
Lliurats els guardons dels
premis Sant Martí 2005

PREMIS

Eusebio Gutiérrez i ADIA,
una entitat d’ajuda a
infants africans

MEDALLES 

N’hi ha de tres 
categories: social,
cultural i esportiva

COMMEMORACIÓ

Per a entitats
que  celebren els
seus aniversaris

Pàg. 3

E N T R E V I S TA Pàg. 8

Rafael Corral
President de la Casa de
Ceuta a Barcelona

“Formar parte del
mundo del
asociacionismo
surge por la necesidad
de hacer cosas por y
para los demás”

E Q U I PA M E N T S Pàg. 6

Centre Cultural 
la Farinera del Clot
Aposta pel teatre amateur

E N T I TAT S Pàg. 4

Colla de Gegants 
del Poblenou
Busquen persones que 
s’hi vulguin integrar

S’imaginen que és sortejar obsta-
cles diàriament en sortir de casa
com en una gimcana? És el pa de
cada dia de les persones amb
amb mobilitat reduïda, entre les
quals hi ha la gent gran.
Per això, el Districte va engegar fa
gairebé deu anys un Pla d’Accessi-
bilitat per eliminar barreres arqui-
tectòniques i millorar la mobilitat
a la via pública. Molts dels objec-
tius estan a punt de ser assolits,
com la instal·lació d’ascensors a
totes les estacions de metro, el
canvi dels antics autobusos per al-
tres de pis baix o l’adaptació dels
pasos de vianants. Grans espais
com el Fòrum i el parc de Diago-
nal Mar s’han dissenyat tenint en
compte criteris de mobilitat.

El Pla d’Accessibilitat 
avança a bon ritme

Eliminació de barreres arquitectòniques al carrer. Pàg. 5

P O L I E S P O R T I U Pàg. 7

Club Escacs
Sant Martí
Un dels seus socis és
campió d’Espanya

S E R V E I  P Ú B L I C Pàg. 6

Teleassistència
per a la gent gran
S’amplia el servei
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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.

GUÀRDIA URBANA

Unitat Territorial Sant Martí

Gran Via de les Corts Catalanes, 924.
Emergències 092
Of. d’Informació i Tràmits 93 291 43 50
Guàrdia Urbana, 3-5 (Sants-Montjuïc).

SERVEIS URGENTS

Telèfon únic d’emergències 112
Urgències sanitàries 061
Mossos d’Esquadra 088
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 17 de desembre
Exposició de caganers
A les 19 h. Rambla del Poblenou-Rodona del Casino
Mostra dels caganers participants en el II Concurs de
Caganers i lliurament de premis.

Del 3 al 5 de gener
Recollida de joguines al Poblenou
Punt de recollida central al C. C. Can Felipa (Pallars, 277)
Campanya organitzada per la ludoteca del barri, la
Creu Roja, el Districte, les parròquies i altres entitats
cíviques del Poblenou. 

Dijous 5 de gener
Cavalcada de Reis del Poblenou
A les 18 h. Sortida de Diagonal-Selva de Mar
Recorregut aproximat: Bac de Roda, Espronceda, Pere IV,
Perú, Lope de Vega, Diagonal, rambla del Poblenou, Tau-
lat, Marià Aguiló, Pallars, Pujades, Bilbao i Doctor Trueta.

Dijous 5 de gener
Cavalcada de Reis de l’Eix Prim
A les 17.30 h. Sortida del carrer Taulat
Recorregut aproximat: Josep Pla, Llull, rambla Prim,
rambla Guipúscoa, Bac de Roda, Gran Via i Paraguai.

Dijous 5 de gener
Cavalcada del Clot-Camp de l’Arpa
A les 19 h. Sortida de Trinxant-Freser
Recorregut aproximat: Navas, Joan de Peguera, Rogent,
Degà Bahí, Muntanya, Mallorca, Dos de Maig, València,
Rogent, Meridiana, Aragó, Rafael Capdevila i Clot.

Dijous 15 de desembre
Txus Blues & Jose Bluefinger
A les 20.30 h. C. Cívic Sant Martí (Selva de Mar, 215)
Blues amb lletres pròpies i desenfadades.

Dilluns 19 de desembre
Trobada de Corals de la Verneda
A les 17.30 h. C. Cívic Sant Martí (Selva de Mar, 215)
Amb l’Agrupació Coral La Pau, Coral Gaudí, Coral La
Flama, Centro Social i Cultural Santo Ángel i la coral
del Centre Cívic Sant Martí.

Dimarts 20 de desembre
Una pinzellada flamenca
A les 20.30 h. Centre Cívic Besòs (rambla Prim, 87-89)
Actuació de Sincopao.

Divendres 16 de desembre
Avorrats al midre
A les 22 h. La Farinera del Clot (Gran Via de les Corts, 837) 
Companyia El Fantàstic Hardy Freenkel.

Diumenge 18 de desembre
L’Estel de Natzaret
A les 17.30 h. C. Moral i Cultural del Poblenou (Pujades, 176)
El Pastorets del Poblenou, a càrrec de la Secció de Tea-
tre del Centre Moral i Cultural.

Divendres 23 de desembre
Teatre de Nadal
A les 22 h. La Farinera del Clot (Gran Via de les Corts, 837) 
Companyia El Partiquí

Diumenge 25 i dilluns 26 de desembre 
T’estimo, ets perfecte, ja et canviaré
A les 10.30 h i les 18 h, respect. Centre Moral i Cultural del
Poblenou (Pujades, 176-178)
Comèdia musical.

Diumenge 11 de desembre
La Via Làctia
A les 12 h. La Farinera del Clot (Gran Via de les Corts, 837) 
Companyia Cau de l’Unicorn.

Dimarts 20 de desembre
Contes de la plana de Lleida
A les 18 h. Bib. Sant Martí (Selva de Mar, 215) 

Diumenge 18 de desembre
II Cross Escolar del Districte
De 10 a 12.30 h. CEM Marbella-Parc Poblenou
Organitza el Departament de Serveis Personals del
Districte de Sant Martí.

Fins al 23 de desembre
Esperant el tsunami
La Farinera del Clot (Gran Via de les Corts, 837)
Mostra de fotografies de Sergi Reboredo. Co-organitza:
Farmacèutics Mundi.
PPeerr ppoossssiibblleess ccaannvviiss ddee llaa pprrooggrraammaacciióó ddee NNaaddaall ––ll’’eeddiicciióó
eess vvaa ttaannccaarr eell 2233 ddee nnoovveemmbbrree–– ccoonnssuullttaarr eell 001100 oo llaa
wweebb wwwwww..bbccnn..eess..

www.bcn.es/publicacions

bcnrevistes@mail.bcn.es

Una publicació de l’Ajuntament de Barcelona. Consell d’Edicions i Publicacions: Ferran Mascarell, Enric Casas, Irene Pagès, Joaquim Balsera, Alfredo Jorge Juan,
Màrius Robert, Joan Conde, Glòria Figuerola, Joan A. Dalmau, Oriol Balaguer, Josep M. Lucchetti, José Pérez Freijo. Director: Enric Casas. Director editorial: José Pérez
Freijo. Director de continguts: Joan Àngel Frigola. Relacions Institucionals: Joan Ariza. Redacció: Felicia Esquinas, Carmen Anfosso, Núria Mahamud, Pilar
Fernández, Gerard Maristany, Daniel Venteo, Pere S. Paredes, Josep Maria Contel, Joan Anton Font, Dolors Roset, Beatriu Sanchís, Daniel Romaní, David Sabaté, Joan Soto.
Coordinació general: Jaume Novell. Coordinació de fotografia: Rafael Escudé. Fotografia: Antoni Lajusticia, Pepa Álvarez, Cristina Diestro, Josep Maria Contel, Luis
Clua, Julio Parralo, Arxiu Municipal del Districte. Disseny: Subirà i Associats. Maquetació i preimpressió: Agustín Viguera, Cristina Vidal. Edició WEB: Miquel Navarro.
Producció: Joan Isern, Maribel Baños. Impressió: Mateu Press, SA. Manipulació: General serveis. Distribució: M. Àngels Alonso i Serveis de Correus. Administració:
Ascensió Garcia. Departament d’Imatge i Producció Editorial. Pg. Zona Franca, 60. 08038 Barcelona. Dipòsit legal: B. 29.175-1994.



Daniel Venteo

Com cada any en aquesta
data, el passat 11 de no-

vembre va tenir lloc l’acte de
lliurament dels Premis Sant
Martí i el posterior sopar de
celebració, al qual assisteix
una nodrida representació
de les entitats del districte.

Enguany, l’espai escollit per
a la celebració ha estat l’ho-
tel Hilton Diagonal Mar, un
dels prestig iosos equipa-
ments hotelers que recent-
ment ha apostat per esta-
blir-se a Sant Martí.
L’acte, presidit per la presi-
denta del Consell de Distric-

te, Núria Carrera, i pel regi-
dor del Distr icte de Sant
Martí, Francesc Nar váez,
també va comptar amb la
participació dels regidors
adscrits Ignasi Fina, Eduard
Garcia i Emma Balseiro.
En paraules del regidor Fran-
cesc Narváez: “Hem d’estar

contents perquè els nostres
premis encara tenen vida per
a molts més anys. L’honor no
només és per als premiats,
sinó per a tots nosaltres, per-
què formem part d’un projec-
te comú de millora de la nos-
tra societat”.
En reconeixement a la seva
extensa trajectòria, el premi
Sant Martí en modalitat in-
dividual ha recaigut en Eu-
sebio Gutiérrez Rodríguez,
pels seus 25 anys de tra-
jectòria i de servei al movi-
ment associatiu dels barris.
En modalitat Col·lectiu, el
premi l’ha rebut l’Associació
per al Desenvolupament de
la Infància d’Àfrica (ADIA).
Aquesta entitat, creda l’any
1988, s’ha destacat per la
seva ajuda als més desfavo-
rits en països com ara Etiò-
pia i, especialment, la pobla-
ció de Wukro.
En categoria social, les Me-

dalles de Sant Martí han re-
conegut Juan Antonio del
Pino i Carme Garcia Garcia,
ambdós amb una llarga tra-
jectòria cívica. El Club Bàs-
quet Grup Barna ha rebut la
medalla en categoria espor-
tiva, en reconeixença dels

èxits esportius aconseguits
la temporada passada. I la
medalla en categoria cultu-
ral s’ha atorgat a l’entitat
Tolc, La Bèstia del Clot (dels
Diables  del  C lot) ,  per  la
seva representació del barri
a les festes de foc de tot Ca-
talunya amb la seva figura
mitològica Tolc (Clot a l’in-
revés).
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Els premiats posen al final de l’acte, celebrat a l’hotel Hilton Diagonal Mar.

Com ja és tradicional, a la Diada 

de Sant Martí, que cada any se

celebra l’11 de novembre, va 

tenir lloc l’acte de lliurament dels

Premis Sant Martí, la màxima

distinció institucional del

Districte, els quals ja han arribat

a la 43a edició

Distinció a les persones i entitats
compromeses amb els barris 

C IU TA DA N S OPINE N

Eusebio Gutiérrez
Premi modalitat
“Individual”

Muy ilusionado, muy
contento y muy agrade-
cido por la confianza
depositada por todas
aquellas personas que
han creído que yo soy
merecedor de un pre-
mio tan importante.

Victòria Draper
Premi modalitat
“Col·lectiu”

És un premi molt signi-
ficatiu perquè no
només és un reconeixe-
ment a un grup de per-
sones, nosaltres, sinó
també a les persones
amb les quals treba-
llem.

Juan Antonio del
Pino
Medalla categoria
“Social”

Es un gran orgullo, se
ve que los profesores y
las familias de la escue-
la La Mar Bella están
contentos conmigo.
Esta medalla es una
gran satisfacción.

Carme Garcia
Medalla categoria
“Social”

És un reconeixement
que no havia esperat
mai. Conec els premis
des que era una nena,
sempre hi anava per fer
costat als premiats
quan encara es feien a
la seu del Districte.

Santos García
Medalla categoria
“Esportiva”

El Grup Barna forma
parte de la historia de
los premios desde hace
muchos años. Y aún
continuamos en prime-
ra línea, este año gra-
cias a unos ascensos de
nuestras chicas.

Noèlia López
Medalla categoria
“Cultural”

És una manera molt
maca que té la gent de
reconèixer el que fem
des de Tolc per mante-
nir la cultura catalana.
És un estímul per con-
tinuar la nostra feina
amb molta il·lusió.

Q u è  s i g n i f i c a  e l  p r e m i  S a n t  M a r t í  p e r  a  v o s t è ?

Els premis es lliuren
cada any a la Diada
de Sant Martí,
l’11 de novembre

M E D A L L E S  D ’ A N I V E R S A R IA
Les medalles d’aniversari de centres i entitats martinenques les han rebut el CEIP La

Caixa (50è aniversari), la Penya blaugrana del Foment Martinenc (50è aniversari), la

Comissió Organitzadora de la Festa de la Gent Gran de l’AV Diagonal Mar (25è aniver-

sari), l’AV Paraguai-Perú (25è aniversari), el Centre Esportiu Recreatiu Cooperativa Bac

de Roda (25è aniversari), la Xarxa de dones de 50 i més (10è aniversari) i l’Associació

d’Amics de la Rambla de Prim (10è aniversari).
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E N T I T A T S

Núria Mahamud

Quan a Barcelona enca-
ra circulaven els an-

tics tramvies, entre els
veïns del Poblenou n’hi ha-
via un de molt popular, el
36, que tenia sortida da-
vant la Licorera del carrer
Taulat. El lloro de la botiga
va aprendre a imitar el xiu-
let de sortida i, confosos,
els conductors marxaven
quan encara no havien pu-
jat els viatgers. L’ocell va
ser conegut aviat com el
Lloro del 36 i, tot i que va
morir l’any 1992, quatre
anys més tard va “ressus-
citar” en la figura de ge-
gantot de la Colla de Ge-
gants  del  Poblenou,
gràcies a una recol·lecta
popular de diners.
Ara el Lloro del 36 s’ha
convertit en tot un sím-
bol del Poblenou i acom-
panya el Bernat i la Maria
–els dos gegants que re-
presenten les parròquies
de Sant Bernat  Calvó i
Santa Maria de Taulat– en
festes del barri i de ciutat.
Actualment la colla busca

nous integrants per acom-
panyar els gegants a les
cercaviles, el Lloro del 36 i
els quatre cabuts (un sol,
un gat, un pescador i una
cambrera). ”Busquem gent
de totes les edats que tin-

gui bàsicament il·lusió i ga-
nes, que s ’involucri de
debò”, assenyala la cap de
colla Mercè Pallejà. Els 35
membres de l’entitat –por-
tadors, músics i acompany-
ats– acostumen a fer una o
dues sortides al mes, ex-
cepte al setembre, on la co-
lla gegantera té un progra-

ma festiu més dens. Al se-
tembre, a banda de partici-
par al pregó de la Festa Ma-
jor del Poblenou, la trobada
gegantera i una cercavila
nocturna fins a la platja,
també actuen a la Festa
Major de Sarrià i a la Festa
de la Mercè.
Enguany, la Colla Castellera
del Poblenou també està
d’aniversari, ja que celebra
20 anys de trobades gegan-
teres. Tot just fa dos anys,
els gegants van complir-ne
50 i ho van celebrar amb
una exposició a Can Felipa,
on tenen la seu social i des-
cansen entre trobada i tro-
bada.

Més informació:
Colla de Gegants 
del Poblenou
Tel. 656 623 491 (Mercè)
mercepm@hotmail.com

La colla de Gegants del
Poblenou busca integrants

En Bernat, la Maria i el Lloro del 36.

La colla gegantera
concentra bona
part del seu 
calendari festiu al
setembre

La cotxera de Lutxana
La Compañía General de Autobuses (CGA) va adqui-
rir el 22 de març de 1922 la concessió d’explotació de
línies d’autobusos al seu anterior titular, Antonio An-
tich. Per tal de començar l’explotació comercial dels
servei d’autobusos, l’estiu de 1922 van arribar per via
marítima els primers vehicles comprats a la Tilling
Stevens Motors Limited. Mentre les línies i la flota
d’autobusos anava creixent, l’any 1925 la companyia
va inaugurar la cotxera de Lutxana en un solar de
10.958 m2 entre els carrers de Lutxana, Sancho de
Ávila, Vilanova i Almogàvers. Tenia capacitat per a
130 vehicles, disposava de naus taller per a construc-
ció de material mòbil i altres de cotxera de troleibu-
sos i autobusos. Després de vuitanta anys de servei,
la cotxera encara està en actiu. 
Si té fotografies o documents del seu barri, en pot fer 
donació a l’Arxiu Municipal del Districte. T. 93 221 94 44

Abans La cotxera de Lutxana l’any 1958.  

Ara La línia del cel de cotxera ha canviat amb la construcció de

la torre AGBAR.

J. M. ContelA B A N S  I  A R A

La colla gegantera,

que és molt

popular per la

figura del Lloro,

celebra enguany el

seu 20è aniversari

de trobades

geganteres

www.bcn.es/publicacions

Aquestes festes 
regala llibres

Barcelona, fàbrica de somnis
Enric Curto, José-Manuel Ferro

Dos fotògrafs, dos viatges fotogràfics d'estils 
ben diferents, en dues visites a la Barcelona
que després de ser somni va passar a ser rea-
litat. Les fàbriques del Poblenou i del Besòs,
ombres fantasmagòriques del que van ser en
anys passats, quan la Mariona Rebull seia al
Liceu, al costat de la nova arquitectura de la
Vila Olímpica plena de moviment.

2004, 179 pàg.
Format: 21,5 x 25 cm
PVP: 12 e
ISBN 84-7609-400-0



SANT MARTÍ 5Desembre 2005

N O T Í C I E Sf
La memòria de la gent gran a Internet
El Districte ha presentat el projecte Memòria virtual
de la gent gran, una iniciativa que unirà els alumnes
dels centres educatius de Sant Martí amb la gent
gran del districte. Els joves recolliran les experiències
dels grans i, alhora que els dos grups aprenen l’ús de
les noves tecnologies, posaran aquesta memòria
històrica, entre altres llocs a Internet, perquè tot-
hom la pugui conèixer. www.memoriavirtual.org

Una veïna de la Verneda fa 104 anys
Ana Vela Rubio, la tercera persona més gran de Sant
Martí, ha celebrat recentment el seu 104è aniversari.
Nens i nenes de 4 anys de l’Escola Vern, un segle més
petits que l’àvia, van participar en la festa que van
organitzar la família i els amics al Centre de Dia de la
Verneda. El regidor del Districte de Sant Martí, Fran-
cesc Narváez, li va lliurar una placa en record d’a-
quest dia.

Projecte de voluntariat contra l’Alhzeimer
El Grup Demències Sant Martí, integrat per profes-
sionals de la sanitat que treballen al Centre d’Atenció
Primària de Sant Martí, ha engegat un projecte per
cercar voluntaris al districte. La seva tasca serà la de
tenir cura dels malalts amb demència durant el
temps que els seus familiars assisteixen a sessions
informatives i de suport que els permetin atendre
millor aquests malalts.

Inaugurada la nova línia 192 d’autobús
El dia 28 de novembre va posar-se en funcionament
la nova línia 192 d’autobús, la qual serveix per millo-
rar substancialment la connexió entre el Poblenou, el
Clot-Camp de l’Arpa i l’Hospital de Sant Pau. D’altra
banda, la línia 92 ha modificat el seu recorregut i, a
partir d’ara, potenciarà la connexió mar-muntanya
d’una manera més directa i ràpida.

Núria Mahamud

Recintes com el Fòrum, el
parc de Diagonal Mar

–que compta amb recorre-
guts adaptats– o les platges
del Bogatell i Fòrum, que dis-
posen de rampes i cadires flo-
tants per a les persones amb
discapacitat, són algunes de
les actuacions més visibles
del Pla d’Accessibilitat que el
Districte ha desplegat des del
1995, arran de la creació de la
Comissió d’Accessibilitat, de
la qual és president el regidor
Francesc Narváez.
Al final de l’any 2006 tots els
pasos de vianants seran adap-
tats, els camins més transitats
per les persones amb mobili-
tat reduïda tindran paviment
sinuós, es faran rampes amb
pendents inferiors al vuit per
cent i s’instal·laran semàfors
acústics en alguns recor-
reguts. “Hem de fer que la via

pública no sigui una gimcana”
–ha explicat el regidor del Dis-
tricte. I això es concreta tam-
bé en una distribució més ra-

cional de les terrasses d’estiu i
del mobiliari urbà.
Actualment, el 87% de les lí-
nies d’autobusos que fan re-
corregut pel districte són de
pis baix, s’estan instal·lant as-

censors a les estacions de me-
tro de Glòries i Besòs Mar i
les obres de remodelació del
Bogatell, Poblenou i Selva de
Mar s’iniciaran el 2006 (les
estacions de la L2, Vila Olím-
pica i el Trambesòs ja són
adaptades).

Pla d’equipaments
A més, s’ha elaborat un pla
d’equipaments per eliminar
barreres a residències, cen-
tres de dia, escoles taller, etc.
Tot això fa de Sant Martí “un
dels llocs preferits per viure
per les persones amb dis-
capacitat”, ha remarcat el re-
gidor.
D’altra banda, el Districte ce-
lebra el divendres 2 de de-
sembre el Dia Internacional
de les Persones amb Discapa-
citat amb una jornada on es
farà un acte de trobada entre
els membres de la Comissió
d’Accessibilitat i altres enti-
tats de Sant Martí,  i  la
presència del regidor Fran-
cesc Narváez.

El territori de Sant Martí
millora en accessibilitat

El 87% de les 
línies de busos 
que hi passen 
són de pis baix

La implantació del

Pla d’Accessibilitat

segueix a bon 

ritme adaptant

transports, carrers 

i equipaments

El Centre Cívic de Sant Martí.

L’edifici s’ha sotmès a una remodelació integral.

El nou Mercat de Poblenou ha obert les portes 
Redacció

El nou Mercat de Poblenou
ha obert les portes des-

prés d’una remodelació inte-
gral. La inauguració va ser el
5 de novembre, amb una fes-
ta animada pels gegants del
barri, Bernat i Maria, i pel
Drac i la Víbria.
El Mercat de Poblenou és un
modern equipament amb
instal·lacions còmodes, ac-
cessibles i una oferta de qua-
litat adaptada a les necessi-

tats del consumidor d’avui
dia. Té 22 parades d’alimenta-
ció, on es pot trobar des de
menjar cuinat fins a delicates-
sen. Com a novetat, i per pri-
mer cop en un mercat muni-
cipal, hi ha dues botigues de
fruites i verdures en règim
d’autoservei. L’oferta es com-
pleta amb un establiment
d’autoservei de 1.300 m2, si-
tuat a la planta primera. La
idea és que els veïns puguin
fer la compra completa en un

sol desplaçament.
Les obres de remodelació del
mercat han durat poc més
d’un any. La intervenció ha
respectat l’arquitectura origi-
nal de l’edifici, del final del se-
gle XIX, i s’han destacat els
enrajolats i l’ornamentació
antiga. Dos dels elements que
donen caràcter al nou mercat
són el tancament de vidre re-
flectant de l’edifici i les para-
des noves, de disseny avant-
guardista. 

10 ANYS DE LA COMISSIÓ D’ACCESSIBILITAT A
Integrada per entitats, veïns, representants polítics i tèc-

nics del Districte, la Comissió compleix deu anys de tre-

ball per a la millora de la mobilitat de les persones amb

discapacitat. Participa activament en el Pla d’Acces-

sibilitat de Sant Martí i ha fet un seguiment intens d’o-

bres com les de la Gran Via, el Trambesòs i els parcs

infantils.També lluita per canviar el Codi d’Accessibilitat

i aconseguir facilitar l’accés a comerços.



SANT MARTÍ6 Desembre 2005

E Q U I P A M E N T S

Pilar Fernández

Si bé els tallers tenen el
seu auditori natural en-

tre els veïns del mateix bar-
ri, els concerts de música
compten com a públic amb
gent de tota la ciutat. Des-
prés de sis anys de funcio-
nament, la Farinera del Clot
comença a ser important en
qüestions de música, fins al
punt que la seva labor és co-
neguda a festivals d’arreu
de Catalunya. Ara, però, ha
començat una nova etapa
que, administrativament,
arrenca de l’octubre de l’any
passat, quan l’Ajuntament va
cedir la gestió del centre
–mitjançant la fórmula jurí-
dica de gestió cívica– a la Fe-
deració d’Entitats del Clot,
fins aleshores cogestora.
Les activitats musicals con-
tinuaran com a mínim al
seu r itme habitual ,  però
serà el teatre el que guany-
arà protagonisme: “Hem fet
una aposta pel teatre ama-
teur, que és el que pot arris-
car.  I  aquí es pot exper i-
mentar ”,  assegura  e l
director del centre, Vador

Casas.
A la Farinera, s'hi celebren
unes 300 activitats a l’any,
organitzades directament
pel centre. Una altra cosa
són els 20 tallers que s’hi

organitzen cada trimestre o
les activitats que hi organit-
zen la cinquantena d’enti-
tats que tenen la seva seu al
centre cultural, o les que llo-
guen puntualment un espai.
Concretament, en aquest
trimestre, s’ha pogut assis-
tir a classes de ball (de saló,
countr y ,  l indy  hop  swin g ,

funky, ragga, dansa del ven-
tre, dansa boolywood, rumba,
sevillanes i flamenc), de ca-
poeira, tai-txi, ergonomia i
relaxació, i de tècniques d’es-
criptura creativa, de restaura-
ció de mobles, fotografia digi-
tal, fotografia de viatges,
entrenament de la memòria,
novel·la i guitarra acústica. 
Des de l’obertura d’aquest
equipament municipal, l’o-
ferta d’activitats s’ha diver-
sificat i ampliat considera-
blement.

Més informació
Centre Cultural
Farinera del Clot
Gran Via de les Corts 
Catalanes, 837 
Telèfon: 93 291 80 80
www.farinera.org 
c/e: informacio@farinera.org 

5.000 persones fan
servir l’equipament
cada setmana
per fer activitats

Els tallers són les

estrelles del Centre

Cultural Farinera del

Clot, que també vol

ser referent en 

música i en teatre

amateur

Imatge d’un taller de dansa del ventre.

La Farinera aposta pel teatre
amateur en la seva nova etapa

L a llibreria-papereria Paloma, situada al ca-
rrer del Clot, és un establiment familiar

que va ser fundat l’any 1883 per en Joaquim
Paloma. En els seus inicis era exclusivament
un estanc i posteriorment es va convertir en
papereria i llibreria. La família Paloma és
molt coneguda al barri, ja que són molts els
anys d’història de la botiga i també els clients
que hi han passat i hi passen a diari. Avui dia,
hi trobem la quarta i cinquena generacions:
en Jaume i el seu fill Joan. L’arrelament co-

mercial de la família al carrer del Clot no es li-
mita a la papereria-llibreria; a banda i banda
d’aquesta, en la mateixa vorera, van obrir una
botiga de joguines i una altra de puericultura.
En Jaume i en Joan destaquen el privilegi
d’estar a un carrer comercial i viu com és el
carrer del Clot i se senten orgullosos de poder
oferir el millor servei al veïnat del barri.

Llibreria-Papereria Paloma
C/ del Clot, 59

E L  T A U L E L L

Un establiment familiar amb arrels del 1883

Interior de la papereria-llibreria Paloma.

Joan Anton Font

S E R V E I  P Ú B L I C

Redacció

La teleassistència és un servei adreçat a persones que,
per la seva edat o estat físic, poden requerir una atenció
d’urgència durant les 24 hores del dia. És un dispositiu
domèstic d’alarma, connectat a un centre de control,
que funciona prement un botó. Barcelona ampliarà el
seu servei de teleassistència d’aquí al 2007, període en
el qual es passarà dels 5.000 aparells actuals als 25.000.
Per demanar aquest servei, s’ha d’estar empadronat a
la ciutat de Barcelona, disposar de línia telefònica i te-
nir la capacitat suficient per utilitzar-lo. El poden de-
manar: 1. Persones més grans de 85 anys que visquin
soles. 2. Persones discapacitades, majors d’edat, amb
grau de disminució igual o superior al 75 %, i que supe-
rin el barem de necessitat d'ajut d’una tercera persona
o superin el barem de mobilitat reduïda. 3. Persones
més grans de 65 anys amb suport familiar/social insufi-
cient i amb problemes de salut o dependència. 4. Perso-
nes discapacitades majors d’edat amb barem positiu de
mobilitat reduïda i suport familiar/social insuficient. 
Les persones que es trobin en la situació 1 i 2 han de de-
manar el servei al Centre de Serveis Socials municipal o
a l’Àrea Bàsica de salut corresponent per domicili, o bé al
Sector de Serveis Personals de l’Ajuntament de Barcelo-
na (Av. Diagonal, 233). Les persones que es trobin en la
situació 3 i 4 han d’adreçar-se al Centre de Serveis So-
cials de l'Ajuntament corresponent per domicili per de-
manar una entrevista amb un assistent social. 
El preu del servei varia en funció dels ingressos econò-
mics. En alguns casos pot ser gratuït i en d’altres
s’haurà de pagar un màxim de 6 euros al mes.
Més informació: 010 (de dilluns a dissabte, de 8 a 22
hores. Preu de la trucada: 0,55 euros + IVA/3 minuts o
fracció) www.bcn.es

El servei de teleassistència funciona les 24 hores del dia.

Servei de teleassistència
per a la gent gran 
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P O L I E S P O R T I U

Pere S. Paredes

El Club Escacs Sant Martí va
ser fundat el  desembre de

1974 per un grup d’aficionats de
l’Associació de Veïns de Sant Mar-
tí de Provençals, però va ser el
1982 quan la secció s’independit-
za de l’Associació de Veïns i es
trasllada al Centre Cívic de Sant
Martí, on encara actualment té la
seva seu.
Amb uns 80 socis ,  e l  CE Sant
Martí és un dels clubs més actius
de la ciutat: “actualment volem
revifar aquest esport”, afirma Ri-
card Llerins, tresorer del club.
Per a Llerins hi ha molts motius
que fan que els escacs no tinguin

actualment la importància que te-
nien fa anys: “és un esport mino-
ritari. Els mitjans de comunicació
no troben que sigui un esport me-
diàtic i per això no se'ns hi veu
gaire”.
Un altre handicap, el troben en
els mateixos nous practicants:
“actualment un noi que vol co-

mençar a jugar a escacs té poques
hores lliures perquè o fa idiomes,
o informàtica, o practica altres es-
ports. T’ha d’agradar molt aquest
esport, perquè hi has de dedicar
moltes hores al dia i a la setmana
per començar a jugar una mica
bé”, remarca Llerins.
Però, tot i això, des del CE Sant
Martí es promou l ’ensenyança
dels escacs entre els nens, els jo-
ves o els grans. Es fan torneigs
per a socis, altres oberts a fede-
rats d’arreu i d’altres on pot pren-
dre part tothom; a més a més de
participar activament a la Festa
Major de Sant Martí.
“Els escacs són beneficiosos per a
tothom –explica Ricard Llerins–;
per als nens és un benefici pel de-
senvolupament mental i social
que propicia, ja que fan viatges i
molts amics. I per la a gent gran,

per exemple, els manté la memò-
ria en bon funcionament”.
Marc Sánchez, soci del club, és
l'actual campió d’Espanya de la
seva categoria amb només deu
anys. Per a ell, els triomfs es ba-
sen “en l’entrenament. Practico
sovint, i no només en aquest club.
No me'n canso gens, perquè m’a-
graden molt els escacs. Hi jugo
des que tinc cinc anys”.
Per a Marc Sánchez, els escacs
“són molt positius per a tothom,
perquè desenvolupen molt el càl-
cul i la raó. De totes les fitxes, les
que més m’agraden son el cavall i
la dama”.

Més informació
CE Sant Martí
Centre Cívic de Sant Martí
C/ Selva de Mar, 213-215,
6ª planta

L’any passat va ser el

seu aniversari: 30 anys.

Aquest 2005, com si fos

el primer. Tot il·lusió i

moltes ganes de fer

coses i ensenyar els

escacs a tothom

Marc Sánchez, de deu
anys i del CE Sant Martí,
és l’actual campió
d’Espanya

M U LT I M È D I A

TELEVISIÓ

Barcelona Televisió
“Viu el barri”
De dilluns a divendres, d’11.30 a 13.30
Canal 39 UHF

RÀDIO

Ràdio Unión Catalunya - 88.0 FM
Almogàvers, 68-70

Ràdio Algaravia - 89.4 FM
Fernando de los Ríos, 6, local 2

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

Plànol de Barcelona

El web bcn.es proporciona una eina de
consulta útil i ràpida: es tracta del plànol
de Barcelona en línia, que permet consul-
tar al mapa qualsevol adreça, el transport
públic de la zona, espais d'interès i equipa-
ments amb només un clic, i fins i tot, fer
un vol virtual per la ciutat. A més, es pot
accedir a la fitxa de cada un dels equipa-
ments que s'hagin situat al mapa.
www.bcn.es

Planificar la ruta al web Com anar-hi

Aquest apartat del web bcn.es permet
escollir el millor itinerari en transport
públic per anar d'un lloc de la ciutat a un
altre. Només cal indicar l'adreça del lloc
d'origen i la del lloc de destinació perquè
es mostrin els itineraris recomanats en
transport públic i el temps total que es
trigarà a arribar-hi. A més, ara es pot
veure la ruta recomanada en tres dimen-
sions com si fos una animació.
www.bcn.es

w

Marc Sánchez és campió d’Espanya de la seva categoria.

per MANEL

El Club Escacs Sant Martí
promou els escacs al districte
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Quin va ser el motiu que el va
portar a Barcelona?
Fueron motivos laborales. Soy funcio-
nario del Estado y me trasladaron a
Barcelona. Llegué en enero de 1976 y
desde entonces he vivido y trabajado
en Sant Martí.
I com va ser que va començar a
formar part del món de l’associa-
cionisme?
Ya cuando tenía 16 años y vivía en
Ceuta formaba parte de distintas aso-
ciaciones. Después, al llegar a Barcelo-
na, me casé, formé mi familia y cuan-
do mis hijos tuvieron edad escolar,
después de un cierto tiempo, entré a
formar parte de la Asociación de Pa-
dres de Alumnos de la escuela de mis
hijos. Ahí fue donde retomé mi pasión
por el asociacionismo.
I com compagina la seva vida pro-
fessional i familiar amb l’associa-
cionisme?
Lo cierto es que antes de ser presiden-
te de la Casa de Ceuta en Barcelona,
fuí durante mucho tiempo un socio

más. Mi familia siempre lo ha entendi-
do porque mi esposa es de Ceuta tam-
bién y mis hijos nacieron allí. Ellos
participan en diferentes actividades de
la asociación y bien es cierto que siem-
pre le quitas tiempo a los tuyos cuan-
do te dedicas a algo así. También, para
mi trabajo ha sido siempre muy im-
portante y lo he vivido intensamente.
Creo firmemente que cuando te gusta
lo que haces y te importa, sacas tiem-
po para todo. Además, formar parte
del mundo del asociacionismo surge
tal vez por la necesidad de hacer cosas
para y por los demás.
Vostè és un veí molt conegut al
barri a causa de la seva professió i
com a president de la Casa de
Ceuta en Barcelona.
Bien, eso dicen… Son tantos años (riu).
I parlant sobre la Casa de Ceuta
en Barcelona, quines són les prin-
cipals activitats?
Hace una década que tenemos la sede
de la entidad de manera oficial en Sant
Martí (en la plaça de Mare Nazària
March). Yo hace 6 años que tengo el
honor de ser el presidente de la Aso-
ciación y entre nuestras principales ac-
tividades tenemos un taller de manua-
lidades, un equipo de fútbol sala,
grupo de teatro y chirigotas, cuadro de

baile, organizamos exposiciones para
los socios sobre Ceuta, conferencias... 
I el principal objectiu?
Sin duda, informar y fomentar la cul-
tura y el conocimiento sobre la ciudad
de Ceuta. También tenemos una publi-
cación de carácter trimestral, la Revista
Abyla, donde damos información y pu-
blicamos artículos de opinión. Tanto

nuestra entidad como la revista están
abiertas a todos los socios y a todos
aquellos amigos y vecinos que tengan
interés en conocer Ceuta más y mejor.
Al mateix temps, vostès també
organitzen certàmens literaris i
activitats puntuals de rellevància
al llarg de l’any, oi?
Sí, sí, desde luego. De hecho, para el
próximo año 2006 estamos organizan-
do la 12a edición del certamen a nivel
nacional del concurso de poesía y na-
rrativa de la Casa de Ceuta en Barcelo-
na. Y este noviembre hemos organiza-
do,  como cada año,  el premio “Caballa

del Año” –hemos premiado una enti-
dad ceutí– y “Caballa de Oro” para una
persona o entidad catalana. Sin olvi-
dar, citas tan importantes para noso-
tros como los carnavales, las cruces de
mayo, la Semana Santa o la publica-
ción del segundo tomo de los Cuader-
nos de la Ciudad de Ceuta para fomen-
tar la cultura ceutí.
Parlant de cultura ceutí i de les
notícies que arribaven fa unes
setmanes sobre immigració, creu
que Ceuta és encara “desconegu-
da” per a la resta de les ciutats
d’Espanya?
Lo que sí creo es que, en ocasiones,
a través de los medios de comunica-
ción siempre es noticia aquello que
desgraciadamente es catastrófico o
negativo, las cosas buenas y bonitas
no suelen ser  notic ia  y  de  este
modo relacionamos ciertas ciudades
con el salto de vallas u otras proble-
máticas del momento. Mi deseo es
que la gente conozca también Ceuta
por la gran riqueza cultural que po-
see. Que la visiten y disfruten de
ella. No en vano es llamada la ciu-
dad de las cuatro culturas, donde
han confluido pueblos tan impor-
tantes como el árabe, el cristiano, el
hebreo o el indio.

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

Rafael Corral a la Seu de la Casa de Ceuta en Barcelona de Sant Martí. 

Rafael Corral va arribar a Barcelona el gener

del 1976. Des de llavors ha viscut sempre a

Sant Martí, on ha compaginat la seva tasca

professional i personal amb la passió pel món

de l’associacionisme

“Si tenim un cap de 
setmana lliure penso que

el desaprofitem”

“Formar parte del mundo
del asociacionismo surge
por la necesidad de hacer
cosas por y para los demás”

Beatriu
Sanchís


