
Sant Martí aposta pels 
centres de dia i les residències 

PRIORITAT

L’atenció especialitzada
a les persones és una
prioritat del Districte

RESIDÈNCIES

Ajuntament i Generalitat
impulsen la construcció 
de nous centres

INAUGURACIÓ

Es posa en marxa 
una nova residència 
al carrer Llull

Pàg. 3

E N T R E V I S TA Pàg. 8

Manel Bleda 
Director del CEIP 
La Farigola del Clot 

“El que més em motiva
és veure com es 
produeix el miracle de 
l’educació dia a dia”

E Q U I PA M E N T S Pàg. 6

Centre de Serveis
Socials del Clot        
Una porta d’accés 
als recursos socials

E N T I TAT S Pàg. 4

Associació de 
Veïns La Pau  
Prepara la celebració del 
40è aniversari del barri

La direcció artística del Festival
Escena Poblenou està recollint
a hores d’ara les propostes dels
grups que hi vulguin participar.
S’hi pot presentar tothom qui
estigui fent alguna cosa en el
camp de la dansa-teatre, el circ,
el clown, el teatre d’objectes, les
performances o el teatre de car-
rer, en qualsevol de les seves
variades modalitats.  El festival,
que aquest octubre arribarà a la
seva cinquena edició, ha optat
des del principi per acostar al
públic tot un seguit de propos-
tes poc habituals en les cartelle-
res de Barcelona, i ho ha fet en
diferents equipaments i espais
dels entorns del Poblenou. 

Nova convocatòria pel 
Festival Escena Poblenou 

El Festival Escena Poblenou arriba a la 5a edició. Pàg. 5

P O L I E S P O R T I U Pàg. 7

El Centre Esportiu
Municipal Olímpia
Una cita indiscutible 
del tennis a Sant Martí

S E R V E I  P Ú B L I C Pàg. 6

El control del 
mosquit tigre, una
tasca de tothom
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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 d’abril 
El cor de les tenebres
A les 22 h. C. C. La Farinera (Gran Via de les Corts, 837)
A càrrec de l’Associació Cultural Kurtz & Marlowe.

Dissabte 22 i diumenge 23 d’abril 
Revolta de bruixes
A les 22.30 h i 18 h, resp. CMC del Poblenou (Pujades, 176)
Obra de Josep Maria Benet i Jornet a càrrec de la Sec-
ció de Teatre del centre.

Dissabte 13 i diumenge 14 de maig 
Primera plana
A les 22.30 h i 18 h, resp. CMC del Poblenou (Pujades, 176)
La gran comèdia escrita per Ben Hecht i Charles Mac-
Carthur, en versió de Jordi Galceran.

Dimarts 18 d’abril
Contes de l’Alcoià
A les 18 h. Bib. Sant Martí de Provençals (Selva de Mar, 215)
Contes per a nens de 3 a 9 anys.

Divendres 21 d’abril
Contes del Montseny
A les 18 h. Bib. Ramon d’Alòs-Moner (rambla Prim, 87-89)
Contes per a nens de 3 a 9 anys.

Divendres 12 de maig
Al maig, contes a raig
A les 18 h. Bib. Xavier Benguerel (av. Bogatell, 17)
Espectacle de contacontes dins el cicle Sac de Rondalles.

Dissabte 29 d’abril
Itinerati Poblenou@22
De 10 a 14 h. Inscripcions al CCCB (Montalegre, 5)
Visita a espais i edificis industrials del segle XIX i les
primeres zones urbanitzades del projecte 22@.

Dissabte 6 de maig
Red Bull World Air Race
A les 18.30 h. Platges del Bogatell i de la Nova Icària
Hi participaran 11 pilots de vol acrobàtic de set països,
entre els quals es troba l’espanyol Alejandro McLean.

Dijous 20 d’abril
Cava-Concert
A les 22 h. C. Moral i Cultural del Poblenou (Pujades, 176)
Amb el Trio Raval i obres de Mozart i Glinka.

Divendres 21 d’abril 
Llibert Fortuny Quintet
A les 22 h. C. C. La Farinera (Gran Via de les Corts, 837)
Concert de jazz.

Divendres 21 d’abril 
Llibert Fortuny Quintet
A les 22 h. C. C. La Farinera (Gran Via de les Corts, 837)
Concert de jazz.

Dissabte 22 d’abril
Actuació de grups gallecs
A les 12 h. Ass. Cova da Serpe (Alcalá de Guadiana, 7)
Al matí, espectacle dels grups Irmandade Galega i
Agrupación Cultural Agarimos; a partir de les 17.30 h,
actuació de Ariños da Nosa Galicia i Associació Cultu-
ral Cova da Serpe.

Dissabte 13 de maig
El poble de vent i fusta
A les 10.30 h. Casino de l’Aliança del Poblenou 
(Rbla. Poblenou, 42)
Dirigit per Albert Gumí i Toni Jódar, dins el cicle de
Concerts en Família.

Del 5 al 28 d’abril 
Estàtues i escultures
C. C. La Farinera (Gran Via de les Corts, 837)
A càrrec del Grup Fotogràfic de Sant Martí.

Fins al 7 de maig
Ibèria, Hispània, Spania
Museu d’Història de la Ciutat (pl. del Rei, s/n)
Una mostra excel·lent que explica la transformació cul-
tural al llarg de mil anys des dels íbers fins a Bizanci.

Fins al 25 de juny
Malèvitx
Sala d’exposicions de La Pedrera (pg. de Gràcia, 92)
Peces d’una de les figures clau de l’avantguarda russa pro-
cedents de museus com ara l’Estatal Rus de Sant Peters-
burg o la Galeria Tretiakov de Moscou.
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Daniel Venteo

La creació de noves places
en residències i centres

de dia s’ha convertit en una
de les prioritats de l’Ajunta-
ment de Barcelona. En els úl-
tims temps, aquesta voluntat
d’oferir més serveis per a la
gent gran s’ha materialitzat
amb la signatura d’un conve-
ni amb el Departament de

Benestar i Familia de la Ge-
neralitat de Catalunya per
crear nous equipaments d’a-
tenció especialitzada. Gràcies
a aquest acord, en els propers
anys es crearan prop de tres
mil noves places en nous cen-
tres de dia i residències assis-
tides, adreçades fonamental-
ment a la gent gran tot i que
també a infants, persones

amb discapacitats psíquiques
i físiques, i malalties mentals.
Els nous equipaments, una
bona part dels quals estaran
al districte de Sant Martí, els
construeix la Generalitat so-
bre terrenys cedits per l’Ajun-
tament.
En paraules del regidor del
Districte, Francesc Narváez,
aquesta bona entesa entre
l’Ajuntament i la Generalitat
“millora de forma molt nota-
ble la capacitat institucional
de fer front al repte, cada dia
més important, de donar res-
posta a les necessitats de la
gent gran dels nostres barris
en matèria d’atenció especia-
litzada. Des de l’Ajuntament
fa molts anys que reivindi-

quem aquest compromís més
intens del Govern català, que
s’està començant a fer realitat
en els últims dos anys”.
Les iniciatives materialitzades
en els últims mesos estan do-
tant Sant Martí amb una àm-
plia oferta en serveis d’atenció
especialitzada. L’entrada en
funcionament del centre so-
ciosanitari Fòrum, a la con-
fluència del carrer Llull amb la
rambla Prim, va permetre la
creació d’unes 300 places al
barri del Sud-oest del Besòs.
Ben a prop, al Poblenou, ara
s’inaugura una moderna re-
sidència al mateix carrer Llull,
amb unes 90 places.
I encara hi ha dos projectes
més en marxa. Per una banda
hi ha la nova residència per a
gent gran que es crearà a les
antigues instal·lacions de l’Al-

chemica, al Clot-Camp de
l’Arpa, que permetrà disposar
d’unes 140 noves places. I al
barri de la Pau, a la Verneda,
se’n crearà una altra amb ca-
pacitat per a unes 90 noves
places. 

Per altra part, a la Gran Via
970-972 l’Ajuntament ha po-
sat un solar a disposició de la
Generalitat perquè hi cons-
trueixi una nova residència
per a persones amb dispacitat.
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Cada cop hi haurà més places d’atenció especialitzada per a gent gran.

Al districte de Sant Martí s’estan

construint diversos equipaments

que permetran l’increment de les

places d’atenció especialitzada

per a diversos col·lectius, com 

ara la gent gran i les persones

amb discapacitats físiques i

psíquiques, i malalties mentals

Sant Martí inverteix en
residències i centres de dia

Al carrer Llull,
al cor del Poblenou,
s’inaugura una
nova residència
assistida per a 
gent gran

C IU TA DA N S OPINE N

Domiciano
Sandoval 
President de l’AV
Camp de l’Arpa

És molt important que
es doni prioritat a
aquests equipaments,
perquè tothom es va
fent gran. I la societat
en què vivim no permet
que ens en fem càrrec.

Carme Lucas
Federació d’Entitats
del Clot

Em sembla molt bé,
estàvem molt abando-
nats i els centres de dia
són força interessants.
Ara es comença a
moure el tema entre
l’Ajuntament i la
Generalitat. Feia falta.

Mercedes López 
Secretaria AV
Diagonal Mar

Formidable. És molt
necessari. Hem de
mirar que la gent gran
envelleixi a casa seva.
Però les persones malal-
tes han de tenir un lloc
on poder rebre una
atenció especial.

Carlos de Pablo
Veí de la Verneda

Ho veig important, per-
què durant anys  hi ha
hagut moltes mancan-
ces que amb el temps
s’han anat corregint.
En els propers anys
podrem anar més lluny
encara.

Pedro Sierra
President AV de la
Pau

Es lo que estamos
pidiendo desde el año
99 aquí en el barrio y
se firmó en julio del
año pasado la instala-
ción de una residencia y
un centro de dia.

Mª Ángeles
Santiago
Veïna del Clot

Molt bé, considero que
en fan falta moltes. Per
sort o per desgràcia,
tenim més gent gran i
necessitem més
residències i llocs on
pugui ser més ben
atesa.

Q u e  l i  s e m b l a  q u e  e s  d o n i  p r i o r i t a t  a  l a  c o n s t r u c c i ó  d e  r e s i d è n c i e s  p e r  a  g e n t  g r a n  i  c e n t r e s  d e  d i a ?



P. F.

Juliol de 1966. El general
Franco, cap de l’Estat, fa

l’entrega oficial de les claus
dels pisos als qui seran els
primers veïns d’una zona de
la ciutat fins aleshores des-
habitada. Aquest acte sim-
bòlic va marcar el naixe-
ment d’un nou barri, el de
La Pau, anomenat així en
commemoració dels 25 anys
d’aparent concòrdia que vi-
via el país. Així va néixer
també un nou espai exem-
ple de convivència que va
esdevenir acollida d’immi-
grants, de la resta del país
llavors i d’estrangers ara.
D’aquest fet es compleixen
ja 40 anys, efemèride que
l’Associació de Veïns La Pau
vol celebrar el mes de juny, i
per això ampliarà la durada

de la Festa Major a tota una
setmana i publicarà un lli-
bre sobre la història del ba-
rri, de la qual és una prota-
gonista d’excepció.
L’associació es va constituir
el 1968, segons membres
de la junta actual i segons

constarà en el llibre que
s’està preparant, “com a
conseqüència de la manca
de responsabilitats i l’aban-
dó urbanístic existent per
part de l’Obra Sindical del
Hogar i de l’Ajuntament de
Barcelona de l’època”.

Té el dubtós honor de ser la
primera entitat veïnal de
l’estat sancionada, perquè
l’any 1975, per ordre del go-
vernador civil, va ser clausu-
rada per tres mesos amb
motiu del suport donat als
treballadors despatxats de
SEAT. La lluita veïnal és ara
menys arriscada, encara que
no menys activa. “No dei-
xem de reclamar, perquè és
obligació de les entitats de-
manar el millor per al barri.
Però ara hi ha una altra ma-
nera de dialogar”, assegura
el president de l’associació,
Pedro Sierra. 
Ara estan especialment ocu-
pats a facilitar la instal·lació
d’ascensors als edificis que
no en tenen i en el reforça-
ment estructural dels blocs
dúplex del barri.

Més informació:
AV La Pau
c/ Concili de Trento, 320
Tel. 93 313 28 99
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E N T I T A T S

L’Associació de Veïns La Pau,
amb el 40è aniversari del barri

Reunió a la seu de l’Associació.

L’efemèride  se
celebrarà
ampliant la Festa
Major i publicant
un llibre

L’Associació de Veïns La Pau està prepa-

rant els actes commemoratius del 40è

aniversari de la creació d’aquest barri

La Formiga Martinenca

J. M. ContelÀLB UM HI S TÒR IC

Una de les senyes d’identitat de La Formiga Martinenca és
la gran taula rodona donada el 1930 per vint-i-sis amics.

La Formiga Martinenca va néixer com a cooperativa de
consum, segons consta en el llibre de socis, el 30 de març
de 1903, per voluntat d’un grup de veïns dels carrers Ri-
pollès i Trinxant, a fi d'aprofitar-se dels avantatges que
oferien aquest tipus d’associacions, que emparaven el con-
sum individual i familiar. La seva primera seu social es va
establir en el mateix carrer Trinxant.
Aquells eren anys en què la classe obrera, amb sous molt
baixos, patia grans mancances en elements bàsics, però
sobretot alimentaris, de manera que aquestes entitats, en
certa manera, venien a pal·liar aquest problema. Gràcies a
la seva utilitat, la cooperativa va anar creixent en associats
fins als anys trenta, cosa que li va permetre comprar un
solar, el 1914, al carrer Núria, 12-14 –avui Mallorca,– on
el 1930 inauguraren els nous locals de l’entitat.  
En les turbulències dels anys trenta, amb les crisis econò-
miques mundials i la Guerra Civil,  l’entitat es va veure
abocada  a l’absorció per part de la Lleialtat de Gràcia, pri-
mer,  i més endavant a una nova transformació davant de
les autoritats franquistes. Malgrat tot això, la cooperativa
va anar recuperant-se lentament i el 1947 va aixoplugar
un grup de cooperativistes de La Flor de Maig del Poble-
nou, tancada per imperatius legals.     
En arribar la dècada dels seixanta, l’entitat va començar un
declivi que va culminar el 1979, quan La Formiga va estar a
punt de desaparèixer i l’edifici va ser adquirit per una im-
mobiliària. Finalment, el 1983 l’Ajuntament de Barcelona
va atendre la reivindicació veïnal i associativa i va quedar-
se l’immoble. Avui aquesta antiga cooperativa, amb més de
cent anys, és un punt de referència cultural al barri. 
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
Arriba la Feria de Abril de Cataluña 2006
Entre el 28 d’abril i el 7 de maig tindrà lloc a l’espla-
nada del Fòrum la 35 edició de la Feria de Abril de
Cataluña, organitzada per la Federación de Entida-
des Culturales Andaluzas en Cataluña (FECAC), amb
la col·laboració, entre d’altres, de l’Ajuntament de
Barcelona. Un any més, les entitats andaluses del
districte de Sant Martí tindran una àmplia presèn-
cia a la Feria.

Acte d’homenatge a Jaume Batlle i Bigas
El passat 29 d’abril, la família de Jaume Batlle i Bi-
gas (Barcelona 1911-1990) va fer donació del fons
documental de l’empresa Construccions Batlle en un
acte celebrat al Districte de Sant Martí. Posterior-
ment, a la cruïlla de la rambla del Poblenou amb el
carrer de Pujades es va col·locar una placa
commemorativa per recordar la figura d’aquest apa-
rellador i diaca dedicat a l’atenció de la gent gran
desvalguda.

Un nou mòdul d’FP per mantenir vaixells
L’Institut d’Educació Secundària (IES) Rambla Prim,
situat al carrer de Cristóbal de Moura, 223, ofereix
pel proper curs acadèmic un nou mòdul de formació
professional que, amb el nom de “Manteniment de
vaixells d’esbarjo”, permetrà a tots els joves que s’hi
matriculin aprendre una professió que hores d’ara té
una demanda creixent en el mercat laboral a causa de
l’increment d’aquest tipus de naus.

Presentació de la Guia de l’Arxiu de Sant
Martí
Una conferència sobre documentació i empresa a
càrrec de la Catedràtica de Didàctica de les Ciències
Socials Mercè Tatjer, serà l’acte de presentació de la

Guia de l’Arxiu Mu-
nicipal del Districte
de Sant Martí, que
han elaborat els
professionals que hi
treballen. La guia és
una relació exhaus-
tiva sobre la docu-
mentació conserva-
da en aquest
equipament. L’acte
tindrà lloc el dia 19
d’abril, a les 19 ho-
res, a l’avinguda Bo-
gatell, 17.

Gerard Maristany

Des que va començar, Es-
cena Poblenou s ’ha

mantingut fidel a una pro-
gramació centrada en tres
camps fonamentals: Espai,
cos i humor, representats en
disciplines artístiques tan di-
verses com la dansa, el tea-
tre, el circ, el clown, la per-
formance… L a pròxima
edició es mantindrà en
aquesta mateixa línia. La
convocatòria és oberta a tota
mena de grups o companyies
emergents i professionals
que treballin aquestes espe-
cialitats. Hi ha temps per
presentar-s’hi fins al 21 d’a-
bril i les bases completes són
consultables a www.escena-
poblenou.com. 
De cara a la propera edició,
encara s’estan concretant les
novetats que hi pugui haver:
se sap que hi haurà un works-
hop (taller) amb un profes-
sional d’àmbit internacional,
que se celebrarà del 9 al 13
d’octubre. El tema podria ser
els espectacles teatrals on
predomima l’expressió corpo-
ral (o el que en termes pro-
fessionals s’anomena el “tea-
tre físic”), però això encara
està per tancar. El que sí que
ja està confirmat és que, a di-
ferència d’anteriors edicions,
molts dels espectacles seran
de pagament, tot i que a un

preu que en cap cas anirà
més amunt dels 3 euros. Se-
gons els directors artístics,
Ada Vilaró i Sergi Estebanell,
“fins ara el nostre esforç s’ha
centrat en acostar al públic
espectacles poc habituals, per
tal d’obrir la mirada cap a no-

ves perspectives. Però si no
hi ha un preu, de vegades no
es respecten prou els especta-
cles”. Vilaró i Estebanell es-
tan convençuts que Escena
Poblenou ja s’ha guanyat un
públic fidel, i “esperem que
estiguin disposats a pagar,
perquè el festival està om-
plint un gran buit a les pro-

gramacions barcelonines”. Un
buit que, en opinió dels dos
caps visibles del festival, no-
més s’omple de manera frag-
mentària gràcies a la progra-
mació de sales i  espais
alternatius com l’Ateneu Po-
pular de Nou Barris, l’Antic
Teatre (al costat del Palau de
la Música), el festival Dies de
Dansa del CCCB...
El mateix equip d’Escena Po-
blenou acaba d’assumir tam-
bé la programació trimestral
de les arts escèniques al cen-
tre cívic Can Felipa. Organit-
zaran espectacles i pretenen
apostar fort per la formació
de nous professionals de les
arts escèniques. En aquest
sentit, ofereixen als grups
que ho desitgin la possibilitat
de gaudir d’espais d’assaig on
poder experimentar i presen-
tar les seves propostes. 

Escena Poblenou recull
propostes de cara a l’octubre

El festival acull
espectacles de
dansa, clown,
performance…

El consolidat festival

artístic admet fins 

al 21 d’abril

propostes per a la

pròxima edició 

(19-22 octubre) 

Espectacle de circ.

“Cova da Serpe” va nèixer l’any 1985.

Per Sant Jordi, música gallega 
Redacció

Del 21 al 23 d’abril, se cele-
bra al parc de Sant Martí

de Provençals la XXI edició del
Festival Musical Galego. L’or-
ganitza l’Associació Cultural
“Cova da Serpe”, que va néixer
el 1985 per fomentar el con-
tacte entre la comunitat galle-
ga de Sant Martí i establir en-
llaços amb la seva terra
d’origen.  
El festival d’enguany tindrà
com a convidat especial el po-

ble de Palas de Rei (Lugo).
Aquesta localitat –de pas obli-
gat pels qui caminen cap a
Santiago– estarà representada
en les fires d’artesania i de-
gustació de productes que se
celebraran al parc durant
aquells dies. A més, la revista
que editen a l’Associació “Cova
da Serpe”, Arxela, li dedica un
número especial del qual
s’han imprès 6000 exemplars
per tal que tothom pugui
conèixer aquest poble on

–diuen– hauria viscut el rei vi-
sigot Witiza fa justament
1300 anys. 
Divendres 21, el programa
d’actes inclou sopar-degusta-
ció i una revetlla. Dissabte 22,
actuen grups especialitzats en
folklore i de 20 a 3 h hi haurà
una nova revetlla, amb dues
orquestres vingudes d’Ouren-
se. Diumenge 23, més música,
i el mateix final de cada any:
xocolata i melindros per a tots
els assistents.



S E R V E I  P Ú B L I C

Redacció

Ara que milloren les temperatures i que la calor no queda
gaire lluny, és del tot escaient recordar un seguit de consells
per evitar la proliferació del mosquit tigre. Aquesta espècie,
provinent del sud-est d’Àsia, no transmet malalties ni pre-
senta cap risc per a la salut, però pot produir força molès-
ties a causa de la gran quantitat de picades que sol fer.
Aquest mosquit, que fa de 2 a 10 mm en l’edat adulta, es
distingeix per les ratlles blanques del seu cos. La millor ma-
nera de combatre’l és evitar-ne la proliferació de larves, que
solen trobar-se a les aigües estancades. És convenient,
doncs, buidar els recipients exteriors o bé tapar-los amb
tela mosquitera espessa. També convé tapar amb sorra els
forats de troncs i branques i evitar acumulacions d’aigua en
zones de drenatge i canals de desguàs. 
El mosquit va ser detectat per primera vegada el 2004 a
Sant Cugat. Immediatament es va iniciar un programa de
vigilància coordinat per les diverses administracions impli-
cades, gràcies al qual l’any passat es van localitzar nous
exemplars a tots els districtes de Barcelona excepte Ciutat
Vella, l’Eixample i Sant Martí. Si, tot i les feines de preven-
ció, es detecta la presència d’un d’aquests mosquits, cal bui-
dar els punts d’aigua acumulada, posar teles mosquiteres a
les entrades de la casa i trucar a l’Agència de Salut Pública
(93 324 93 60). També és aconsellable l’ús de roba de màni-
ga i camal llarg de colors clars, i mitjons. Se sap que els in-
secticides no són un mètode eficaç contra el mosquit adult,
però sí que es poden utilitzar repel·lents (excepte en infants
menors de 2 anys). En cas de picada, es recomana rentar i
desinfectar la ferida. 

Més informació:
www.gencat.net/salut
www.aspb.es

Controlar el mosquit tigre, una tasca
que necessita la col·laboració de tothom

El millor per fer front a aquest mosquit és la prevenció.
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E Q U I P A M E N T S

Felicia Esquinas

A l Districte de Sant Martí
hi ha quatre centres de

Serveis Socials. El del Clot,
igual que els altres, està obert
a tots els ciutadans, especial-
ment a aquelles persones, fa-
mílies i grups que, per dife-
rents raons, es troben en una
situació de risc d’exclusió so-
cial o que pot provocar vulne-
rabilitat. Així ho explica Nú-
ria Ventura, directora del
centre, la qual afegeix que les
circumstàncies que poden
conduir a una situació de risc
són tan àmplies com la vida:
un problema econòmic, labo-
ral, de salut, personal, l’edat,
el fet de ser un immigrant...
Per a tots ells, el Centre de
Serveis Socials del Clot, obert
el 1999, funciona com una
porta d’accés al conjunt de re-
cursos socials públics i pri-

vats que hi ha a Barcelona.
Els ciutadans hi trobaran in-
formació, suport i assessora-
ment. Però el centre també
s’encarrega de fer tràmits,
gestions o portar a terme
tractaments, si cal. 

Qui fa aquesta tasca és un
equip de treballadores i edu-
cadors socials, psicòlogues i
una advocada i una tècnica en
discapacitats, que treballen
en contacte amb altres equi-
paments públics, des d’hospi-
tals fins a escoles. “És una fei-
na de compromís i que ha
d’agradar”, afirma Núria Ven-
tura. 

Al centre del Clot, qui fa més
demandes és la gent gran, so-
bretot per sol·licitar el servei
d’ajut a domicili i l’alarma
telefònica. Els segueixen les fa-
mílies monoparentals i les per-
sones amb problemes d’habi-
tatge. “Són persones a les quals
se’ls hi acaba un contracte de
lloguer i no poden accedir a un
altre, per exemple”, assenyala
Núria Ventura. 
Al centre també es desenvo-
lupen iniciatives pròpies. Ara
fa tres anys que treballen en
un projecte per alfabetitzar i
inserir laboralment un grup
de dones magribines. 

Més informació:
Centre de Serveis 
Socials del Clot
Gran Via de 
les Corts Catalanes, 837
T. 93 291 84 48

Recepció del Centre de Serveis Socials.

El Centre de Serveis Socials del Clot,
una porta d’accés als recursos socials

La Floristeria Jovi la va obrir el novembre
de 1979 la Jovita Mozos; d’aquí ve el nom

de l’establiment. Al cap de deu anys, es va in-
corporar al negoci el seu marit, el Juan Trini-
dad. Són molt coneguts al barri, com ho és
també el fill del matrimoni, el Carlos, que és
qui porta ara les regnes en companyia de la
Nuri, la seva esposa. A la Floristeria Jovi fan
tot tipus de rams, centres i altres treballs flo-
rals. Són especialistes en rams de núvia i en
ornamentació floral artificial. En Carlos ha fet

cursos d’art floral i ha participat en un bon
nombre de concursos. Fan decoració de restau-
rants, d’esglésies, treballs de jardineria... Amb
el temps s’han adaptat a les noves tecnologies
i ara els podem fer encàrrecs a través d’Inter-
net. El Carlos es mostra molt agraït per la fide-
litat de la gent del barri i satisfet per la contí-
nua arribada de nous clients.

Floristeria Jovi
C/ València, 669

E L  T A U L E L L

Flors i plantes amb un bon arrelament al barri    

A Floristeria Jovi fan tota mena de treballs florals.

Joan Anton Font

La gent gran 
demana el servei
d’ajut a domicili i 
l’alarma telefònica
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P O L I E S P O R T I U

Pere S.Paredes

El tennis a Sant Martí té una cita
indiscutible a les pistes del Cen-

tre Esportiu Municipal Olímpia. És
una instal·lació polivalent, que pot
donar servei als amants d’aquest es-
port de la raqueta, però també ofe-
reix possibilitats a altres esportistes.
Miquel Àngel San Juan és el direc-
tor de la instal·lació de Sant Martí, i
defineix el seu centre com “l’únic
lloc de Sant Martí on els aficionats
al tennis trobaran l’única escola de
tennis del districte per a nens, per a
adults, per a federats o per a com-
peticions”.
Les instal·lacions del CEM Olímpia,
al carrer Perú, de Sant Martí, oferei-

xen als seus abonats o als usuaris
puntuals (hi ha la possibilitat de llo-
gar o tenir abonaments i promocions
per a la utilització de les pistes) tres
pistes de tennis i un camp de futbol
7, que si les circumstancies així ho re-
quereixen, es pot transformar en tres

pistes més de tennis. Fa nou anys
que el CEM Olímpia està gestionat
per l’entitat CET10 i aquesta socie-
tat, amb la total col·laboració del
Districte, ha transformat un antic
camp de futbol de terra en un mo-
dern complex amb tots els serveis
necessaris per a la pràctica del ten-
nis, el futbol sala o el futbol 7, tant
en horari de dia com de nit.
San Juan explica que “ens trobem
que hi ha moments en què estem al
límit de les nostres instal·lacions,
però no podem créixer més física-
ment, perquè el centre és voltat per
edificis i carrers. Hem ampliat hora-
ris i tenim un bon calendari i horari
que permet que els aficionats gau-
deixin del tennis o del futbol sala”.

Més informació:
CEM Olímpia, 
www.Cet10.org  
Telèfon: 93 266 23 95

El tennis té un punt de

referència al districte de

Sant Martí. Sis pistes de

tennis poden oferir als

amants d’aquest esport

l’espai necessari per a la

seva pràctica

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

El joc de les places de Barcelona

Els barcelonins i les barcelonines aprofiten
des de sempre les estones lliures per fer
un tomb per les places que hi ha als barris
de la ciutat. Àgora proposa aparellar cartes
divertides que tenen dibuixos de les places
de Barcelona. Un joc per demostrar els
coneixements de geografia urbana.  
www.bcn.es/agora

Dedica un estel del cel de Barcelona

"Dedica una estrella" permet que qual-
sevol persona es recordi d'algú estimat i
li dediqui una estrella virtual o un estel
fugaç. Fer-ho és ben senzill. Cal escollir
un estel lliure que el web ja li facilita i
triar el tipus d'estrella i el so que escol-
tarà la persona quan visiti l'estel dedi-
cat. Per acabar, cal facilitar l'adreça
electrònica de la persona a qui es vol
dedicar l'estrella.
www.bcn.es/firmament

w

El centre compta amb sis pistes de tennis.

Centre Esportiu Municipal Olímpia,
la cita del tennis a Sant Martí

per MANEL



SANT MARTÍ8 Abril 2006

Parli’m de la història de l’escola.
Davant de la manca d’escoles públi-
ques, al final dels anys setanta, l’escola
va ser un equipament molt reclamat,
sobretot per l’associació de veïns del
Clot i el Camp de l’Arpa.
Per què van escollir l’ubicació?
Aquest espai acollia l’escola d’apre-
nents de RENFE, i era un més dels
equipaments que l’empresa tenia al
voltant de l’estació del Clot. Quan va
desaparèixer tot aquest complex,
aquests terrenys van començar a ser
demanats perquè s'hi construís un
centre d’ensenyament públic.
I quan es va inaugurar?
El centre es va inaugurar el desembre
de 1979 com a Colegio Nacional La Fa-
rigola en record del nom d’un centre
anarquista, que hi va haver al carrer
del Municipi. Més tard el va canviar
pel de La Farigola del Clot, per diferen-
ciar-se del col·legi La Farigola de Vall-
carca. Abans de la inauguració, però,
entre els mesos d’octubre i desembre

l’escola va estar funcionant provisio-
nalment a l’escola Casas.
Com ha evolucionat en aquests
anys?
El 1979 vam començar de zero, amb
un equip de setze mestres que vam
arribar aquí amb ganes de fer una es-
cola democràtica, participativa, activa,
oberta al barri, catalana i laica. Ara,
després de 27 anys, es pot dir que to-
tes aquestes senyes d’identitat s’han
mantingut. Va ser una de les primeres
escoles de Barcelona on va començar la
immersió com a metodologia d'ensen-
yament de la llengua catalana i arran
d’això, el juny del 1982, va rebre el pre-
mi Baldiri Reixach per la seva tasca de
catalanització. En tots aquests anys, el
centre ha evolucionat moltíssim en
tots els aspectes i compta amb uns
trenta mestres, a més d’estar integrats
en diferents plans, com el de la millora
de les capacitats comunicatives dels
tres idiomes de l’escola: català, castellà
i anglès o el de l’Agenda 21, i aquest
any 2006 ens ha estat concedit el dis-
tintiu d’escola verda.
Què vol dir escola verda?
Que l’escola té un projecte de reciclatge,
de tots els materials, a més de tenir un

hort ecològic i en el currículum escolar
es tracten temes relacionats amb l’eco-
logia i la conservació del medi ambient.
A la porta del centre hi ha una
placa que diu: “Eduquem més
enllà de l’horari lectiu”. Què vol
dir això?
Que el centre compleix amb una sèrie
de requisits a l'hora de fer totes les ac-
tivitats extraescolars, els quals garan-
teixen que aquestes siguin de qualitat,

al temps que segueixen unes directrius
protocol·làries relatives a la seva segu-
retat, les condicions laborals dels mo-
nitors, la no discriminació econòmica
de la gent amb pocs recursos, etc.
Aquesta és una distinció que atorga la
Fundació Catalana de l’Esplai.
Alguna novetat més?
Doncs que és una escola inclusiva, en

la qual eduquem en la diversitat i on
poden ser admesos nens amb certes
discapacitats, tant psíquiques com físi-
ques. Aquest curs s’ha creat a l’escola
una aula de suport a l’educació especial
(USEE) per a l’atenció d’alguns alum-
nes amb dificultats especials.
Quants anys fa que treballa en
aquesta escola?
27, ja que vaig començar el mes de se-
tembre de l’any 1979.
D’aquell equip inicial, quants
mestres en queden?
Dels mestres que vam començar aquí a
l’escola, ja només en quedem dos.
Moltes vivències en aquest temps
Sí, moltes, encara que el més impor-
tant d’aquesta escola ha estat la unió i
la col·laboració entre professors i l’AM-
PA de l’escola, una associació que ha
estat molt important des del comença-
ment, així com les bones relacions que
sempre hem mantingut amb les enti-
tats del barri, les quals ens han dut a
participar en tots els esdeveniments
que organitzaven.
Què és el que més el motiva?
Veure com es produeix el miracle de
l’educació dia a dia, aquest és un privi-
legi que tenim els ensenyants.

E N T R E V I S T A M a n e l  B l e d a ,  d i r e c t o r  d e l  C E I P  L a  Fa r i g o l a  d e l  C l o t   

Manel Bleda en el punt verd de l’escola.

El CEIP La Farigola del Clot ja fa 27 anys que

forma alumnes dels barris propers, els

mateixos que Manel Bleda el seu director, que

va arribar al centre ple d’il·lusions i compromi-

sos socials

“L’escola té un projecte
de reciclatge, de tots els
materials, a més de tenir

un hort ecològic”

“El que més em motiva
és veure com es 
produeix el miracle de 
l’educació dia a dia”

Josep Maria
Contel


