
Can Saladrigas obrirà 
la biblioteca el 2007 

INVERSIÓ

Les obres costaran
prop de 4 milions
d’euros

SUPERFÍCIE

Tindrà 2.000 m2

entre planta baixa i
primera planta

TEMÀTICA

Estarà 
especialitzada en 
industrialització

Pàg. 3

E N T R E V I S TA Pàg. 8

Josep Hitos
Expresident de l’Associació 
de Veïns Diagonal Mar

“Aquí encara és com 
en un petit poble 
on pots anar a picar 
a les portes i la gent 
et respon”

E Q U I PA M E N T S Pàg. 6

Centre cívic 
Can Felipa
Seu del festival Escena
Poblenou

S O C I E TAT Pàg. 4

Horts urbans
Una aposta per la gent 
gran i el medi ambient

L’Ajuntament de Barcelona està
tirant endavant un programa de
millora integral de diversos car-
rers de la ciutat. Es tracta de po-
sar al dia l’espai públic tot procu-
rant produir el mínim de
molèsties al veïnat. Per això es
fan totes les actuacions necessà-
ries seguides. D’aquesta manera
es vol contrarestar el desgast que
l’ús constant dels carrers i espais
públics per part de la ciutadania,
provoca en tots els elements que
en formen part: senyalització
vertical i horitzontal, mobiliari
urbà, paviment... A la Verneda ha
començat una actuació que s’a-
llargarà fins a l’agost de 2006 i
que afectarà més d’una vintena
de carrers de la Verneda.

Millora integral en carrers
i places de la Verneda 

Es millorarà paviment, senyalització i mobiliari urbà. Pàg. 5

P O L I E S P O R T I U Pàg. 7

Club de Futbol
Veterans Verneda
Un club de barri

S E R V E I  P Ú B L I C Pàg. 6

L’Oficina d’atenció 
al client d’Aigües 
canvia d’adreça

SANT MARTÍ
B A R C E L O N A
S U P L E M E N T  D E L  D I S T R I C T E  I  D E L S  B A R R I S •  O c t u b r e  2 0 0 5

www.bcn.es

                                         



SANT MARTÍ2 Octubre 2005

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
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Del 13 al 16 d’octubre
Escena Poblenou
Durant tot el dia. Places i teatres del barri de Poblenou
Actuen Circ Pànic, Pez en raya, Col·lectiu Anatòmic,
Marta Galán, Cascai Teatre, Luciano Federico, Diego
Anido, Pat Hillaire, Cia. Pole Pole, Moveo Teatro, Teatre
Dejavú, Cia. Andrés Waksman, Cia. Lapsus, La Cofradia,
Adrian Scharzstein, Cia. Filipetto i Frédéric Ollereau.

Dissabte 22 d’octubre
Desnudos
A les 22 h. La Farinera del Clot (Gran Via de les Corts, 837)
De la Companyia Diasdepan.

22, 23, 29 i 30 d’octubre
Els Miserables
Dissabtes a les 22.30 h i dg. a les 18 h. Centre Cultural 
i Moral del Poblenou (Pujades, 176-178)
Concert teatralitzat pel Cor de Cambra del Poblenou i la
Secció de Teatre del Centre.

Dijous 27 i divendres 28 d’octubre
Off Mostra, 10a Mostra de Teatre 
de Barcelona
A les 22 h. Centre Cívic Can Felipa (Pallars, 277)
La Cia. Crits presenta Dotze treballs, de Lluïsa Cunillé.

Dissabte 29 d’octubre
Don’t lock at the words in love
A les 22 h. La Farinera del Clot (Gran Via de les Corts, 837)
De la companyia View FX.

Dissabte 5 de novembre
Moulin Rouge
A les 22 h. La Farinera del Clot (Gran Via de les Corts, 837)
De la companyia Calassanç Teatre.

Tot el mes d’octubre
Els llibres il·lustrats per Picasso
Museu Picasso (Montcada, 15-23)
Amb motiu de la inauguració de la nova biblioteca es
presenta una col·lecció dels seus llibres il·lustrats com
Les métamorphoses d’Ovidi o Vingt poèmes de Góngora.

Fins al 28 d’octubre
A l’ombra d’Ararat
La Farinera del Clot (Gran Via de les Corts, 837)
Recull fotogràfic de l’Armènia actual i un treball pictòric
de quatre artistes contemporanis.

Dijous 13 d’octubre
Homenatge a Komitas
A les 20 h. La Farinera del Clot (Gran Via de les Corts, 837)
Quartet de corda que interpreta música clàssica d’Armè-
dia, dins del programa A l’ombra de l’Ararat.

Dimarts 18 d’octubre
Laura Guillén, la Bicha
A les 20.30 h. Centre Cívic Besòs (rambla de Prim, 87-89)
Espectacle flamenc en petit format.

Diumenge 23 d’octubre
Música tradicional d’Armènia
A les 21 h. La Farinera del Clot (Gran Via de les Corts, 837)
Dins del programa A l’ombra de l’Ararat, cicle dedicat a
Armènia. Introducció als instruments tradicionals d’a-
quest país.

3, 9 i 10 de novembre
(IN)fusión flamenca
A les 22 h, excepte dimeces a les 20.30 h. Centre Cívic Besòs
(rambla de Prim, 87-89)
Actuació musical i de dansa flamenca.

Divendres 4 de novembre
Guerra de bandes
A les 20.30 h. Farinera del Clot (Gran Via de les Corts, 837)
Concert de música swing amb dues bandes tocant en
directe alhora.

Diumenge 23 d’octubre
El Quixot
A les 12 h. La Farinera del Clot (Gran Via de les Corts, 837)
De la companyia Calassanç Teatre.

Divendres 4 de novembre
En Miquel sobre l’asfalt
A les 18 h. Bibl. Xavier Benguerel (av. Bogatell, 17)
Espectacle de titelles per Titelles Marduix.

Dimarts 8 de novembre
Els viatges de la paraula
A les 19 h. Bibl. Sant Martí de Provençals (Selva de Mar, 215)
Contes i llegendes de la Xina antiga.

Divendres 11 de novembre
En ring 1-2-3 i el món nou
A les 18 h. Bibl. Ramon d’Alòs-Moner (rambla Prim, 87-89)
Contes per Gina Clotet i Joan de Boer.

www.bcn.es/publicacions

bcnrevistes@mail.bcn.es

Una publicació de l’Ajuntament de Barcelona. Consell d’Edicions i Publicacions: Ferran Mascarell, Enric Casas, 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,
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Pilar Fernández

La biblioteca tindrà una
superfície de 2.000 m2 i

estarà especialitzada en
temàtica industrial. Quan es-
tigui en funcionament serà la
quarta biblioteca del districte
de Sant Martí, si es compta la
Sala de Lectures del Clot, i la
segona més gran després de
la Biblioteca Xavier Ben-
guerel.
L’escola taller de Barcelona
Activa serà la responsable de
dur a terme les obres de re-
habilitació, que se centraran
en les façanes, els accessos i

la reconstrucció de la mar-
queteria. És previst que les
obres de construcció, segons
el projecte guanyador dels
arquitectes Moisés Gallego, i
Tomás Morató comencin en-
tre desembre i gener. La to-
talitat de les obres costaran
prop de 4 milions d’euros.
El recinte industrial, que està
situat entre els carrers de Bil-
bao, Ramon Turró, Marià
Aguiló i Llull, té un total de
8.000 m2. Una part ja és ocu-
pada per un casal d’avis, si-
tuat a la planta baixa, que es
va inaugurar fa just un any.

La resta de la planta baixa i la
primera planta serà l’espai on
s’actuarà immediatament. La
segona i tercera planta esta-
ran dedicades al futur al Mu-
seu de la Història Fabril del

Poblenou, la construcció del
qual es farà durant el mandat
proper.
L’espai destinat a biblioteca
a la planta baixa té una su-
perfície de 2.000 m2 i cons-
tarà d’un hall d’entrada, el
servei de préstec, l’hemero-
teca i una sala polivalent per
a 130 persones. També s’hi
ubicarà el Centre d’Imatge-
ria Festiva, el qual tindrà un
espai d’exposició visible des
de la sala de préstec i un al-
tre per a activitats, tallers i
local d’assaigs. A la primera
planta, amb 1.800 m2, hi

haurà una zona infantil amb
aula de suport i lavabos in-
dependents, el fons general
de la biblioteca, l’aula mul-
t imèdia amb ordinadors
connectats a Internet i un

espai polivalent d’estudi, que
podrà funcionar de manera
independent quan calgui
ampliar els horaris en èpo-
ques d’examen.

SANT MARTÍ 3Octubre 2005

La biblioteca s’especialitzarà en temàtica industrial.

A final de mes s’iniciaran les

obres de rehabilitació de l’antiga

fàbrica tèxtil de Can Saladrigas,

el primer pas per convertir-la en

la biblioteca que es preveu

inaugurar la primavera 

de l’any 2007

S’inicien les obres de la
biblioteca de Can Saladrigas 

C IU TA DA N S  OPINE N

Blanca Binué
Mestra CEIP de la Mar
Bella

Es tractava d’una reivindica-
ció de feia molt de temps. És
ideal que la facin a prop de les
escoles. Existia un buit
important en aquesta zona
pel que fa a aquest tipus d’e-
quipament.

Ramon Font
Comerciant del c/ Marià
Aguiló

Tant de bo que la facin ben
ràpid, perquè feia molta
falta. La demanàvem de feia
molts anys. Tenim molta
necessitat d’una biblioteca
d’aquestes característiques.

Francisco Lara
President del Casal de
Gent Gran de Can
Saladrigas

Es algo magnífico para el
barrio, aunque llega algo
tarde. Es cultura para el
barrio. Siempre son necesa-
rias las bibliotecas, para la
juventud y para todos.

Xavier Olivé
Membre del Centre Moral
i Cultural

És un projecte molt necessari,
encara que arriba una mica
tard és molt benvingut. Serà
molt positiu per al creixe-
ment del barri i per a tots els
estudiants en general.

Josep Alós
Membre de la
Coordinadora d’Entitats
del Poblenou

Feia molt de temps que l’es-
peràvem. Fa molta falta al
barri. És molt important per
a la canalla que estudia i per
a tothom. 

Q u è  o p i n a  s o b r e  e l  p r o j e c t e  d e  l a  n o v a  b i b l i o t e c a  d e  C a n  S a l a d r i g a s ?

També s’hi 
ubicarà el Centre
d’Imatgeria Festiva 

B E L L U G A N T  E L S  F I L S  D E S  D E  1 8 8 4A

                           

La família Saladrigas, clàssic exemple de nissaga d’industrials tèxtils, va fer construir el

1884 el conjunt industrial que actualment coneixem, encara que les primeres instal-

lacions fabrils daten de 1858. Can Saladrigas, doncs, va viure la segona revolució indus-

trial i va contribuir a la transformació d’una petita població rural en una població indus-

trial moderna. Actualment és un dels complexos fabrils, recuperat com a equipament

municipal, més antics i grans que es conserven a Barcelona.
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Joan Anton Font

E ls horts urbans de la
masia de Can Cadena,

situada al carrer Menorca,
formen part d’un programa
de participació de l’Institut
Municipal de Parcs i Jar-
dins de Barcelona, que vol
aconseguir que els ciuta-
dans col·laborin en una ac-
tivitat ecològica que inci-
deix en la millora de la
qualitat ambiental de la
ciutat. Mitjançant aquest
projecte s’aconsegueix tam-
bé crear nous espais verds
públics i guanyar-los per a
l’ús dels ciutadans.
Els adjudicataris de les par-
cel·les han de seguir un
model d’agricultura biolò-
gica i excloure del conreu
els productes químics (fer-
tilitzants, plaguicides). El
Centre Experimental d’A-

gricultura Biològica de Can
Cadena, a més, ha esdevin-
gut una eina educativa im-
portant per als escolars i el
públic en general.
Un altre dels objectius dels
horts urbans és millorar la

qualitat de vida dels partici-
pants. El programa s’adreça
a la gent gran, la qual amb
el conreu dels horts pot
gaudir de noves relacions
socials i adquirir un canvi
d’hàbits que comporti una
millora de la seva salut i de

la seva qualitat de vida. Els
destinataris del projecte
d’horts urbans són les per-
sones de més de 65 anys
que estan empadronades
als districtes on hi ha horts.
Per poder ser adjudicatari
d’un hort, la persona sol·li-
citant ha d’estar capacitada
físicament per al treball
agrícola i no conviure amb
algú a qui ja s'hagi adjudicat
una parcel·la. Per accedir al
programa d’horts urbans
cal sol·licitar-ho personal-
ment a les Oficines d’Aten-
ció al Ciutadà (OAC) dels
districtes. Entre les perso-
nes interessades que com-
pleixin els requisits es fa un
sorteig per cobrir les par-
cel·les lliures presentades a
concurs. El contracte té una
durada de sis mesos, pror-
rogable fins a cinc anys.

Més informació:
Oficines d’Atenció al Ciu-
tadà (OAC) del districte
Tel. 010 (0,55 euros/3 min.)
www.bcn.es/parcsijardins

Els horts urbans aposten per
la gent gran i el medi ambient

Adjudicataris d’horts amb el regidor del Districte.

Els adjudicataris
han de seguir un
model d’agricultu-
ra biològica i no
usar productes
químics

L’església de Sant
Martí de Provençals
L’església de Sant Martí de Provençals, que avui està en-
voltada pel Parc de Sant Martí, des de temps remots
fins a la urbanització del parc sempre havia estat rodeja-
da de terres de conreu i d’algunes masies que avui enca-
ra resten en peu dins de la zona enjardinada. El nom de
Provençals prové de la seva ubicació geogràfica en rela-
ció amb la ciutat en època romana, en què aquells
camps eren anomenats ager provincialis, “camps de la
província”. Aquest nom, unit al d’una petita capella eri-
gida sota l’advocació de Sant Martí de Tours i de la qual
es té constància el 744, va donar les senyes d’identitat
d’un territori. El primer edifici va ser destruït el 985 per
Almanzor i, posteriorment, reconstruït a principi del se-
gle XI. A començament del segle XV, es va bastir l’actual
església gòtica.  
Si té fotografies o documents del seu barri, en pot fer 
donació a l’Arxiu Municipal del Districte. T. 93 221 94 44

Abans Part del nucli vell de Sant Martí en la segona dècada

del segle XX.

Ara El nucli antic ha quedat integrat dins del Parc de Sant Martí.

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

La masia de Can Cadena del Parc de Sant
Martí disposa de 15 parcel·les d’horts
urbans que promouen el benestar de la
gent gran i la millora ambiental

2005, 400 pàg.
Format: 22,5 x 27 cm
PVP: 45 euros
ISBN 84-8478-144-5
Coedició de l’Ajuntament i Triangle Postals

Barcelona. Palimpsest
Joan Barril (text) | Pere Vivas (fotografia)

Els barcelonins, tant els de tota la vida com els d’un únic
dia, ens sorprenem d’una ciutat que és capaç de mante-
nir les pedres ben posades i que fa que els balcons i els
carrers llueixin colors ben diferents, segons pregona Joan
Barril, autor del text del llibre. Un llibre que permet
encara mirar Barcelona de més a prop, amb més detall,
contraposant la pedra al color, el gòtic al contemporani,
les persones a l'urbanisme...
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Diagonal Mar tindrà un centre de barri
El Districte de Sant Martí ha establert les caracterís-
tiques del futur centre de barri de Diagonal Mar, el
qual estarà situat a la planta baixa de l’edifici situat
al carrer de la Selva de Mar, 22-32. Aquest nou equi-
pament, que permetrà continuar dotant la zona de
nous serveis municipals i instal·lacions públiques
obertes a tothom, tindrà una superfície d’uns 700 m2

i el pressupost d’execució serà de 390.000 Û .

Millores en equipaments municipals
esportius
S’han iniciat els projectes d’obres de millora de diver-
sos equipaments esportius públics que, entre altres
coses, permetran crear nous vestidors al camp de
futbol del complex esportiu municipal Maresme i a la
pista poliesportiva del Clot de la Mel. Aquestes noves
instal·lacions permetran oferir un servei millor als
usuaris d’aquests dos equipaments esportius
municipals.

Nascuts per llegir, a la Xavier Benguerel
El projecte “Nascuts per llegir” vol ajudar a establir
un vincle afectiu entre adults i petita infància a través
de la lectura. Alhora també vol promoure el gust per
la lectura des de ben petits, amb el treball conjunt en-
tre biblioteques, pediatres i altres agents del món de
la lectura i l’infant. Ara es portarà a terme a la Biblio-
teca Xavier Benguerel, avinguda Bogatell, 17.

Nova àvia centenària al districte 
L’àvia Rosario Vargas Triviñó, veïna de la Verneda i
més concretament de la rambla de Guipúscoa, ha ce-
lebrat no fa gaire el seu centenari. Per aquest motiu,
el regidor del Districte de Sant Martí, Francesc Nar-
váez va visitar-la i, en un emotiu acte d’homenatge,
li va lliurar una placa commemorativa i un pom de
flors. L’àvia va estar acompanyada per familiars.

J.A.F.

L’Ajuntament de Barcelona
està duent a terme una

sèrie d’intervencions a tota la
ciutat per tal de posar al dia
els carrers i espais públics i
corregir el deteriorament i el
desgast que provoca l’ús diari
per part de vehicles i ciuta-
dans en tots els elements que
en formen part i que, a poc a
poc, es va acumulant i va fent
malbé el paviment, el mobi-
liari, l’enllumenat... Són in-
tervencions on es fa un repàs
general i a fons del lloc on
s’actua. Es revisa tot: la pavi-
mentació, la senyalització, el
mobiliari urbà, l’enllumenat...
i es fa tot seguit per tal de
minimitzar les molèsties que
les obres provoquen al veï-
nat. Al districte de Sant Mar-
tí, s’hi ha començat una ac-
tuació d’aquest tipus a 24

carrers i places del barri de la
Verneda. 
La intervenció, que s’ha ini-
ciat als voltants de la plaça de
Ca n’Oliva, es du a terme en
nou carrers, ha començat el
mes de setembre i s’allargarà
fins al gener de 2006. Tot i
que es tracta d’una millora in-

tegral del carrer, el projecte
dóna prioritat a l’actuació en
vialitat o enllumenat, segons
les necessitats que s’han po-
gut observar. Als carrers Me-
norca (entre Cantàbria i ram-
bla de Prim), Almacelles,
Josep Miret i la plaça Verne-
da, l’actuació dóna preferència

a la vialitat. A Camp Arriassa,
a la plaça Ca n’Oliva, als car-
rers Santander i Binèfar, la
prioritat és per a l’enllumenat,
i a les places interiors les
obres tenen en compte tots
dos factors, vialitat i enllume-
nat. El projecte final de l’obra
s’està duent a terme amb les
aportacions que hi van fer els
veïns el dia que se’ls va pre-
sentar, durant el mes de juliol.
L’abril del 2006, és previst
que comencin les obres que
han de posar al dia 15 carrers
més del barri de la Verneda i
que s’hauran d’allargar fins al
mes d’agost vinent. Els car-
rers on s’actuarà són Menor-
ca (entre Cantàbria i ronda
de Sant Martí), Huelva, Con-
cili de Trento, Fluvià, Pro-
vençals, Selva de Mar, Tre-
ball, Agricultura, Cantàbria,
Dolça de Provença i les places
Mercè Capcir i Maria Antònia
Salvà. En tots aquests espais
es donarà prioritat a l’actua-
ció en vialitat. I als carrers
Andrade, Puigcerdà i Mares-
me, s’hi faran obres de viali-
tat i d’enllumenat. 

Millora integral als carrers i
espais públics de la Verneda 

Les obres afecten
senyals, paviment,
mobiliari urbà i
enllumenat

L’Ajuntament de Barcelona ha començat
una important actuació de millora en
més d’una vintena de carrers 
i places del barri de la Verneda

Jornada de portes obertes, el 23 de setembre passat.

Carrer de Camp Arriassa.

Inaugurat el nou Centre Fòrum de l’Hospital del Mar
Redacció

Sant Martí ha estrenat un
nou equipament sanitari

públic, especialitzat en ser-
veis sociosanitaris, atenció a
la gent gran i salut mental. Es
tracta del Centre Fòrum de
l’Hospital del Mar, que va en-
trar en funcionament el pas-
sat 4 d’octubre. 
L’objectiu del Centre Fòrum
és respondre a les necessitats
sanitàries i sociosanitàries de
les persones grans i les seves

famílies. Situat al carrer Llull,
entre rambla Prim i el carrer
Alfons el Magnànim, el centre
ha requerit una inversió de
27.400.000 euros. És un edifi-
ci de cinc plantes i 21.000 m2

construïts, amb 293 llits i 80
places d’hospital de dia, on
treballen 350 professionals. 
Entre altres serveis, disposa
d’una unitat de consultes ex-
ternes, llits d’hospitalització
destinats a la geriatria i a ma-
lalties neurodegeneratives com

ara l’Alzheimer i altres demèn-
cies, un Hospital de dia de Ge-
riatria, un Servei d’Atenció
Continuada en Salut Mental o
un equip d’atenció a domicili
format per professionals del
sector sanitari. I també allotja
el Centre d’Estudis de l’Enve-
lliment (CEE). 

Centre Fòrum. 
Hospital del Mar
Carrer Llull, 410
Tel. 93 254 13 13
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E Q U I P A M E N T S

Beatriu Sanchís

E l Centre Cívic de Can Feli-
pa acull aquest mes d’oc-

tubre, del 13 al 16, la 4a edició
d’Escena Poblenou Festival de
Tardor. Places i teatres del Po-
blenou s’omplen d’arts escèni-
ques. El Casino l’Aliança, el
Centre Cultural Moral, l’espai
Alas i Can Felipa seran les
seus on les 23 companyies
previstes per a enguany oferi-
ran els seus espectacles. Esce-
na Poblenou és l’associació
professional nascuda dels ta-
llers i grups de teatre del barri
i amb seu a Can Felipa que co-
ordina el projecte. En els seus
quatre anys de vida ja hi han
participat 56 companyies. Cal
destacar, entre d’altres, l’ac-
tuació adreçada als més petits
del dia 16 d’octubre amb l’es-
pectacle La Nora i el Jazz. Per
a més informació sobre la re-
lació d’espectacles, es poden
consultar les pàgines web
www.escenapoblenou.com i
www.bcn.es/santmarti. Al
mateix temps, un altre pilar
fonamental del Centre Cívic
Can Felipa és la seva sala d’ex-
posicions, la qual acull mos-

tres del moviment artístic con-
temporani emergent de la ciu-
tat al llarg de tot l’any. La sala
disposa de 500 m2 de superfi-
cie i ja fa nou anys que funcio-
na. Can Felipa esdevé la seu

d’un projecte cultural de ciutat
on han exposat al voltant de
250 artistes. Una convocatòria
anual de projectes artístics i
un altre de comissariats confi-
guren la programació anual de
la sala, que dóna a conèixer els
llenguatges del panorama ar-

tístic actual. Entre les múlti-
ples propostes de Can Felipa,
hi destaquen els tallers
adreçats a tots els veïns del
barri. Els cursos sobre teatre
musical, de titelles, de clown i
de dansa contemporània són
les novetats d’enguany per a
especialització del teatre. A
més dels tallers clàssics, cal re-
comanar els d’art i reciclatge i
els de cuina. Un centre viu i de
proximitat obert i receptiu a
les propostes i projectes de
grups, entitats i particulars
que vulguin aportar noves ide-
es a la programació cultural de
Can Felipa.

Més informació
C.C. Can Felipa
C/ Pallars, 277
www.bcn.es/canfelipa

El festival de teatre
de tardor i la sala
d’exposicions són
dos dels pilars del
centre 

Es tracta d’un dels
grans projectes del
Centre Cívic.
Enguany, el festival
arriba a la seva 
4a edició i comptarà
amb la presència de
23 companyies

Façana principal del Centre Cívic Can Felipa al Poblenou.

Can Felipa torna a ser una de les
seus del festival Escena Poblenou

La Teresa Pons va obrir l’any 1947 aquesta
botiga de merceria i roba íntima que es tro-

ba a la zona comercial del Clot. Ara la porten
les seves filles, la Teresa i l’Helena, les quals van
créixer veient prosperar la botiga, de manera
que de sempre han respirat l’ofici. A més de la
seva cordialitat i saber fer com a venedores,
són expertes modistes de roba interior i fan
arranjaments d’aquestes peces tan complicades
d’ajustar. La botiga destaca també per l’especia-
lització en talles difícils. La clientela és molt di-

versa: clientes grans, de tota la vida, que cer-
quen peces clàssiques, i noies joves que apos-
ten per models més atrevits. Com diuen la Te-
resa i l’Helena, el món de la moda íntima ha
canviat molt i ara hi ha molta varietat de mo-
dels. Tenen una àmplia gamma d’articles de ca-
tegoria, ja que s’adrecen sobretot a gent que vol
qualitat, tant en el gènere com en el tracte.

Teresa. Merceria i moda íntima
C/ Sèquia Comtal, 8

E L  T A U L E L L

Una confiança guanyada amb anys i ofici

S’hi pot trobar tota mena de roba íntima.

Joan Anton Font

Les activitats van adreçades a infants i joves fins a 17 anys.

S E R V E I  P Ú B L I C

Núria Mahamud
L’Oficina d’Atenció al Client d’Aigües de Barcelona
(Agbar) del carrer Diputació, 355, ha canviat d’empla-
çament. Des de setembre s’ha traslladat al carrer Con-
sell de Cent 396, a només 100 metres de l’anterior, la
qual ha estat oberta durant més de trenta anys al cos-
tat de l’antic palauet del marquès de Santa Isabel.
En aquesta nova oficina es poden fer les mateixes ges-
tions que es feien fins ara: obtenir informació sobre
serveis i tarifes, contractar l’alta o donar-se de baixa,
domiciliar el pagament de les factures, així com també
fer un canvi de dades, presentar una reclamació o un
suggeriment a la companyia o sol·licitar un duplicat de
la factura. A més, els ciutadans i ciutadanes també po-
den fer totes les seves gestions a través dels telèfons
gratuïts i d’Internet per evitar cues i desplaçaments.
Així doncs, des d’ara existeixen a Barcelona dues ofici-
nes d’Atenció al Client de la companyia de l'aigua: la
de Consell de Cent, 396 (entre passeig de Sant Joan i
Bailèn), i l’oficina del carrer Pallars, 477, al districte
22@ (a cinc minuts de Diagonal Mar). D’altra banda,
cal recordar que la Torre Agbar de la plaça de les Glò-
ries no té cap oficina d’atenció al públic.

Aigües de Barcelona 
Oficines d’Atenció al Client
• Consell de Cent, 396 
• Pallars, 477
Horari: de dilluns a dijous, de 8.30 a 16.30 h, 
i divendres, de 8.30 a 14.30 h.
Telèfon d’Atenció al Client: 900 710 710
(de dilluns a divendres de 8 a 20 h)
Telèfon d’Avaries: 900 700 720 (24 h)
www.aiguesdebarcelona.es

Interior de la nova oficina.

Aigües trasllada l’oficina
a Consell de Cent, 396
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P O L I E S P O R T I U

Pere S. Paredes

E l Club de Futbol Veterans Ver-
neda és un dels equips més mo-

destos del districte de Sant Martí i
està lluitant molt per continuar sent
un del referents del barri. La seva
Junta directiva és formada per unes
vuit persones, totes aficionades al
futbol, i la seva màxima aspiració és
treure del carrer molts infants i en-
tretenir-los mitjançant el futbol.
Per a Josep Antoni Esquina (Jato,
per a tothom), president del CF Ve-
terans Verneda, mantenir aquest
equip, costa molt. “Però no en l’àm-
bit personal o laboral, on tots hem
de repartir les hores del dia entre el
club, la nostra vida personal i els

nostres treballs; sinó econòmica-
ment, ja que tot en el futbol costa
diners i nosaltres no comptem amb
cap ajut per mantenir l’equip”.
Totes les despeses d’aquest equip
de Sant Martí estan cobertes o bé
per ajudes que els mateixos direc-
tius donen o bé mitjançant la ven-
da de números de sortejos o rifes. A
més, es lamenta el president, “co-
brem una petita quantitat de diners
als nostres jugadors, per ajudar a
pagar les despeses d’arbitratge o de
material”.
El Club va tornar a néixer fa uns
tres anys (va haver-hi un petit perí-
ode en què va desaparèixer) amb la
il·lusió d’uns veterans de la Verne-
da, que tenien la idea de tornar a
formar un equip de futbol per ofe-
rir activitats esportives per als jo-
ves. Actualment, el CF Veterans
Verneda juga una lliga d’empreses i
vol arribar a jugar els campionats

de Catalunya. “Amb les noves incor-
poracions, estem molt il·lusionats”,
afirma Jato.

Una altra il·lusió que té tota la Junta
directiva del CF Veterans Verneda és
crear una escola de futbol per a tots
els nens i nenes del barri: “ens agra-
daria molt realitzar aquest somni,
però si no tenim algun tipus d’ajuda
és molt difícil es pugui portar a ter-
me”, es lamenta el president.

Més informació
Club de Futbol Veterans Verneda 
Club Social CF Veterans Verneda 
Passeig de la Verneda, 105-109 
Telèfon 93 313 57 33 

Tots són treballadors i
tenen el futbol com a 
afició, però a més a més
tots volen el mateix:
ensenyar que el futbol
entreté molt més que el
carrer

El seu desig és crear una
escola de futbol per als
nens i nenes del barri de
la Verneda

El club juga actualment una lliga d’empreses.

El Club de Futbol Veterans Verneda,
un club de barri per al barri

per MANEL

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

Contra el racisme i la xenofòbia

A la pàgina de l’associació no governa-
mental SOS Racisme, hi trobareu tot
tipus d’informació i de denúncies de
situacions que atempten contra la igual-
tat i els drets fonamentals de les perso-
nes. A més, ofereix material didàctic
molt útil dirigit tant a educadors/es com
a estudiants de primària i secundària.
També hi podeu fer arribar les vostres
denúncies.
www.sosracisme.org

Comença la temporada de bolets

L’associació de micologia Font i Quer us
ofereix tot tipus d’informació sobre la
recerca i la difusió dels coneixements
micològics, la prevenció d’intoxicacions
produïdes per la ingesta de bolets, així
com la conservació i protecció de la
flora. També hi trobareu una galeria de
fotografies de diferents bolets i informa-
ció sobre sortides organitzades. 
www.fontiquer.org

w
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Com era aquesta part de Barce-
lona quan vostè hi va arribar,
ara fa 34 anys?
Era una zona amb indústries i camps,
caminets que els travessaven i rierols
amb aigua. Llavors, els carrers no es-
taven asfaltats i la instal·lació de llum
era precària. Ha estat a poc a poc que
s’ha anat millorant. Com per exemple
el paviment dels carrers, que es va
posar perquè per aquí passaven els
camions de les escombraries de tot
Barcelona, i això també és una pena,
no?, que fos per aquest motiu que es
van asfaltar.
Com va néixer el barri de Diago-
nal Mar?
Uns dels primers edificis que es van
aixecar són, precisament, els del vol-
tant d'Els Triangles. Fills del Poble-
nou, que ja no trobaven lloc al barri o
no tenien prou diners per comprar-se
un pis allí, però que es volien quedar
al més a prop possible, juntament
amb gent que veníem de fora vam

constituir unes cooperatives per
construir aquests pisos. Ara, de la
mateixa manera que aquells fills del
Poblenou es van poder quedar a prop
del seu barri, ens agradaria que els
nostres fills poguessin fer el mateix i
no haguessin de marxar lluny. Per
això demanem a l’Ajuntament que es
destini part dels pisos que es fan a
habitatges de protecció oficial.
I la vida aquí, com era?
Tot sovint el pare i la mare treballa-
ven i els nens petits es quedaven amb
les àvies. Per als més grans, a partir
de 7 o 8 anys, es van crear uns equips
de futbol per quan els nens sortien
de l’escola no estiguessin sols al car-
rer. Érem tots com un gran poble i
ens agradava molt fer festes tots ple-
gats. Com que érem molts i no tení-
em cap gran plaça o espai públic, les
festes es feien al pati de l’Institut.
Al seu parer, què caracteritza
més aquest barri?
Sens dubte Els Triangles, aquestes
tres places de forma triangular que hi
ha entre els carrers Selva de Mar i Jo-
sep Pla, a tocar de la Diagonal. Eren
un fangar cada cop que plovia. Per
evitar que els veïns ens embrutéssim,
sobretot els diumenges, que era quan

ens mudàvem, fèiem uns passos amb
pedres de pissarra. Després es va de-
cidir urbanitzar-les, les places, però
no tothom hi estava d’acord. Hi havia
veïns que  hi aparcaven els seus cot-
xes i ens va costar molt convèncer-los
perquè els deixessin al carrer de dar-
rera. Són les úniques placetes que hi
va haver durant força temps.

I què més es necessita?
L’any 1988 ja vam demanar el Centre
de Barri. Mai l’hem tingut, ni tampoc
escola bressol, ni uns serveis socials
mínimament dignes. Les grans rei-
vindicacions triguen a ser satisfetes,
han fet falta 20 o 25 anys perquè es
comencés a fer alguna cosa, com la
sala d’actes i la biblioteca que s’estan
construint ara. I això no hauria de ser

així: s’hauria d’actuar amb més rapi-
desa en instal·lacions com ara re-
sidències i casals per a la tercera edat,
escoles i equipaments.
Quins projectes, realitzats a par-
tir de la iniciativa i les reivindi-
cacions de l’associació, han estat
més importants per al barri?
L’asfaltat de la Diagonal i la recupera-
ció d'Els Triangles com a places per al
barri. Després  han vingut els centres
d’ensenyament, tant l’escola Joaquim
Ruyra com l’Institut del carrer Puja-
des. I el poliesportiu, que va donar
solució a una àrea problemàtica poc
il·luminada i focus d’inseguretat per
al barri.
Què en pensa del desenvolupa-
ment urbanístic de Diagonal
Mar i la zona del Fòrum dels
darrers anys?
Em sembla molt bé perquè és futur.
Però nosaltres demanem que el bene-
fici repercuteixi en la gent que viu a
la zona. Per això ara demanem amb
més força que mai habitatges per a
joves i ja hi ha alguns projectes. Tam-
bé s’ha parlat de residències per a la
tercera edat i casals d’avis i habitat-
ges de preu econòmic per a veïns de
la zona.

E N T R E V I S T A J o s e p  H i t o s ,  e x president durant 22 anys de l ’Associació de Veïns Diagonal Mar

Josep Hitos en un dels tres triangles.

Josep Hitos acaba de tornar d’Extremadura.

Hi va cada any a veure la seva mare i els seus

familiars que va deixar allí quan als quinze anys

va venir a Barcelona a guanyar-se la vida

“En aquest barri hi ha
entre 100 i 200 persones
que coneixen i han parti-
cipat en totes les accions
i reivindicacions de l’as-

sociació”

Dolors 
Roset

“Aquí encara és com en
un petit poble on pots
anar a picar a les portes
i la gent et respon”

                       


