
El Districte de Sant Martí 
augmenta els centres de barri 

DEFINICIÓ

Són equipaments 
municipals gestionats
per entitats del barri

OBJECTIU 

Fan més propera
l’Administració 
municipal als veïns

ON

Es crearà una xarxa al
més àmplia possible
pels diferents barris

Pàg. 3

E N T R E V I S TA Pàg. 8

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

“Dins del món de 
l’associacionisme 
no hi ha reptes,
sinó objectius”

E Q U I PA M E N T S Pàg. 6

Centre Cívic Sant
Martí
Punt de trobada per 
a més de 50 entitats

E N T I TAT S Pàg. 4

Associació 
Àmbar- Prim
Punt de trobada per a les
dones del barri

En el primer Plenari després de
l’estiu es van debatre i aprovar
projectes de gran significació per
al Districte. També es va informar
de les actuacions dutes a terme els
últims mesos, com ara l’estat de
les obres en marxa; el Pla de Pro-
moció de l’Atletisme, que està
donant resultats molt positius;
l’ampliació del servei de tele-
assistència; la inauguració amb
jornada de portes obertes del nou
Centre Fòrum de l’Hospital del
Mar i del projecte “Colors per a
l’esperança”, que ha permès que
joves del Poblenou i del “Poder Po-
pular de Habana del Este” –ager-
manat des de l’any 1998 amb el
Districte– hagin conviscut a Cuba
durant el passat estiu.

El Plenari debat el nou 
Pla d’usos del Port Olímpic

El Port Olímpic ha centrat part del debat del Ple del Districte. Pàg. 5

P O L I E S P O R T I U Pàg. 7

Grup Barna 
de bàsquet
L’equip femení senior 
estrena categoria a la Copa
Catalunya

S E R V E I  P Ú B L I C Pàg. 6

Síndica de Greuges
La defensora dels drets dels
ciutadans de Barcelona
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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

Diumenge 13 de novembre
Maribel y la extraña familia
A les 18 h. C. Parroquial Sant Martí (pl. Canonge Rodó, 2)
A càrrec de Teatre de l’Horitzó.

Diumenge 13 i dissabte 19 de novembre
SPOT. La vida és un anunci
A les 18 h. La Formiga Martinenca (Mallorca, 580)
De Carles Alberola i Roberto García.

Dissabte 19 i diumenge 20 de novembre
L’Hostal de la Glòria
A les 22 i 18 h, respectivament. Escola Tècnica Professional 
El Clot (València, 680)
De Josep Maria de Sagarra.

Dijous 17 de novembre i 1 de desembre
1516, còmics de barra
A les 23 h. Casino L’Aliança del Poblenou (rbla. Poblenou, 42)
Monòlegs d’humor.

Divendres 18 i dissabte 19 de novembre
Mira’m però escolta’m
A les 22 h. La Farinera del Clot (Gran Via de les Corts, 837)
De la companyia El Partiquí.

Dissabte 26 i diumenge 27 de novembre
El club de les palles
A les 22.30 h i 18 h, respectivament. Centre Moral 
i Cultural del Poblenou (Pujades, 176-178)
Per la Secció de Teatre del centre.

Del 7 a l’11 de novembre
Exposició del projecte de la Gran Via i
plaça dels Porxos
De 18 a 20 h. Associació de Veïns de Sant Martí de Pro-
vençals (Andrade, 176)

Dissabte 12 de novembre
IX Trobada amb Seat 600
De 9 a 11 h. Rbla. del Poblenou (Pujades/Ramon Turró)
Exhibició d’automòbils i recorregut posterior pel barri
fins a arribar a la plaça Sant Jaume.

Fins al 18 de novembre
Se alquila piso piloto
Centre Cívic Can Felipa (Pallars, 277)
Esposició d’Abel del Castillo, Fito Conesa, Eider Eguren,
Daniel Fortià, Lu&Lo, Lluc Mayol i Margarita Pineda.

FESTA MAJOR CLOT-CAMP DE L’ARPA

Divendres 11 i dissabte 12 de novembre
Fira d’artesans
A partir de les 9 h. C/ Rogent (entre València i Mallorca)

Dissabte  12 de novembre
Gimcana
A partir de les 11 h. Parc del Clot
Per a infants i joves de 10 a 18 anys.
III Concurs de truites
A les 12.30 h. C/ Bassols (entre Rogent i Xifré)
Es premiarà sabor, originalitat i presentació.
Dinar popular
A les 14 h. C/ Bassols (entre Rogent i Xifré)
S’ha de portar el dinar.
Correfoc
A les 20.30 h. Sortida de plaça de l’Oca
Nit de ball
A les 23.30 h. Rambla del carrer Aragó 
Amb la Banda del Coche Rojo.

Diumenge 13 de novembre
Xè Strambòtic Prix
A les 12 h. Fossar del Parc del Clot
Cursa de carros de compra.

Trobada castellera
A les 12 h. Plaça de Font i Sagué

Dissabte 19  de novembre
Trobada de corals infantils
A les 12 h. Església Sant Josep de Calassanç (Joan de Peguera)

Diumenge 20  de novembre
Castell de focs
A les 21 h.Parc del Clot

FESTA MAJOR DE LA VERNEDA

Dissabte 12 de novembre
Castellers de Barcelona
A les 13 h. Rambleta Selva de Mar, 215
Xocolatada popular
A les 22 h. Camp de futbol Santa Fe (ptge.  de la Ferradura)
Ball popular
A les 17 h. Rambleta Selva de Mar, 215

Diumenge 13 de novembre
Correclown i correfoc
A les 20 h. Sortida de Selva de Mar
Focs artificials
A les 22 h. Fondal de Sant Martí/Selva de Mar

www.bcn.es/publicacions

bcnrevistes@mail.bcn.es
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P. F.

La proximitat al ciutadà és
una de les característi-

ques principals que definei-
xen els centres de barri, per-
què són gestionats per
entitats i la seva programació
s'elabora a partir de la de-
manda dels usuaris. En l’ac-
tualitat, al districte de Sant
Martí hi ha quatre grans cen-
tres cívics, un per cada gran
territori, i ara la idea és crear-
hi una àmplia xarxa de cen-
tres de barri i que augmenti
el nombre dels actuals. “Vo-
lem que en un futur  tots els
barris tinguin com a mínim
un centre de barri o un cen-
tre cívic”, diu el regidor del

Distr icte de Sant Martí,
Francesc Narváez.
Els centres de barri són un ti-
pus d’equipaments munici-
pals de l’Ajuntament de Bar-
celona que es donen en
concessió a entitats del ma-
teix barri on es construeixen,
les quals es fan responsables
de la seva gestió, de l’organit-
zació de les activitats i de la
seva promoció. La programa-
ció de les activitats anuals
dels centres de barri la fa una
Comissió de seguiment for-
mada per l’entitat gestora i,
en aquest cas, per responsa-
bles del Districte de Sant
Martí, tenint en compte dife-
rents aspectes, com són les

necessitats detectades i les
disponibilitats. 
A part dels usuaris inscrits en
les activitats, també poden
utilitzar aquest tipus d’equi-
pament col·lectius de la zona
on estan ubicats i que neces-
sitin un espai per desenvolu-

par una activitat pública.
A Sant Martí, ja fa anys que
hi funcionen de manera sa-
tisfactòria tres centres de
barri: el del Besòs (carrer
Cristóbal de Moura, 230), La
Pau (carrer Pere Vergés,1) i
La Palmera (carrer Maresme,
218). Ara s ’estan fent les
obres de l’espai de Diagonal
Mar (carrer de la Selva de
Mar, 22) i estan a punt de co-
mençar-ne un de nou al Camí
Antic de València, 96, i un al-
tre a la Vila Olímpica. A més,
a la rambla del Poblenou,

l’antiga seu del Casal de Gent
Gran del Taulat –traslladat a
Can Saladrigas– s’està trans-

formant com a equipament
d’aquest tipus. Altres projec-
tes de futur són els centres
de barri que estaran situats
als barris de la Verneda Alta i
el Maresme.
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Baixos on s’instal·larà el centre de barri de Diagonal Mar (Selva de Mar, 22).

El Districte està promovent

l’augment de centres de barri, uns

espais que funcionen cogestionats

amb entitats dels barris per

ampliar l’oferta lúdica de Sant

Martí i fer més propera

l’Administració municipal als veïns

Els centres de barri promouen
la participació dels veïns 

Les entitats es fan
responsables
d’organitzar 
activitats

U N A  D E M A N D A  E N  C O N S TA N T  C R E I X E M E N TA
A part dels tradicionals centres cívics, a Barcelona s’impulsen els centres de barri, que són

també espais municipals, però més petits, gestionats per entitats de la zona on estan

situats i que ofereixen als ciutadans altres possibilitats. A Sant Martí, s’ha comprovat que

el públic d’aquests equipaments municipals augmenta i també el nombre de participants

en les activitats que organitzen les entitats que els gestionen.D’altra banda,l’edat dels ciu-

tadans usuaris dels centres de barri és cada vegada més àmplia  i diversa i es confirma, en

aquest sentit, que els centres de barri són una demanda en constant creixement.

C IU TA DA N S OPINE N

Josep Dalmau
Vicepresident de
l’AV Vila Olímpica

Una cosa magnifica,
perquè dóna vida al
barri i aglutina la gent.
Nosaltres estem espe-
rant el proper any per
poder fer activitats que
avui són impossibles de
fer.

María José del
Caño
Presidenta de l’ACR
Cultural La Palmera

És molt interessant, ja
que et permet arribar a
moltes persones del
barri, sobretot als més
joves oferint tota mena
d’activitats a uns preus
molt assequibles.

Sergio Mataran 
President de l’ACR 
el Besòs

Nuestro Centre de
Barri lleva funcionando
desde el 1986, y desde
entonces hemos ofreci-
do todo un abanico de
actividades que nos ha
permitido estar presen-
tes en la vida del barrio. 

Jordi Delmonte 
President de l’AV
Diagonal Mar

L’hem estat demanant
des de fa temps i final-
ment la pròxima prima-
vera el podrem posar en
marxa, cosa que ens
permetrà fer un seguit
d’activitats que ara no
podem realitzar.

Àngels Àlvarez 
Administrativa de
l’ACR La Pau

Per a mi, aquest és un
centre similar al casino
que molts pobles tenen
o han tingut i que aple-
ga des dels més petits
fins a les persones
grans en un reguitzell
d’activitats.

Jordi Gras 
President de l’Orfeó
Martinenc

Són importants perquè
ofereixen un servei al
ciutadà, un espai a
entitats sense local i
són un complement per
a les altres entitats del
barri, però mai una
competència directa.

Q u è  l i  s e m b l e n  e l s  c e n t r e s  d e  b a r r i ?
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E N T I T A T S

Dolors Roset

T aller de policromat,
cafè tertúlia amb un

convidat, pintura a l’oli,
ioga, teatre, costura, xerra-
des i taules rodones, sarda-
nes, sortides culturals,
puntes de coixí, ganxet i
excursions són part de les
activitats que organitza
l’associació de dones Àm-
bar Prim des de fa ja tretze
anys. L’objectiu és oferir la
possibilitat a totes les do-
nes del barri que la vulguin
aprofitar, i als homes que
estan interessats en alguna
proposta, de tenir una acti-
vitat pròpia fora de casa.
Però s’ha convertit en molt
més: també és un espai on
moltes dones es troben
amb d’altres per compartir
interessos i tot allò que les
preocupa, on poden parlar
dels seus problemes i on
troben la companyia i
aquella persona que bus-
quen perquè se les escolti.
Tanmateix, l’activitat de
l’Associació Àmbar Prim va
més enllà. Col·labora con-
juntament amb el centre

cívic que hi ha a la rambla
Prim en l’organització de
festes, com ara Carnaval i
Reis, i junts s’ocupen de fer
que es cobreixin les man-
cances que té el barri. Tam-
bé formen part del Consell

de la dona del Clot, on són
presents amb dues repre-
sentants i participen acti-
vament en totes les inicia-
tives que impulsa el
Consell.
El començament van ser
difícil. Eren un petit grup
de dones que coincidien en
algunes activitats, però que

no tenien cap experiència
en organització. La seva
empenta i les ganes de tirar
endavant, però, va ser més
forta i així es van formar
en la creació i la gestió d’as-
sociacions i han arribat
fins on són ara, amb més
de 140 sòcies. I encara els
queda molta feina per fer.
En el futur volen ampliar el
nombre d’activitats. També
voldrien aconseguir més
ajuts econòmics per poder
pagar una mica millor les
monitores i oferir activitats
gratuïtes. I esperen més
iniciatives: estan obertes a
tothom.

Més informació:
Associació de dones 
Àmbar Prim
C/ Catània, 3
Telèfon: 93 305 61 61
Tardes de dilluns a dijous

Punt de trobada fora de casa
per a les dones del barri 

El taller de policromat de dilluns al matí.

Àmbar Prim acull
noves iniciatives 
i totes les dones
sense cap tipus de
distinció

L’avinguda Meridiana

Pel tram de la futura avinguda Meridiana que travessa-
va el barri del Clot, hi circulava a l’aire lliure des de 1861
el tren de la línia de Saragossa de la Companyia del
Nord, mentre que paral·lelament, al costat de la via, en-
tre els carrers de Joan I i Sèquia Comtal, hi havia l’anti-
ga rambleta del Clot. Modernament, amb el soterra-
ment de les vies i la desaparició del passeig, l'avinguda
Meridiana es va convertir en una via ràpida d’entrada i
sortida de la ciutat que va aïllar els nuclis poblacionals
d’ambdues bandes. Això i la construcció de grans edifi-
cis pantalla va acabar d’eclipsar el nucli històric del Clot.
En la dècada de 1990, i després de suprimir els ponts de
vianants i la construcció del tram de rambla entre la
plaça de les Glòries i el carrer València, aquesta via es va
humanitzar una mica. 
Si té fotografies o documents del seu barri, en pot fer 
donació a l’Arxiu Municipal del Districte. T. 93 221 94 44

Abans Tram de la Meridiana a l’alçada del carrer Sèquia

Comtal cap a l’any 1920.

Ara Després de donar més espai als vianants, la rambla va 

tornar a la Meridiana.

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

L’Associació Àmbar
Prim organitza
activitats per a 
les dones del barri
i ofereix un entorn
perquè es 
relacionin entre
elles fora de casa
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N O T Í C I E Sf
Presentació a Barcelona del llibre Vila
Vermella
El Centre Cultural La Farinera del Clot, Gran Via de
les Corts Catalanes, 837, acollirà el 15 de novembre
la presentació a Barcelona del llibre Vila Vermella.
Carboners, caçadors i tofonaires, dedicat a Prades
(Baix Camp). L’autor de l’obra és Josep Maria Planas
i Pujol, exconseller de Cultura del Districte de Sant
Martí. En l’actualitat, Planas és regidor d’aquesta po-
blació tarragonina.

Dia de les persones amb discapacitats
El 2 de desembre, a les 18.30 h, tindrà lloc a la seu
del Districte de Sant Martí la trobada anual de les
entitats que treballen als barris per a les persones
amb discapacitats. L’acte, que es fa amb motiu del
Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat,
comptarà amb la consellera d’Accessibilitat i Promo-
ció del Districte, Maite Collelldemont, i el regidor del
Districte, Francesc Narváez.

La Verneda i Clot-Camp de l’Arpa, de festa
Del 4 al 13 de novembre tindran lloc els diferents ac-
tes previstos dins del programa d’activitats de la Fes-
ta Major de la Verneda, organitzada per la Coordina-
dora Vern. Per la seva banda, de l’11 al 20 de
novembre se celebrarà la Festa Major del Clot-Camp
de l’Arpa, organitzada per la Federació d’Entitats del
Clot-Camp de l’Arpa. Tots dos actes tenen el suport
del Districte de Sant Martí.

Exposició “Sant Martí: un passat amb 
futur”
Fins al 27 de novembre es pot visitar a la seu del Dis-
tricte de Sant Martí, plaça de Valentí Almirall, 1, l’ex-
posició fotogràfica “Sant Martí: un passat amb fu-
tur”, de l’artista Maria Rosa Barenys. Les fotografies
es podran contemplar a la planta  baixa de l’edifici.
L’entrada a l’exposició és totalment gratuïta i  oberta
a tothom. La mostra  recull fotografies singulars i pe-
culiars dels barris del districte.

Daniel Venteo

El 5 d’octubre es va cele-
brar, a la històrica sala

de plens de la seu del Dis-
tricte de Sant Martí, el pri-
mer Consell Plenari després
de l’estiu. Entre altres coses,
es va donar a conèixer que
l’espai interior situat entre
els carrers de Badajoz, Al-
mogàvers, Ciutat de Grana-
da i Sancho de Ávila , seu
dels nous estudis de Barcelo-
na Televisió, es denomina
plaça de Tísner, en record
d'Avel·lí Artís Gener, nascut
a Barcelona i que va ser es-
criptor, periodista, escenò-
graf i dibuixant.
També es va aprovar (amb els
vots favorables del PSC, ICV-
EUiA, ERC, l’abstenció del
PPC i el vot en contra de CiU)
la modificació del Pla general
metropolità (PGM) per a la
renovació de les àrees indus-
trials del Poblenou (Districte
d’Activitats 22@), per adaptar
les seves normes urbanísti-
ques a les determinacions de
les lleis 2/2002 de 14 de
març, d’Urbanisme i 10/2004
de 24 de desembre, per al fo-
ment de l’habitatge assequi-
ble, la sostenibilitat territo-
r ial i  l ’autonomia local,
d’iniciativa municipal.

Un dels principals assumptes
debatuts va ser el nou Pla es-
pecial d’usos del Port Olím-
pic. Un espai i, més concreta-
ment, els seus establiments,
que el Districte de Sant Martí
havia intentat regularitzar
sense èxit amb l’anterior go-
vern de la Generalitat de Ca-
talunya, primer titular d’a-
quest espai públic portuari.
Aquest Pla va generar un in-
tens debat en el qual va parti-
cipar una part d’un sector
dels empresaris, els quals
veuran regulades les seves ac-

tivitats, i també, entre d'al-
tres, el president de l’Associa-
ció de Veïns i Veïnes de la
Vila Olímpica, Jordi Giró, qui
va fer referència a aspectes de
seguretat i bon veïnatge. En
paraules del regidor del Dis-
tricte, Francesc Narváez, “ara
s’obre un període per a la re-

gularització de les llicències
d’activitat dels concessionaris
del Port Olímpic, cosa que
contribuirà a la millora del
servei i també de la seva se-
guretat ciutadana”. El regidor
va ser taxatiu amb les veus
que durant el Plenari van re-
clamar un tracte especial per
a aquest espai: “amb la impu-
nitat i la il·legalitat no hi ha
drets adquirits”. L’aprovació
de la proposta va comptar
amb els vots favorables del
PSC i ICV-EUiA, l’abstenció
d’ERC i els vots en contra de
CiU i PPC. Ara aquesta pro-
posta passarà a la seva apro-
vació inicial, amb el correspo-
nent període d’al·legacions, i
la seva posterior aprovació
definitiva per part del Con-
sell Municipal Plenari de l’A-
juntament de Barcelona.
D’altra banda, per unanimi-
tat de tots els grups munici-
pals, es va aprovar la propos-
ta per atorgar les Medalles
d’Honor als Ciutadans 2005,
corresponents a Sant Martí,
a Montserrat Montull i José
Luis Martín Cela.

El Plenari debat el futur de les
activitats del Port Olímpic

Narváez: “Amb la
impunitat i la
il·legalitat no hi ha
drets adquirits”

El Districte de Sant

Martí aprova una

proposta que té

com a objectiu

regularitzar les

activitats

empresarials del

Port Olímpic

Una de les actuacions del certamen.

Moment de la sessió plenària, el 5 d’octubre.

Festival de Tardor Escena Poblenou 2005
Bea Sanchís

El passat mes d’octubre
(dies 13, 14, 15 i 16), va

tenir lloc la quarta edició del
Festival de Tardor Escena Po-
blenou 2005. El festival va
comptar amb una gran
afluència de públic. Es tracta
d’un certamen que es basa en
tres pilars fonamentals: l’es-
pai, el cos i l’humor. Vol ser
un marc potenciador dels di-
versos treballs d’artistes i
companyies que tenen com a

base la investigació, la creació
i el risc, alhora que creen llen-
guatges propis en les arts
escèniques. Escena Poblenou
abraça una parcel·la de pro-
gramació artística que poten-
cia les disciplines de dansa,
circ, clown, teatre de carrer i
d’objectes. Per tal de generar
una convocatòria oberta a
nous públics, el festival ha
decidit que tots els seus es-
pectacles siguin gratuïts amb
la finalitat de portar al públic

els nous llenguatges de les
arts escèniques. El festival,
organitzat per Escena Poble-
nou, Festival de Tardor, ha
comptat amb la col·laboració
del Districte de Sant Martí,
Centre Moral i Cultural del
Poblenou, El Casino L’Aliança,
el Local Alas, El Pla Jove,
ICUB i la Generalitat de Cata-
lunya. Durant les tres edi-
cions anteriors, l’assistència
de públic va superar els
10.000 espectadors.
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E Q U I P A M E N T S

Núria Mahamud

Instal·lat en un edifici de
set plantes del carrer de la

Selva de Mar, el Centre Cívic
Sant Martí comparteix espai
amb altres serveis del distric-
te, com l’escola bressol Es-
quitx, el Casal de la Gent
Gran de Sant Martí, la biblio-
teca, l’Escola d’Adults, els
Serveis Socials, Salut Escolar
i la Direcció dels Serveis Mu-
nicipals. Aquesta concentra-
ció de serveis atrau cada dia
unes 1.800 persones i fa del
centre un punt important de
dinamització del barri.
I  com si aquest volum de
“clientela” no fos important,
el centre traspassa els seus
murs i organitza un bon gra-
pat d’actes al carrer, com el
Dia Internacional de la Músi-
ca, la mostra d’art efímer Per-
petracions, a la rambla Gui-
púscoa, o algunes de les
actuacions de l’Estiuàs de
Sant Martí.
En les activitats del centre
participen unes 50 entitats
dels barris de la Verneda, la
Pau i Via Trajana, moltes de
les quals hi tenen la seu: As-

sociació Catalana d’Afectats
de Fibromiàlgia, coordinado-
ra d’entitats VERN, La Piza-
rra de Raimunda o la Tela de
Penélope –aquestes dues últi-
mes adreçades a la dona.

Encara que el centre cívic no
està especialitzat en cap
temàtica concreta, bona part
de la seva programació va di-
rigida als joves. Així, a banda
dels 36 tallers que s'ofereixen
cada trimestre –dansa del
ventre, balls de saló, ioga,

cuina, gimnàstica correctiva,
etc.–, hi ha una programació
estable de teatre infantil i per
a joves i adults, jam sessions
mensuals i cicles com el de
Nits a la Mediterrània (músi-
ca) o Trotamundos (tertúlies
sobre viatges). 
També es dóna suport a la
creació dels grups de teatre i
dansa del districte, els quals
poden utilitzar dues sales del
centre, i hi ha un buc d’assaig
musical al soterrani.
Una altra de les seves singu-
laritats és el seu ampli horari:
de 8 a 24 h de dilluns a di-
vendres, i de 9 a 14 h i de 16
a 21 h els caps de setmana.

Més informació
Centre Cívic Sant Martí
Selva de Mar, 215
Telèfon 93 308 97 93

El centre té un
horari molt ampli 
i tanca a les dotze
de la nit els dies
laborables

Organitza 36 tallers

trimestrals i ofereix

suport a la creació

amb un buc d’assaig

musical i dues sales

per a grups de teatre

i dansa

La dansa del ventre és un dels 36 tallers que es realitzen.

Centre Cívic Sant Martí, punt de
trobada per a més de 50 entitats 

Guanyar-se la confiança d’un barri i gaudir
d’una clientela habitual s’aconsegueix a

còpia de temps i bon ofici. I aquests dos fac-
tors conflueixen a la joieria-rellotgeria Dijor,
un establiment que van obrir l’any 1965 l’An-
toni Salude i la seva esposa Maria Abrisqueta.
Venen joieria en or i argent i fan també venda
i reparació de rellotges. L’Antoni Salude és un
rellotger amb molt d’ofici que encara avui re-
para rellotges de corda o mecànics del clients
de sempre. És dels pocs que encara es troben

a la ciutat. Actualment, la segona generació,
formada pel Xavier i el Jordi, fills de l’Antoni i
la Maria, ja s'ha incorporat al negoci familiar.
Dijor ha estat testimoni durant tots aquests
anys de l’evolució que ha sofert el món de la
rellotgeria i ha experimentat la necessitat d’a-
daptar-se a les noves demandes. Sempre amb
el mateix compromís de qualitat.

Joieria –rellotgeria Dijor
C/ Xavier Nogués, 53

E L  T A U L E L L

La casa funciona com un rellotge des de 1965

Interior de la joieria-rellotgeria Dijor.

Joan Anton Font

S E R V E I  P Ú B L I C

Redacció

La Síndica de Greuges de Barcelona vetlla pels drets fo-
namentals i les llibertats públiques dels ciutadans i ciu-
tadanes de Barcelona. S’hi pot dirigir qualsevol persona
física o jurídica que consideri que l’Administració li im-
pedeix o dificulta l’exercici legítim dels drets constitu-
cionals. La Síndica supervisa si els òrgans i els serveis de
l’Ajuntament han actuat de manera correcta, o bé si han
comès algun error o arbitrarietat. La queixa es pot pre-
sentar personalment, per fax o per correu electrònic.
Però sempre s’ha de ratificar amb un escrit signat i
aportar tots els documents que puguin servir per aclarir
la situació. En el cas de no tenir  l’escrit, l’oficina facilita
un imprès que es pot completar en el moment de pre-
sentar la queixa. Al web www.sindicadegreugesbcn.es
també es pot accedir al formulari de queixa i rebre'n in-
formació.  Si la reclamació s’admet a tràmit, la Síndica
investigarà per aclarir les causes del problema o els pos-
sibles errors comesos, i recomanarà o recordarà fórmu-
les per resoldre'ls. Quan sigui viable, farà una tasca de
mediació entre ciutadans i Ajuntament a fi d’aconseguir
una solució ràpida i satisfactòria de les queixes. Les re-
solucions sempre es comuniquen per escrit a la persona
afectada.  Pilar Malla, exdiputada i exdirectora de Càri-
tas, és la Síndica de Greuges de Barcelona. Ha manifes-
tat la seva intenció de treballar per al millor benestar de
totes les persones que viuen a Barcelona, especialment
dels més desvalguts.

Oficina de la Síndica de Greuges de Barcelona
Ronda de Sant Pau, 45, 3a planta (Palau Foronda) 
08015 Barcelona  Tel. 93 413 29 00
Sindicadegreuges@mail.bcn.es
www.sindicadegreugesbcn.es

Una adjunta a la Síndica atén una ciutadana.

La defensora dels drets dels
ciutadans de Barcelona
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P O L I E S P O R T I U

Pere S. Paredes

Per a Nacho Ibáñez, director es-
portiu d’aquesta entitat del Clot,

“s’ha mirat de fer un bon equip, amb
noves adquisicions que ens perme-
tran, si les lesions ens respecten, ga-
rantir com a mínim el manteniment
en aquesta categoria”.
Cinc són els fitxatges fets aquesta
temporada per equilibrar aquest
equip de bàsquet: “s’han fitxat juga-
dores veteranes, d’aquesta categoria
o superior, com són la Núria Sales i
l‘Àfrica Feixes, totes dues del Safa
Claror. També la Dèvora Carretero,
del CB Olesa, i la Begoña Echevarria,
del SESE, les quals, amb la incorpo-
ració d’Idia Rodríguez, sènior del

Bàsquet Cornellà, completen el nou
quintet fitxat perquè amb la seva ex-
periència aconsellin i donin suport a
les jugadores joves de l’equip”.

Per al director esportiu del Grup Bar-
na, “amb les jugadores de l'any pas-
sat i les noves incorporacions tin-
drem un equip molt compensat i
força competitiu, que tornarà a estar

dirigit per l’entrenador Sergi Pla, el
qual rebrà l’ajuda del nou segon, en
Jordi Portela.
El Grup Barna, que actualment té
uns 450 jugadors repartits en trenta
equips que juguen a totes les catego-
ries, es considera un club de barri,
amb un pressupost de barri, i es no-
dreix de jugadores dels seus equips
inferiors: “la competició és molt com-
plicada, sobretot en  l'aspecte econò-
mic. Passar a una categoria superior
significa moltes coses, entre les quals
tenir un pressupost que ho permeti.
En aquests moments, el nostre esforç
es concentrarà a mantenir-nos en
aquesta categoria”, explica Ibáñez.
Representants de l’equip sènior fe-
mení del club Grup Barna de bàs-
quet, entrenadors i el president d’a-
questa entitat esportiva del barri del
Clot, van visitar el passat mes de se-
tembre la seu del Districte de Sant
Martí per oferir al regidor del Dis-
tricte, Francesc Narváez, l’ascens de
categoria a la Copa Catalunya acon-
seguit la temporada 2004-2005.

Més informació
Club Grup Barna
C/ Llacuna, 170. 
La Nau del Clot
http://groups.msn.com/cbgrupbarna

L’equip sènior femení del
Grup Barna de bàsquet
lluitarà per mantenir
aquesta temporada la
nova categoria aconsegui-
da a la Copa Catalunya

Una representació del
club va visitar la seu 
del Districte per oferir
l’ascens de categoria 

El Grup Barna bàsquet sènior
femení, a la Copa Catalunya

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, 4rt pis.
08960 Sant Just Desvern
Telèfon 93 480 6195 i 93 202 3021

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

Coneixes Barcelona?

Coincidint amb la celebració del Dia
d'Internet, el web bcn.es ha posat en
marxa un joc de preguntes que té com a
temàtica principal la ciutat de Barcelona.
L'objectiu de "Coneixes Barcelona?" és
ajudar a descobrir aspectes de la ciutat
d’una manera divertida a partir de les
possibilitats que ofereix Internet.  
www.bcn.es/coneixesbarcelona/

El web dels joves de la ciutat

Els joves poden expressar-se i fer propos-
tes sobre el model de ciutat que volen. 
El web inclou el qüestionari "Tu què 
n’opines?", que serveix per copsar l'opinió
i les preocupacions dels joves de la ciutat.
També s’hi pot trobar informació estadís-
tica sobre els hàbits i valors de la pobla-
ció jove; sobre la política de joventut 
de l’Ajuntament; un fòrum obert que 
permet plantejar temes i donar opinions.
També hi ha una agenda d’activitats.
www.jovebcn.net

w

El Grup Barna va oferir l’ascens de categoria al Districte de Sant Martí.

per MANEL
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Quin és l’origen de la Federació?
La nostra arrenca l’any 1977 aproxi-
madament. Durant la celebració de la
Festa Major del Clot-Camp de l’Arpa,
va sorgir la idea mentre organitzàvem
les festes. Es tractava d’una reivindica-
ció veïnal de feia molt temps, fins que
finalment l’any 1998 ens vam consti-
tuir formalment com a federació.
I les seves principals activitats?
Ens dediquem a organitzar la Festa
Major del barri, la campanya de reis
durant el Nadal, la rua del Carnestol-
tes, les Festes de Primavera, entre al-
tres activitats, però el nostre objectiu
principal és incidir en la vida del ba-
rri, en la coordinació entre les enti-
tats i, sobretot, a donar-los suport.
Tenim 60 entitats de tot tipus dins
de la Federació, amb més de 10.000
persones, i de totes les edats. 
Parlant d’edats, què opina sobre
el “desencant” de la participació
juvenil.
És un problema que ens preocupa per-
què sempre es té la sensació que hi

hauria d’haver més gent jove a les as-
sociacions. Tot i així, nosaltres tenim
una bona participació de gent jove,
amb una comissió infantil i juvenil.
Vostès tenen un fort vincle amb
el Centre Cultural de La Farine-
ra. Quin és aquest vincle?
Sí, es tracta de l’equipament que va
començar a funcionar l’any 1999,
com una culminació d’una demanda
veïnal que ja venia dels anys 70. En
un primer moment hi va haver una
cogestió entre l’Ajuntament i la Fede-
ració, però després vam evolucionar
fins a una gestió cívica. Ens vam con-
vertir en el primer model d’aquest ti-
pus de gestió de la ciutat.
Què és la gestió cívica?
És quan una entitat sense afany de
lucre pot gestionar un equipament
sense concurs previ. Això sí, ha de
complir uns requisits i reunir unes
condicions importants com ara una
forta vinculació amb el  barri.
Llavors La Farinera és com un
pilar important de l’associacio-
nisme al Clot-Camp de l’Arpa?
Sí i no. Evidenment és molt impor-
tant, però no volem que existeixi
competència entre les entitats i el
centre cultural. Al centre es fan mol-
tes activitats, però cap ni una s’enca-

valca amb l’oferta d’altres entitats.  
I pel que fa a la Federació, quins
són els principals problemes?
Tots aquells que afectin el barri. Els
que preocupen a tothom: la joventut,
la gent gran, la immigració, els pro-
blemes comuns. A la Federació ens
reunim, cada mes  i de manera rotati-
va, a les diferents seus de les entitats
per tractar tots els assumptes. De fet,
ara fa un any vam constituir una
nova federació que aglutina les qua-
tre coordinadores del districte.

I pel que fa a vostè, quan fa que
es dedica a la Federació?
Fa quatre anys que en sóc president,
més quatre anys com a vicepresident i
vuit més com a vocal. Sempre he estat
vinculat a l’associacionisme partici-
pant de diferents entitats, com El Fo-
ment Martinenc. Des que tenia 16
anys fins ara que en tinc 54.
I a casa, s’ho prenen bé? Ja té
temps per a tot?

I tant! A casa són com jo. La meva
dona també pertany a la Federació.
Quan un cap de setmana, jo no tinc
cap activitat, la té ella, i a l’inrevés. Si
tenim un cap de setmana lliure, pen-
sem que el desaprofitem.
Es vostè hiperactiu?
També m’encanta estar tranquil, sense
fer res, mirant el futbol o anant al ci-
nema. És qüestió d’organitzar-se bé i
de dedicar un temps a cada cosa. Quan
una cosa t’agrada, sempre treus una
estona a la setmana per dedicar-t'hi.
Hi ha molt d’estrès avui dia.
Sí, però s’han de prendre les coses
amb calma i sense pressa, i així es va
fent, tot i les dificultats. Per exemple,
nosaltres a la Federació, a l’associa-
cionisme, no hi volem reptes, sinó
objectius, treballar més i més bé, po-
sar-nos al dia i veure les coses amb
perspectiva i actualitat.
Demani un desig
Que la gent s’animi a participar, per-
què les persones que estem a les enti-
tats som gent normal i corrent amb
els mateixos problemes i preocupa-
cions. Quan hi formes part ho passes
molt bé i fas amics. Ah! I tant de bo
puguem millorar les seus. Sí, que les
administracions facin locals nous i
ben condicionats.

E N T R E V I S T A F e r r a n  C e b r i á n ,  p r e s i d e n t  d e  l a  Fe d e r a c i ó  d ’ E n t i t a t s  C l o t - C a m p  d e  l ’A r p a

Ferran Cebrián al Centre Cultural de La Farinera.

Ferran Cebrián es dedica al món associatiu des

dels 16 anys, quan va entrar a formar part del

Foment Martinenc

“Si tenim un cap de 
setmana lliure penso que

el desaprofitem”

“Dins del món 
de l’associacionisme 
no hi ha reptes,
sinó objectius”

Beatriu
Sanchís


