
on era; en canvi, Gran Via-Prim o Bac
de Roda la gent els situava bé.

I inconvenients?
El soroll sempre ha estat un inconve-
nient. Quan van posar els arbres es va
amortir una mica, però va seguir mo-
lestant. L’altre és la distància dels ponts
en haver d’anar d’una banda a l’altra.
Ara com veu la nova Gran Via?
Hi ha algun defecte d’anivellació, però
no és culpa d’aquestes obres, sinó que
això ja ve de quan es van construir els
edificis, la qual cosa ara és impossible
de corregir. Després d’això esperem
que el projecte optimitzi al màxim

aquests desnivells que hi ha a les dues
bandes.
I a part d’això?
Quan es fan unes obres que duren
tant de temps, al final el cansament
t’ho fa veure tot molt negre, però
penso que les obres van prou bé i que
cal esperar que no sorgeixi cap pro-
blema; si això passés, miraríem de so-
lucionar-ho amb el Districte de la mi-
llor manera possible i segons les
necessitats generals del veïnat.
Però aquesta no és una millora
per al barri?
Quan estigui tot acabat serà una gran
millora, ja que es desplaçaran els
vehicles dels edificis i es generarà una
zona verda i de vianants al seu entorn
que humanitzarà el barri. A més, el
nou asfaltat que s’està utilitzant ara
ha reduït el soroll. Els veïnat diu que
s’ha notat una millora important.
Quants anys porta com a presi-
denta?
Ara porto tretze anys, encara que des
de l’inici sempre he estat col·laborant
amb la junta de l’associació de veïns.
Espero que abans de jubilar-me pugui
veure totes les coses que hi ha pen-
dents.

E N T R E V I S T A A n n a  P u i g ,  p r e s i d e n t a  d e  l ’A s s o c i a c i ó  d e  Ve ï n s  Pa r a g u a i - Pe r ú   

Anna Puig en les obres d’arranjament de la Gran Via.

Anna Puig porta tretze anys al capdavant de

l’Associació de Veïns Paraguai-Perú i gairebé

cinquanta vivint al barri, coses que li han

permès viure amb gran intensitat la reurbanit-

zació i el semicobriment de la Gran Via

“L’autopista era una 
cosa que venia dita i

beneïda des de Madrid;
des d’aquí, poca cosa

podíem dir”

“Espero que abans 
de jubilar-me pugui
veure totes les coses
que hi ha pendents”

Josep Maria
Contel


