
El Clot inaugura l’escola
bressol La Farinera

CAPACITAT

Amb 91 places, és
l’escola bressol més
gran del districte

SINGULARITAT

Està situada 
en una gran illa 
d’equipaments

PREVISIONS 

Hi ha solars 
reservats per a 
fer més centres

Pàg. 3

E N T R E V I S TA Pàg. 8

Carles Benpar
Director de cinema

“En la meva
infància, tot girava
a l’entorn dels
cinemes de barri”

PAT R I M O N I Pàg. 6

El Districte i Agbar
recuperen la Torre
de les Aigües del
Besòs

E N T I TAT S Pàg. 4

El Consell de
les Dones 
Treballar pel benestar
i la qualitat de vida

Entre els diversos projectes que
van ser aprovats pel Plenari mu-
nicipal del Districte, celebrat el
passat 22 de febrer —el mateix
dia que al Senat s’aprovava la
Carta Municipal de Barcelona—,
hi destaca el pla per instal·lar as-
censors als edificis del barri de la
Pau. En aquesta zona del distric-
te aixecada ara fa quaranta anys,
molts dels seus edificis es van
construir sense ascensor, amb
tots els inconvenients que això
comporta per a molts veïns, so-
bretot la gent gran. El pla aprovat
pel Districte amb la col·laboració
de l’empresa ADIGSA garantirà
l’ocupació de part de l’espai pú-
blic per instal·lar aquests ascen-
sors quan sigui necessari.

Aprovada la instal·lació 
d’ascensors al barri de la Pau

Imatge del Ple del dia 22. Pàg. 5

P O L I E S P O R T I U Pàg. 7

Les pistes
poliesportives del
Clot de la Mel tenen
nous vestidors 

S E R V E I  P Ú B L I C Pàg. 6

Matriculació escoles 
Jornades de portes obertes 
als mesos de març i abril
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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 25 i diumenge 26 de març 
La importància de ser Frank
A les 22.30 h i 18 h, resp. Centre Moral i Cultural 
del Poblenou (Pujades, 176-178)
L’obra d’Oscar Wilde representada per la Secció de Tea-
tre del centre cultural.

Divendres 31 de març 
II Kabaret solidari
A les 20 h. Centre Cívic Sant Martí (Selva de Mar, 215)
Espectacle de circ, contes, teatre, clown i sorpreses.

Divendres 31 de març i dissabte 1 d’abril
Les faules de La Fontaine
A les 21 h. C. C. La Farinera (Gran Via de les Corts, 837)
A càrrec de la companyia El Partiquí.

Diumenge 12 de març
Màxim risc
A les 12 h. C. C. La Farinera (Gran Via de les Corts, 837)
Companyia La Banda.

Dijous 16 de març
Las aventuras de María Moñitos
A les 21 h. C. C. La Farinera (Gran Via de les Corts, 837)
A càrrec de la companyia Reguilete.

Dimarts 21 de març
En ring 1-2-3
A les 18 h. Bib. Sant Martí de Provençals (Selva de Mar, 215)
Espectacle de contacontes dins el cicle Lletra Petita.

Diumenge 26 de març
Sasif i la bruixa Jaravulà
A les 12 h. C. C. La Farinera (Gran Via de les Corts, 837)
Companyia Fanatik Visual.

Diumenge 26 de març
Marató Barcelona 2006
A les 9 h. Sortida: plaça Espanya.
Nou recorregut de 42,195 km. Plaça Espanya, Camp
Nou, Diagonal, pg. de Gràcia, Sagrada Família, Torre Ag-
bar, Fòrum, plaça Sant Jaume, Les Rambles i plaça Cata-
lunya, entre molts d’altres punts. Inscripcions en boti-
gues d’esports. Informació: www.maratobarcelona.es.

Dijous 16 de març
Festa Brasil
A les 22.30 h. Centre Cívic Sant Martí (Selva de Mar, 215)
Trio de música brasilera que tocarà un repertori d’au-
tors clàssics com Jobim i més moderns com Djavan.

Divendres 17 de març
Verdcel
A les 22 h. C. C. La Farinera (Gran Via de les Corts, 837)
Un espectacle amb textos, cançons i projeccions.

Diumenge 26 de març
El cinema
A les 11.30 h. Aliança del Poblenou (rambla del Poblenou, 42)
Concert amb les bandes sonores de pel·lícules com Ti-
tanic, Els nens del cor, El senyor dels anells, Harry Potter i
La guerra de les galàxies.

Diumenge 2 d’abril
Barcelona, segle XXI
A les 11.30 h. Aliança del Poblenou (rambla del Poblenou, 42)
La maledicció del Comte Arnau (Toldrà), Tres danses d’Es-
partacus (Katxaturian) i l’Obertura del Vaixell Fantasma
(Wagner), entre altres. 

Fins al 19 de març
La condición humana
Centre Cívic Besòs (rambla Prim, 87)
De Benigne Tierno i Juan Antonio Hornos.

Fins al 23 d’abril
El cubisme i els seus entorns
MNAC (Mirador Palau Nacional, 6)
Peces importants de l’escola cubista originària represen-
tada per Albert Gleizes, Jean Metzinger i A. Lhote. 

Fins al 23 d’abril
Ramon Casas i el cartell
Museu d’Història de Catalunya (pl. de Pau Vila, 3)
Exposició de 65 cartells que l’artista català va fer per di-
verses marques, especialment la col·lecció de dissenys
per a Anís del Mono i Codorniu.

Del 8 de març a l’11 de juny
L’imperi oblidat. El món de l’antiga Pèrsia
CaixaForum (av. Marquès de Comillas, 6-8)
La mostra més completa que s’ha organitzat mai sobre
l’imperi persa Aquemènida (550-331 aC), amb peces
del Museu de Teheran.

www.bcn.es/publicacions

bcnrevistes@mail.bcn.es
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Pilar Fernández

Amb La Farinera són ja 7
les escoles bressol públi-

ques que hi ha al districte de
Sant Martí. També n’hi ha 3
més de subvencionades i 18
no subvencionades. Tot i l’alt
creixement de l’oferta de pla-
ces públiques adreçades a in-
fants de 0 a 3 anys, des del
Districte de Sant Martí es
preveu seguir treballant en la
creació de nous equipaments
d’aquestes característiques. 
Al barri del Clot se’n construi-
ran més en un horitzó no gaire

llunyà. Tal com ha avançat a
aquesta revista el regidor del
Districte, Francesc Narváez, ja
“hi ha dos solars reservats per
poder ampliar el nombre d’es-
coles bressol en el futur”.
Aquests centres, igual que el de
La Farinera, seran construïts
en el marc del conveni de
col·laboració entre el Departa-
ment d’Educació de la Genera-
litat i l’Ajuntament, que cofi-
nancen els projectes. Dins
d’aquest marc, és previst que el
curs escolar 2006-2007 s’inau-
gurin vuit escoles bressol no-

ves a la ciutat, amb capacitat
per a 675 places i una inversió
superior als 8 milions d’euros. 
L’escola bressol La Farinera,
que ha comptat amb un pres-

supost de 986.309 euros per
a la seva posada en marxa,
disposa de 91 places, la qual
cosa la converteix en la més
gran del districte. Ha permès
el trasllat de les 27 criatures
que hi havia a l’escola El Rou-
re. A part de la seva capacitat,
té un avantatge clar sobre
tots els centres per a nens
fins a 3 anys i és que està si-
tuada a tocar d’un col·legi i
d’un institut –sense oblidar
el Centre Cultural La Farine-
ra–, de manera que “tot el ci-
cle educatiu es pot fer a la
mateixa illa”. Aquest aplega-

ment de centres educatius
exemplifica la línia que vol
seguir el Districte, sempre
que sigui possible. “El criteri,
almenys a Sant Martí,  és

col·locar les escoles bressol a
prop de les escoles de primà-
ria, perquè hi hagi continuï-
tat en el cicle”, assenyala el
regidor.
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L’alcalde Joan Clos i la regidora d’Educació, Marina Subirats, acompanyats de l’equip del centre.

El barri del Clot ja té una escola

bressol, la de La Farinera, que va

començar a funcionar el mes

gener i es va inaugurar al febrer.

És la primera escola bressol

pública del barri, però no en 

serà l’única

El barri del Clot estrena l’escola
bressol municipal La Farinera

Està situada a 
tocar d’un col·legi
i al costat 
d’un institut 

C IU TA DA N S OPINE N

Joaquim Farell
Electrònic

Està molt bé. Com que
és tot nou, està força
bé, s’hi han mirat bas-
tant. Feia falta un cen-
tre com aquest en
aquesta zona.

Jordi Gras
President de l’Orfeó
Martinenc

Em sembla magnífica.
És la reivindicació més
antiga que quedava
aquí. Aquesta escola és
la continuació de l’esco-
la bressol Roure, que fa
més de 30 anys que
funciona al barri.

Encarna Díez
Directora de l’escola
bressol

Estic molt contenta de
gestionar l’escola. Té
molt bona infraestruc-
tura i recursos humans.
El més interessant és
que el projecte educatiu
és consensuat entre les
famílies i el centre.

Imma Brugarolas
Mestra del centre

Em sembla que és una
bona aportació per al
barri i ha estat molt
ben rebuda pels veïns.
Amb tot, encara s’han
de crear moltes més
places per donar cabu-
da a tota la demanda. 

Quim Guillemon
Informàtic

Està molt bé, és molt
maca. Ha millorat molt
el que era l’escola públi-
ca fins ara, i si l’ha-
guessin començat al
setembre ja hauria
estat massa.

Ferran Cebrián
President de la
Federació d’entitats
Clot-Camp de l’Arpa

Donat el mal estat de
l’escola Roure, és impor-
tant que s’hagi inaugu-
rat aquesta amb un aug-
ment de places. Encara
estem per sota de les
necessitats del barri.

Q u è  l i  s e m b l a  l a  n o v a  e s c o l a ?

L A  M É S  G R A N  D E  T O T  E L  D I S T R I C T EA
Davant les 60 places que acostumen a tenir les escoles bressol, la de La Farinera té capaci-

tat per a 91 places. A més, cal destacar les seves instal·lacions: té una superfície construï-

da de 778 m2 i un pati d’uns 418 m2. Compta amb set aules, una sala d’usos múltiples,

bugaderia, vestuaris amb lavabos i lavabo adaptat a persones amb discapacitats físiques,

guarda-cotxes, cuina amb rebost i magatzem-taller. Al pati hi ha jardí, jocs infantils, zona

de jocs d’aigua, zona d’estar per a lactants i magatzem de joguines.



Dolors Roset

E l Consell de les Dones
de Sant Martí és un

òrgan consultiu i de parti-
cipació format per dones
que treballen per una
igualtat més gran entre ho-
mes i  dones, perquè es
doni resposta a les seves
necessitats específiques i
perquè se les tingui en
compte en les iniciatives,
actuacions i polítiques al
districte. Es va crear l’any
1993 per voluntat explícita
de les associacions i enti-
tats de dones de Sant Mar-
tí que integren el Consell,
per desenvolupar iniciati-
ves d’interès comú.
Han començat el curs
2005-2006 amb un as-
sumpte de gran importàn-
cia: la conciliació de la vida
personal, familiar i laboral.
A partir de dades recollides
a tot Sant Martí, s’ha vist
que encara hi ha desigual-
tats en la distribució del
temps, el repartiment de
les responsabilitats i el pa-
per que dones i homes te-
nen tant dintre de casa

com fora. El seu objectiu és
que s’arribi a una situació
en què homes i dones, per
un igual, puguin desenvo-
lupar les seves capacitats i
s’enriqueixin en tots els
àmbits de la vida, des del
personal i familiar fins al
social i laboral. Per treballar
aquest tema es compta
amb la participació de les
entitats i  les dones del
Consell i amb els Serveis
Socials de Sant Martí, per

les necessitats concretes de
les famílies amb criatures,
persones grans o persones
que necessiten una atenció
especial.
A part del projecte central,
cada any, el Consell elabora
la publicació Dones de

Sant Martí. Està escrita i
il·lustrada per les mateixes
dones i són també elles les
que es documenten, deba-
ten i treuen conclusions.
En línia amb el projecte
central d’aquest any, es ti-
tularà “Per una nova distri-
bució social del temps”. 
Paral· lelament, durant
aquest mes de març es po-
sarà en funcionament el
Banc del Temps de Sant
Martí, una iniciativa que
fomentarà la solidaritat i
l’esperit de servei i volun-
tariat entre les persones
participants. El banc tindrà
la seu al Centre Cultural de
la Farinera del Clot.

Per a més informació o
per participar al Consell:
Visitación Tarilonte
(secretària)
Consell de les Dones del
Districte de Sant Martí
Telèfon: 93 266 44 41
A/e:
vtarilonte@mail.bcn.es
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E N T I T A T S

El Consell de les Dones treballa
pel benestar i la qualitat de vida

Una de les darreres trobades del Consell, el mes de febrer de 2006.

Al Consell, hi
participen dones a
títol individual i
14 entitats de Sant
Martí

El seu objectiu és

fer que es tinguin

en compte les

necessitats especí-

fiques de les dones

i que es progressi

en la igualtat entre

dones i homes a

Sant Martí

Aquella vella 
nau del Clot

J. M. ContelÀLB UM HI S TÒR IC

Festa infantil a la nau del Clot durant la Festa Major
de 1983.

El 20 de desembre de 1972, l’estació del tren del Clot va
quedar fora de servei. Tres anys més tard, Renfe va aban-
donar els altres terrenys que acollien tot un seguit de
tallers. Des d’aquell moment, l’Associació de Veïns del
Clot-Camp de l’Arpa va endegar una campanya per recu-
perar-los i fer-ne una zona verda.
Aquest abandó, que va coincidir amb la recuperació de les
festes populars, va facilitar que la Coordinadora d’Entitats
del Clot-Camp de l’Arpa pogués fer, el novembre de 1977,
alguns dels actes de la Festa Major en els terrenys de l’an-
tiga estació, just allà on abans havien estat les andanes i
les vies. Això va ser possible gràcies a un acord entre l’A-
juntament i Renfe per la titularitat dels terrenys.
Aquest mateix acord  va permetre que se celebressin una
gran quantitat d’actes de la Festa Major del Clot de 1978 a
l’interior d’una gran nau dels vells tallers.  Aquesta nau,
que es va convertir en l’envelat de la festa, tenia uns grans
finestrals que donaven al carrer Edison –avui el carreró
que hi ha entre el parc i la plaça de Joan Casanelles– i per
accedir-hi va caldre aixecar una escala provisional feta amb
bastides per poder entrar a la nau per una finestra.  Els
anys següents es van habilitar de forma indistinta una
rampa per entrar pel final de la rambla de Poblenou i un
pas amb sauló pel mig dels antics terrenys. Amb la cons-
trucció del parc, la nau va ser enderrocada i al seu lloc es
va bastir una de nova i més moderna. 

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
Commemoració del Dia d’Andalusia
Organitzats per les entitats andaluses dels barris i
amb el suport del Districte de Sant Martí, el passat
mes de febrer es van fer diversos actes per comme-
morar el Dia d’Andalusia. L’acte inaugural es va fer a
la Seu del Districte, amb una conferència i la inaugu-
ració d’una exposició de pintures, i, posteriorment, al
CEIP La Caixa es van celebrar les IX Jornadas Artísti-
co-Culturales.

Alumnes d’ESO participen al Plenari jove
Alumnes de 4t curs d’ESO de diferents centres d’edu-
cació públics de Sant Martí (IES Barri Besòs, IES Sant
Martí de Provençals i IES Joan d’Àustria) van partici-
par en el Plenari Jove que es va fer a la Sala de Plens
del Districte de Sant Martí i que va comptar amb la
participació del regidor del Districte, Francesc
Narváez, i del regidor de Joventut, Xavier Florensa. 

Sant Martí celebra el Dia de la Dona
El Consell de les Dones de Sant Martí i les entitats de
dones del districte han organitzat un seguit d’actes
per commemorar, un any més, el Dia Internacional
de la Dona Treballadora. Entre d’altres, la conciliació
de la vida laboral i familiar, la violència de gènere, la
paritat entre dones i homes o la coeducació són as-
sumptes d’actualitat.

Taula rodona sobre treball comunitari
El Districte de Sant Martí, amb la col·laboració de
l’entitat Impuls a l’Acció Social, ha organitzat la taula
rodona “Treball comunitari: cohesió i responsabilitat
social”. L’acte va comptar amb la participació de la
presidenta del Consell, Núria Carrera; del regidor del
Districte de Sant Martí, Francesc Narváez, i de dife-
rents persones vinculades a l’àmbit dels serveis
socials.

Daniel Venteo

Enguany el barri de la Pau
celebra el seus 40 anys

d’existència. Molts edificis
que s’hi van construir, de nou
i fins i tot de quinze plantes,
tenien ascensor. Però molts
altres no, com ara els de cinc
plantes. El pla que ha aprovat
el Plenari del Districte, per
unanimitat de tots els grups
polítics, és la instal·lació d’as-
censors en tots aquells edifi-
cis que no en tinguin, per ga-
rantir la plena accessibilitat
als seus veïns. El pla es fa
amb la col·laboració d’Adigsa,
l’empresa pública de la Gene-
ralitat en matèria d’habitatge,
i permetrà finançar fins al
70% del cost de les obres. Per
a la instal·lació dels nous as-
censors en alguns casos, com
ja ha succeït en d’altres barris
de la ciutat com la Guineueta,
caldrà ocupar part de l’espai
públic.

En paraules del regidor del
Districte, Francesc Narvàez,
“és una gran notícia per a la
Pau. Al barri viu molta gent
gran, que a vegades tenen ve-
ritables problemes per fer
una cosa tan senzilla com pu-
jar i baixar de casa amb tota

normalitat. Això es traduirà
en més qualitat de vida per
als veïns i més vida pública.
Sense oblidar que la instal·la-
ció dels nous ascensors reva-
lorarà els edificis. Aquest és
un pla necessari per al barri
de la Pau”.
El Plenari també va aprovar,
com és preceptiu, el pla que

permetrà construir un nou
aparcament municipal soter-
rani a la cruïlla dels carrers
Bilbao i Ramon Turró. L’apar-
cament, el projecte del qual ja
coneixen veïns i entitats,
substituirà les actuals ins-
tal·lacions provisionals al des-
cobert de Bilbao-Taulat, que
es convertiran en zona verda.

Acord amb els veïns
El centre de dia i la residència
per a gent gran que s’havia de
construir a la illa de Bilbao,
Concili de Trento i Lope de
Vega, es traslladarà a un altre
lloc. El motiu són les dificul-
tats tècniques que presenta el
solar per construir aquest ti-
pus d’equipament. En lloc del
centre, s’hi construiran habi-
tatges dotacionals i un casal
per a gent gran. El Districte,
l’AV Clot-Camp de l’Arpa i la
Federació d’Entitats Clot-
Camp de l’Arpa han arribat a
un principi d’acord per loca-
litzar un solar alternatiu.
Aquest espai es troba al ma-
teix barri, a la Gran Via/Inde-
pendència, davant la plaça de
les Glòries.

El Plenari aprova la instal·lació
d’ascensors al barri de la Pau

Les obres
d’instal·lació 
d’ascensors estaran
finançades fins al
70% del total

El passat 22 de febrer, la històrica data en la

qual s’aprovà la Carta Municipal de

Barcelona al Senat, es va celebrar el Plenari

municipal del Districte

Imatge aèria del barri de la Pau.

L’entrega de les medalles es va celebrar al Saló de Cent.

J. Lluís Martín Cela i Montse Montull, Medalles d’Honor
Núria Mahamud

Josep Lluís Martín Cela i
Montserrat Montull són

dues persones molt conegu-
des a Sant Martí. Des de la
Unitat Territorial de la Guàr-
dia Urbana, el sotsoficial Mar-
tín Cela ha contribuït a difon-
dre la tasca de la policia
comunitària i ha mantingut
contactes periòdics amb les
associacions i entitats del dis-
tricte per coordinar diferents
actes. Per la seva banda,

Montse Montull, directora de
la ludoteca Maria Gràcia Pont
(Poblenou), ha estat impulso-
ra de diferents projectes de co-
operació i solidaritat a través
de l’esplai La Flor de Maig,
com la campanya de vacuna-
ció i enviament de joguines a
La Habana Este (Cuba), muni-
cipi agermanat amb Sant
Martí. 
Aquestes trajectòries han es-
tat enguany recompensades
amb la Medalla d’Honor de

Barcelona, la qual els va ser
lliurada en una cerimònia
presidida per l’alcalde Joan
Clos al Saló de Cent el passat
19 de gener. 
La Medalla d’Honor de Barce-
lona és una distinció instituï-
da l’any 1997 amb motiu del
centenari de les agregacions
dels pobles del pla de Barcelo-
na. Honora les persones que
han contribuït al desenvolu-
pament d’una consciència
ciutadana i cívica.
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David Sabaté

El passat dia 9 de febrer,
l’Ajuntament de Barcelo-

na i  Agbar van signar un
conveni per a la restauració
de la Torre de les Aigües de
Sant Martí, autèntic testi-
moni de la industrialització
a Catalunya. La coneguda
com a Torre de Can Girona
(companyia que passà a ser
propietàr ia de l ’edifici  el
1922) és també un exemple
notori de l’enginyeria civil
del final del segle XIX: l’ano-
menada “torre d’aigua” és un
tipus d ’edifici molt comú
d’aquella època que respon
al creixement de les ciutats i
a l’augment dels usos indus-
trials, fets que requerien un
increment del subministra-
ment d’aigua. El seu funcio-
nament és molt senzill: mit-
jançant una canalització
interna s’extreu la matèria pri-
mera d’un pou o embassa-
ment, s’eleva i es distribueix a
pressió utilitzant la força de la
gravetat. La Torre de Can Gi-
rona, de 67,75 m d’alçada i un
diàmetre de 12 m, va ser pro-
jectada amb aquesta finalitat
cap a 1880 per l’arquitecte

Pere Falqués i Urpí, artífex
també de la seu del Districte
i d’obres tan conegudes com
els fanals-banc del passeig

de Gràcia  o e l  mercat  de
Sants. La pertinença de l’e-
difici al llegat històric i ar-
quitectònic de Barcelona i
Catalunya,  com també la
memòria del  moviment
obrer català, en feien ne-

cessària la restauració i pre-
servació. Aquest és l’objectiu
del conveni signat el passat
mes de febrer. Ara s’obre un
període de vuit mesos per
redactar un projecte que ha
de garantir l’estabilitat de la
torre —que podria adquirir
la funció de mirador— i de-
finir els possibles usos i ac-
cessos del seu edifici annex,
condicionats per la singula-
ritat de l’espai.

Torre de les Aigües 
del Besòs
C/Selva de Mar, 9
Arquitecte:
Pere Falqués i Urp

El Districte ha signat

un conveni amb

Agbar per restaurar

l’obra. L’objectiu és

la recuperació d’a-

quest edifici històric

Imatge actual de la torre.

La Torre de les Aigües del
Besòs, per a ús ciutadà

La farmàcia Pilar Clanxet és una farmàcia
moderna, situada al Front Marítim, un

barri construït fa molt poc. Un taulell antic de
fusta és l’única pista que ens adverteix de la
història de la farmàcia. Els clients que conei-
xen la Pilar no necessiten cap pista, perquè sa-
ben d’on ve. L’any 1952, la Clara Wüst, mare
de la Pilar, va obrir una farmàcia al carrer Tor-
tellà, molt coneguda al Poblenou. Tothom l’a-
nomenava la farmàcia de la Sra.Clara. Ella era
infermera, posava les injeccions als veïns i

sempre va voler, a més, oferir un servei huma-
nitari. La seva filla Pilar, quan es va fer càrrec
de la farmàcia el 1988, va voler continuar amb
l’esperit de la seva mare. L’any 1998 la farmà-
cia es va traslladar al carrer Provençals, on és
ara. El Jordi, fill de la Pilar, també hi col·labo-
ra. Va ser la primera farmàcia del Front Marí-
tim i n’és tot un referent. 

Farmàcia Front Marítim- Pilar Clanxet
C/Provençals, 12

E L  T A U L E L L

Un barri nou per a una farmàcia que ve d’antic

La farmàcia Front Marítim.

Joan Anton Font

El projecte que en
determinarà els
usos podria estar
acabat a l’octubre

S E R V E I  P Ú B L I C

Redacció

Els centres que queden, a partir del 9 de març i durant
aquest mes, són els següents: 

ESCOLES BRESSOL PÚBLIQUES
El Vuit. Via Trajana, 18. T. 93 305 2206. Demanar cita / La Verneda
de Sant Martí. Josep Miret, 22. T. 93 278 0050. Demanar hora / 
Esquitx. Selva de Mar, 215. T. 93 308 9793. Demanar cita / La Fari-
nera. Hernán Cortés, 2. T. 93 270 0693. Demanar cita.

CENTRES D’EDUCACIÓ INFANTIL I PRIMÀRIA
Antoni Balmanya. Freser, 101-103. T. 93 456 6804. 16/03, 17.30 h /
Dovella. Mallorca, 593-597. T. 93 456 9020. Visites concertades / 
Escola Casas. Sant Joan de Malta, 44. T. 93 300 4265. 30/03, 16 h /
La Farigola del Clot. Hernan Cortés, 8-20. T. 93 231 7665. 15 i
16/03,10 h / Sant Joan de Ribera. Aragó, 620. T. 93 245 4243. 9/03,
16.15 h / Miralletes. Indústria, 255. T. 93 456 3281. 13-17/03, visites
concertades / Els Horts. Rbla. Prim, 217. T. 93 313 3550. 14/03, cita
prèvia / Els Porxos. Pl. Eduard Torroja, 12-20. T. 93 307 1232. 10 i
24/03, 15.15 h / La Caixa. Andrade, 182. T. 93 314 6420. 17/03,
15.15 h / La Palmera. Concili de Trento, 253. T. 93 313 7006. 16/03,
17 h / La Pau. Empordà, 18-26. T. 93 313 6239. 17/03, 9-12.30 h /
Eduard Marquina. Jaume Huguet, 22. T. 93 305 3001. 15/03, 16.30 h
/ Concepció Arenal. Cristòbal de Moura, 240. T. 93 305 2151. 14/03,
16.30 h / General Prim. Bernat Metge, 20-24. T. 93 314 2420. 15/03,
tarda / Joaquim Ruyra. Llull, 377. T. 93 307 1458. 10/03, 11 i 15 h /
Bogatell. Ramon Turró, 74. T. 93 225 0494. 16/03, 18 h / Brasil. GV
Corts Catalanes, 1108. T. 93 308 6995. 15/03, 18 h / Catalònia. Perú,
195. T. 93 307 6366. 14/03, 17 h / Lope de Vega. Pujades, 252. 
T. 93 307 0033. 9/03, 18 h / La Mar Bella. Pl. Sant Bernat Calbó, 2. 
T. 93 225 2838. 15/03, 17.30 h / Llacuna. Pallars, 216. T. 93 356 8863.
21/03, 17 h / Virrei Amat. Perú, 139. T. 93 307 2613. 16/03, 15 h. 

EDUCACIÓ SECUNDÀRIA
Sant Josep de Calassanç. Sant Quintí, 32-50. T. 93 436 8903. 18/03,
11-13 h / Bernat Metge. Menorca, 55. T. 93 314 9611. 11/03, 10.30-
13 h, i 15/03, 17-19.30 h / S. Martí de Provençals. Pont del Treball,
15. T. 93 305 6901. 15/03, 17-19 h / Infanta Isabel d’Aragó. Pl. An-
geleta Ferrer, 1. T. 93 307 3413. 11/03, 10-13 h, 15/03, 18-20 h / Joan
d’Àustria. Selva de Mar, 211. T. 93 307 3402. 14/03, 18-21 h, i 18/03,
11-14 h / Rambla Prim. Cristòbal de Moura, 223. T. 93 307 9960. 18 i
25/03, 10-13 h / Barri Besòs. Pujades, 397. T. 93 308 0102. 11/03,
10-13 h / Icària. Dr. Trueta, 81. T. 93 225 0501. 11/03, 10-13.30 h /
Poblenou. Dr. Trueta, 206. T. 93 225 3812. 11/03, 10-13.30 h

Oficina d’informació escolar: C/ Bruc, 90, planta baixa. 
Tel. 93 467 73 50. De dilluns a dijous de 9 a 17 h i divendres de 9 a 14 h

Trobar una bona escola: jornades
de portes obertes al març i l’abril
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Pere S.Paredes

Uns nous vestidors construïts al
costat de la pista poliesportiva

del Clot de la Mel garantiran la uti-
lització, amb totes les qualitats i fa-
cilitats, als esportistes que volen fer
servir aquestes instal·lacions situa-
des al districte de Sant Martí.
La pista del Clot de la Mel és un es-
pai públic poliesportiu on tots els
veïns i veïnes poden utilitzar tant
les seves pistes de petanca, com el
seu camp de futbol o la seva pista
poliesportiva, per practicar dife-
rents esports.
Fins ara, els usuaris d’aquesta
instal·lació només comptaven amb
un sol vestidor. Després d’haver fet
unes obres al costat de la pista polies-
portiva, a partir de març tothom
podrà comptar amb quatre nous ves-
tidors, on tots els equips que partici-
pin en alguna competició o torneig,
oficial o no, podran gaudir-ne. 

Les millores també inclouen la ins-
tal·lació de plaques solars per a l’ai-
gua calenta sanitària que comple-
mentaran les calderes de gas, que ja
existien al complex.
A més a més, s’ha adaptat un nou
espai com a magatzem per guardar
tots els estris i complements que es
poden utilitzar en tots aquells es-
ports que es practiquen en aquesta
pista de Sant Martí.
L’acció del Districte ha estat la res-
posta a la demanda dels usuaris,
després de veure que aquestes ins-
tal·lacions del Clot de la Mel s’uti-
litzaven cada vegada  més i amb no-
ves varietats esportives.
Equips com el Club Bambasquet,

d’hoquei línia, el club de futbol sala
Vincit, o els equips del FC Marti-
nenc, (gestor d’aquestes instal·la-
cions), es podran beneficiar d’a-
quests nous vestidors. 

El FC Martinenc té seccions d’ho-
quei patins i futbol entre altres,
però fins ara no utilitzaven aques-
tes instal·lacions a causa de la man-
ca de vestidors.

La promoció esportiva i

la millora de les

instal·lacions del Clot de

la Mel són algunes de les

accions prioritàries del

Districte de Sant Martí

Aquest complex 
esportiu municipal 
és gestionat per l’FC
Martinenc

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

L'esport de la ciutat 

En aquest web trobareu informació
dels equipaments i entitats esportives
de la ciutat –pavellons, piscines, clubs,
penyes– i també de les activitats i les
competicions que tenen lloc a
Barcelona. A més, hi ha les seccions de
notícies i d'agenda per conèixer l'ac-
tualitat de l'esport a la ciutat. 
www.bcn.es/esports

El web de l'educació

El web bcn.es té un apartat dedicat
exclusivament al món educatiu. S'hi pot
trobar tota la informació relacionada
amb l'educació a la ciutat, amb els equi-
paments, els processos de matriculació i
els processos que es duen a terme des de
l'Ajuntament, a més de molts altres ser-
veis. El web també inclou els espais de
notícies, agendes recomanades i infor-
macions sobre beques, ajuts i recursos
pedagògics.
www.bcn.es/educacio

w

Quatre nous vestidors i plaques solars per a l’aigua calenta a disposició dels usuaris.

Vestidors nous a les pistes
poliesportives del Clot de la Mel

per MANEL



SANT MARTÍ8 Març 2006

Com se sent després d’haver
guanyat dos premis tan impor-
tants en menys d’un mes?
Això és una cosa important, perquè hi
ha moltes persones del sector que així
ho consideren. En aquest cas, ho és
més que altres premis que només els
donen tres o quatre persones; aquest
el dóna el mateix gremi de la gent que
treballa en el món del cinema i que su-
peren el miler de persones.
El veig poc emocionat?
El que més m’ha emocionat d’aquesta
pel·lícula em va passar a Madrid el dis-
sabte després de l’estrena, quan en aca-
bar la primera sessió vaig veure sortir
una noia que semblava que flotés. A
fora, l’esperava un noi que li va pregun-
tar què li havia semblat i ella li va con-
testar que estava desitjant veure la se-
gona part. Això és emocionant,
guanyar un Goya és interessant.
Quan s’estrenarà la segona part?
Cineastes en acció s’estrenarà el 24 de
març als cinemes Verdi de Barcelona.

I el seu contingut?
Mentre que Cineastes contra magnats
tractava de les tres manipulacions
principals que pateix el cinema, com
són l’alteració del format, l’acoloriment
electrònic de les pel·lícules en blanc i
negre i les interrupcions publicitàries a
la televisió, la segona tracta dels judicis
que s’han fet per aquests motius i que
han estat guanyats pels cineastes, així
com altres temes com el del doblatge,
la nova censura per software de les
pel·lícules, etc.
D’on li ve aquesta inquietud
per les manipulacions de les
pel·lícules?
La meva participació en la lluita dels
cineastes, d’arreu del món, en defensa
de la integritat de l’obra cinematogràfi-
ca, va començar el 1987 amb el mani-
fest de Barcelona i la declaració de Del-
fos, a Grècia. En aquells moments,
Fred Zineman em va comentar que se-
ria interessant fer una pel·lícula sobre
aquest assumpte, que és el que he aca-
bat fent, encara que hi he trigat més
del compte.
Per què es va fer director de cine-
ma?
El 26 de febrer de 1964, vaig veure

una pel·lícula que em va trasbalsar i
en sortir del cinema vaig mirar per
primera vegada qui n'era el director.
Em va sorprendre, perquè jo  el seu
nom el coneixia com a actor: Orson
Welles. Aquella nit, anant cap a casa,
vaig decidir que el que jo volia fer
eren pel·lícules. Després, aquella
pel·lícula, que es deia El Proceso, vaig
arribar a veure-la fins a cinquanta ve-
gades aquell any.

Com agafa l’afició al cinema?
En la meva infància tot girava a l’en-
torn dels cinemes del barri i les “aven-
tis”, però de tots aquells amics del bar-
ri que compartíem aquesta afició,
només jo he seguit aquesta vocació.
Com Howard Hawks, penso que ser ci-
neasta és el millor que es pot ser en
aquesta estúpida vida.

Parli’m dels seus cinemes de barri.
Jo vivia al Clot i freqüentava els cine-
mes Meridiana i Martinense, encara
que el més entranyable era el Salón
Condal. Llavors va aparèixer el Ducal,
però a nosaltres ens produïa un cert
recel d’anar-hi, perquè els porters
duien uniforme i quan el programa
no era apte no ens deixaven entrar,
encara que ben aviat vam descobrir
que això només passava quan veien
que el cinema s’ompliria, i els dies la-
borables d’estiu, quan el cinema esta-
va mig vuit, ens deixaven passar.
Eren uns cinemes entranyables dels
quals m’agradaria molt poder tenir al-
guna fotografia, perquè en conservo
un bon record.
Quantes pel·lícules ha fet?
Com a director, amb aquestes dues
darreres, nou, i dues com a productor.
Quina li hauria agradat fer i no
ha pogut?
Les dues que estic preparant ara, una
d’alt pressupost ambientada en la Bar-
celona dels anys quaranta, que estic
escrivint amb Francisco González Le-
desma, i una altra, més econòmica que
preparo sol, perquè és estranyament
molt personal.

E N T R E V I S T A C a r l e s  B e n p a r ,  d i r e c t o r  d e  c i n e m a  

Carles Benpar al portal on de petit amb els amics s’explicaven “aventis”.

Carles Benpar, amb la seva pel·lícula Cineastes

contra magnats , ha guanyat en poc temps el

Premi Goya i el Premi Barcelona de Cinema al

millor film documental

“Com Howard Hawks,
penso que ser cineasta és
el millor que es pot ser en

aquesta estúpida vida”

“En la meva
infància, tot girava
a l’entorn dels
cinemes del barri”

Josep Maria
Contel


