
La sala de lectura del Clot
modernitza la seva oferta

SERVEIS

Ofereix pel·lícules,
música i connexió 
a Internet  

ACTIVITATS

En el futur hi haurà 
un grup de conversa 
i un club de lectura

OBJECTIU

Atreure nous usuaris 
i convertir-se en 
referent del barri

Pàg. 3

E N T R E V I S TA Pàg. 8

Ana Rodríguez
Presidenta de la 
coordinadora Vern

“El nostre objectiu és
millorar la qualitat de
vida del barri i ajudar 
els qui tenen més risc
d’exclusió social”

E N T I TAT S Pàg. 6

La Colla del Drac 
del Poblenou

PA R T I C I PAC I Ó Pàg. 4

Premis Sant Martí
Convocada la 43a edició

L’estat del passeig central de la
rambla del Poblenou va ser objecte
de debat al Plenari del Consell del
Districte celebrat el 6 de juliol, en
el qual es van aprovar diversos
plans que permetran la reconversió
d’illes –entre les quals, la que ocu-
pava Semillas Fitó– i edificis en
equipaments, habitatges –una part
protegits– i zones verdes. El regi-
dor del Districte, Francesc Narvá-
ez, va respondre a la petició de CiU
de “refer l’enllosat del passeig cen-
tral de la rambla del Poblenou per
evitar que es continuïn trencant
les lloses”, dient que ja s’hi estava
actuant, i segons un projecte con-
sensuat amb el moviment veïnal,
quan es detecta una llosa trencada,
aquesta és substituïda.

El Plenari debat l’estat de
la rambla del Poblenou

El Districte fa un seguiment acurat de l’estat de la rambla. Pàg. 5

P O L I E S P O R T I U Pàg. 7

Circuits urbans de
Sant Martí
Nou circuit a la rambla
Guipúscoa

S E R V E I  P Ú B L I C Pàg. 6

Casaments civils
Més horaris i més espais

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 •  S e t e m b r e  2 0 0 5

www.bcn.es
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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

FESTA MAJOR DEL POBLENOU

Dissabte 10 de setembre
Cercavila
A les 18.30 h. Rambla de Can Felipa.
Amb els Gegants, el Lloro del 36, el Drac,el Drac Petit,  la
Víbria i els Diables. I després pregó i lectura de versots.

Diumenge 11 de setembre
Animació infantil
A les 12.30 h. Plaça de Sant Bernat Calvó.
Amb el grup Pep Si Colen.

Diumenge 11 de setembre
El Cafè de la Marina
A les 18h. C. Moral i Cultural (Pujades, 176-178).
De Josep M. de Sagarra, interpretada per la Secció de
Teatre del Centre.
Trobada de Puntaires
A les 10 h. Pujades, 176-178, davant del C. Moral i Cultural.

Dijous 15 de setembre
Banda Municipal de Barcelona
A les 20 h. Plaça de Sant Bernat Calvó.

Dissabte 17 de setembre
Correfoc de Festa Major
A les 21.30 h. Plaça Prim.
Amb els Diables, el Drac i el Drac Petit.

Diumenge 18 de setembre
Cercavila de Gegants
A les 11.30 h. Rambla del Poblenou i carrer Taulat.
Cercavila de cloenda
A les 21.30 h. Sortida Pere IV-Rambla.
Amb els Gegants, el Lloro del 36, el Drac, el Drac Petit
la Víbria i els diables. Recorregut fins a la platja.
Castell de focs artificials
A les 22 h. Platja de Bogatell.

Diumenge 18 de setembre
Ballada de sardanes
A les 18 h. Pujades/Rambla del Poblenou.
Amb la Cobla la Principal de Collblanc.

De l’1 de setembre a l’11 d’octubre
Premis Sant Martí
Oficina d’Atenció al Ciutadà (plaça Valentí Almirall, 1).
Presentació de candidatures als Premis Sant Martí.

4, 17 i 18 de setembre
Banda Municipal de Barcelona
A les 19 h. Parc del Fòrum (Rambla Prim, 2).

Dissabte 10 de setembre
Nits d’havaneres i cremat
A les 22 h. Parc del Fòrum (Rambla Prim, 2).

Dijous 15 de setembre
Amaral + Elefantes
A les 21 h. Palau Sant Jordi (pg. Olímpic, s/n).
Pájaros en el cap és el seu quart àlbum, el qual presenta-
ran amb Elefantes com a teloners.

Dimecres 21 de setembre
Manu Guix
A les 21.30 h. Sala Bikini (Deu i Mata, 105).
Presentació del seu nou àlbum. Entrada amb invitació
de RAC105. Tel. 93 270 44 00.

Dijous 29 de setembre
Kiko Veneno
A les 21 h. Sala Bikini (Deu i Mata, 105).
Presentació del seu nou disc.

Dissabte 1 d’octubre
Antonio Orozco
A les 20.30 h. Palau Sant Jordi (pg. Olímpic, s/n).
Un dels cantautors més consagrats de la música actual.

Dilluns 17 d’octubre
Morcheeba
A les 21 h. Razzmatazz, 1 (Almogàvers, 122).
Un grup que retorna amb sons renovats.

Divendres 4 de novembre
Marlango
A les 21.30 h.Palau de la Música (Sant Francesc de Paula, 2).
L’actriu Leonor Watling presenta el seu disc Automatic.

Del 10 al 29 de setembre
Cartells per a una democràcia
Sala d’Exposicions del Centre Cívic Can Felipa.

Fins al 25 de setembre
Occident vist des d’Orient
C. de Cultura Contemporània de Barcelona (Montalegre, 5).
Comença amb la descripció d’Europa pel geògraf Al-Îdrisî
i acaba amb el desig d’occidentalització a partir del s. XIX.

www.bcn.es/publicacions

bcnrevistes@mail.bcn.es
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Pilar Fernández

Aquest mes de setembre,
la sala de lectura del Clot

enceta una nova etapa que es
caracteritzarà per la prestació
d’uns serveis semblants als
que donen les biblioteques:
connexió a Internet, préstec
de documents audiovisuals i
préstec interbibliotecari. Per
la seva superfície, 245 metres
quadrats, no pot aspirar a
equiparar-se amb les bibliote-
ques públiques de la ciutat,
però de mica en mica anirà
augmentant l’oferta de llibres,
diaris i revistes. 
Per poder assumir les noves
responsabilitats, abans de l’es-
tiu es van fer obres de millora

de les instal·lacions, entre les
quals destaquen la renovació
de la il·luminació interior, l’a-
daptació dels llums d’e-
mergència a la normativa vi-
gent, l ’adquisició de nou

mobiliari d’oficina i també de
mòduls adaptats per a la zona
de lectura infantil, decorada
especialment per a la seva
nova funció. També s’hi han
instal·lat deu nous punts de
lectura. Als serveis que ja exis-

tien com l’espai de lectura, la
sala d’estudi  i  la hemeroteca,
que s’ha renovat, s´hi afegeix
un espai  infantil millor condi-
cionat i un altre d’intercanvi
de llibres, a més d’un servei
nou de connexió a Internet.
Queda pendent per a més en-
davant posar en marxa activi-
tats com ara un grup de con-
versa i un club de lectura.
Aquest equipament formava
part de la xarxa de bibliote-
ques que “La Caixa” havia im-
plantat per tota la ciutat, però
des de l’any 2001 està inte-
grat en el Consorci de Biblio-
teques de Barcelona. L’any
passat va tenir 8.882 visi-
tants i actualment compta

amb 17.450 socis, xifra que el
Districte confia que s’incre-
menti amb les activitats i ser-
veis que ja estan en marxa i
amb les que encara s ’han
d’endegar. A partir d’una en-
questa que s’ha estat realit-
zant durant l’estiu a fi d’esbri-
nar què volen els usuaris, es
prendran decisions com ara
l’ampliació de l’horari.
La renovada sala de lectura és
una peça important per a la
vida cultural del barri, on des
del Districte  es preveu cons-

truir altres biblioteques. L’ob-
jectiu és, segons el regidor del
Districte, Francesc Narváez,
que sigui un complement de
la xarxa formada pel Centre
Cultural La Farinera del Clot,
la futura escola bressol del
barri, l’escola La Farigola, IES
Salvador Espriu, situats entre
les plaça de les Glòries i de
Font i Sagué, l’avinguda Meri-
diana i el carrer dels Escultors
Claperós. Un entorn, que
“quedarà configurat com una
gran illa cultural”.
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A la sala de lectura, s’hi han fet millores per adaptar-la a les noves necessitats.

La sala de lectura del Clot vol con-

vertir-se en referent cultural del

barri. Per aquest motiu s’han

renovat les instal·lacions i s’ha

emprès un procés d’ampliació del

fons documental i dels serveis

que ofereix

La sala de lectura del Clot es
renova i amplia els serveis 

C IU TA DA N S OPINE N

Glòria Bañón
Presidenta de La
Formiga Martinenca

A l’espera d’una nova
biblioteca més gran,
aquestes millores són
benvingudes perquè
feien falta. Els serveis
que ara s’ofereixen són
una necessitat per als
joves i per als grans. 

Pepo Rodríguez
Dinamitzador de la
sala de lectura

Les millores de la sala
de lectura aporten als
usuaris serveis i activi-
tats similars als que les
biblioteques ofereixen i
als qual els veïns del
Clot no hi tenien accés. 

Carmen Avila
Veïna

Ho veig molt bé. Els lli-
bres estan molt ben
classificats. Totes les
millores són bones fins
que es faci una altra
biblioteca més gran. El
que més m’agrada són
les noves tecnologies.

Joan Paloma
Comerciant

Em sembla molt bé que
s’hagi posat al dia la
sala de lectura, perquè
quan jo era estudiant
no hi havia aquests ser-
veis i avui en dia són
indispensables per als
estudiants i per a mol-
tes persones adultes.

Lourdes Rocandio
Tallers Flandes

Trobo molt bé la possi-
bilitat d’utilitzar inter-
net, tant per als joves
com per als grans.
També és un bon servei
la possibilitat de loca-
litzar un llibre que t’in-
teressa.

Rossend Pié
Veí

És molt important
qualsevol tipus d’acció
en benefici dels serveis
culturals del barri.
Aquestes millores són
una solució temporal
correcta a la manca
d’una biblioteca
pública.

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

L’entorn de la sala
“quedarà configurat
com una gran illa
cultural”
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P A R T I C I P A C I Ó

Núria Mahamud

E l Plenari del Districte
ha convocat la 43a edi-

ció dels Premis Sant Martí,
uns guardons que tenen
com a objectiu el reconei-
xement, a títol individual o
col·lectiu, de persones, en-
titats o institucions de
Sant Martí que s’han des-
tacat en tasques d’especial
relleu o interès públic, dins
o fora de l’àmbit territorial
del districte.
“La gràcia d’aquests premis
és que els guardonats els
reben dels mateixos veïns i
veïnes, ja que les candida-
tures han de ser presenta-
des per entitats o associa-
cions”, destaca el regidor
de Districte, Francesc Nar-
váez. “A més, es lliuren du-
rant la Festa Major de Sant
Martí i són tot un esdeve-

niment; per tant, tenen un
doble valor”.
El premi en la modalitat in-
dividual reconeix el mèrit de
persones físiques vinculades
al districte per raons de re-
sidència, activitat o naixe-

ment, i està dotat amb una
escultura de Sant Martí. En
la modalitat col·lectiva es
destina a premiar els mèrits
d’una entitat o grup cívic,
científic, artístic, cultural, es-
portiu o social, i està dotat
amb 1.500 euros i una placa
amb la imatge de Sant Martí.

Perquè les candidatures pu-
guin considerar-se vàlida-
ment presentades, cal que
estiguin avalades per una
federació o coordinadora
d’entitats o per cinc enti-
tats com a mínim, deguda-
ment inscrites al Registre
d’entitats del Districte, i
han d’anar acompanyades
d’un currículum amb els
mèrits del candidat.
Entre els premiats en pas-
sades edicions hi ha insti-
tucions tan veteranes com
la Formiga Martinenca i el
Centre Moral i Cultural del
Poblenou, i personalitats
com l’escultor Josep Maria
Subirachs o el cirurgià Jo-
sep Trueta.
Paral·lelament, es concedi-
ran les medalles de Sant
Martí, que s’estructuren en
tres categories: cultural, es-
portiva i social. Les propos-
tes de candidatures les
podrà presentar qualsevol
persona o entitat del distric-
te i han de ser avalades per
un mínim de tres entitats.

Convocada al novembre la 43a
edició dels Premis Sant Martí 

Lliurament de l’última edició dels premis Sant Martí.

Paral·lelament es
concediran també
les tres categories
de les medalles de
Sant Martí

La fàbrica de Ca l’Arañó 

El conjunt fabril de Ca l’Arañó es va construir en el mu-
nicipi independent de Sant Martí de Provençals l’any
1877. La fàbrica, projectada per Prince Smith & Son
(Keighley, Yorkshire) per encàrrec Claudi Arañó i Arañó,
va ser concebuda amb dos edificis, un dels quals de qua-
tre plantes, situat al carrer de la Llacuna, que acollia els
telers, i un altre, més baix i longitudinal al llarg del car-
rer de Tànger, destinat a magatzem. La construcció, di-
rigida pel mestre d’obres Josep Marimón, es va regir pel
nou projecte d’alineacions dictaminades en el Pla d’Ei-
xample. La fàbrica va ser rehabilitada, en part, el 1948
per Xavier Arañó, però el complex industrial va tancar
les portes el 1986. Després d’un procés de degradació, la
decisió d’instal·lar-hi un campus de la UPF ha permès
recuperar aquest magnífic edifici industrial. 

Si té fotografies o documents del seu barri, en pot fer 
donació a l’Arxiu Municipal del Districte. T. 93 221 94 44

Abans Perspectiva parcial de la fàbrica tèxtil l’any 1980. (AMD)  

Ara L’antiga fàbrica es convertirà aviat en el Campus de

Comunicació de la UPF.

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

Entitats i associacions poden presentar
candidatures de l’1 de setembre a l’11
d’octubre. El lliurament es farà durant 
la Festa Major
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N O T Í C I E Sf
5è obert d’escacs Vila de Poblenou 
Els dies 13, 14 i 15 d’agost va tenir lloc el 5è obert
d’escacs Vila de Poblenou que organitza la secció
d’escacs de l’Ateneu Colón. Hi van participar un total
de 202 jugadors, entre els quals hi havia la presència
de 12 grans mestres internacionals i 8 mestres inter-
nacionals, a més de mestres catalans i jugadors afec-
cionats. El guanyador va ser Vladimir Burmankin. 

Ceuta al districte de Sant Martí
Amb motiu de la commemoració del Dia de la Ciudad
Autónoma de Ceuta, a principi d’aquest mes, té lloc a
la Seu del Districte l’acte organitzat per la Casa de
Ceuta. La commemoració compta amb el suport del
Districte. L’acte consisteix en una conferència sobre
els orígens i l’actualitat de Ceuta i una exposició
temàtica que es pot visitar a la planta baixa de la Seu
del Districte. 

Sant Martí commemora l’11 de Setembre
El Districte organitza el 9 de setembre, a partir de les
19 hores, diferents actes per commemorar la Diada
Nacional de Catalunya. Les activitats consistiran en
una conferència sobre l’11 de Setembre i la sardana,
una ballada popular de sardanes i una exposició so-
bre l’evolució d’aquesta dansa. La mostra sobre les
sardanes es podrà visitar fins al 16 de setembre a la
planta baixa de la seu del Districte.

Festa Major al Poblenou 
Del 10 al 18 d’aquest mes de setembre té lloc la Festa
Major del Poblenou. La celebració és organitzada per
la Comissió de Festes i la Coordinadora d’Entitats del
Poblenou i compta amb el suport del Districte. El
programa d’activitats està adreçat a totes les edats i
a tots els gustos, amb especial atenció als més grans i
els petits. Per a més informació sobre les activitats:
www.bcn.es.

Daniel Romaní

L’estat de la rambla del Po-
blenou, centre de la vida

comercial, social i cultural
del barri, va ser objecte de
debat al Consell Plenari del
Districte de Sant Martí, cele-
brat el 6 de juliol. Va ser un
ple intens en què l’equip de
govern va informar de nom-
broses activitats –l’Estiuàs
de Sant Martí, el programa
d’esports per a la gent gran,
els premis Sant Martí–, i de
la decisió de la Comissió del
Nomenclàtor de batejar l’es-
pai situat entre els carrers de
Ripollès, de la Muntanya, del
Degà Bahí i de la Nació amb
el nom de Carme Monturiol
(“ la immensa major ia de
nous noms de carrers i pla-
ces de Sant Martí són feme-
nins,  per compensar ”,  va

afirmar el regidor del Dis-
tricte de Sant Martí, Fran-
cesc Narváez.
Va ser una proposició de CiU
la que va portar a la sala de
Plenaris del Districte, a la
plaça Valentí Almirall, el de-

bat sobre la rambla del Po-
blenou. Segons CiU, l’asfaltat
dels laterals s’hauria de fer
de color vermell per indicar
la prioritat dels vianants i
caldria refer l’enllosat del
passeig central per evitar que
es continuïn trencant les llo-
ses i que es desencaixin i ba-

llin. El regidor del Districte
va respondre que ja s’estan
fent tasques de millora a la
rambla i que les obres que
s’hi duen a terme estan con-
sensuades amb entitats com
l’Associació de Comerciants
de la Rambla i l’Associació de
Veïns del Poblenou, incloent-
hi el color del paviment. L’e-
quip de govern del Districte
–PSC, ICV-EA i ERC– va afir-
mar que des de la renovació
de la rambla a principi dels
anys 90, aquesta artèria cen-
tral del Poblenou té un bon
estat de salut. Finalment,
CiU va proposar el trasllat
del monument al  Doctor
Trueta de la rambla del Po-
blenou (ara a la cruïlla amb
Pere IV) a la cruïlla de Diago-
nal amb Bolívia. “El trasllat
es consultarà amb els propie-
taris del monument i amb els
veïns quan s’acabi la cons-
trucció de la rambla fins a la
Gran Via”, va respondre el re-
gidor Narváez. 
El Plenari va aprovar, també,
diversos plans especials que
faran possible sengles con-
versions, relatives a les illes o
edificis següents: l’illa cone-
guda per Semillas Fitó, on hi
havia aquesta indústria, en-
tre Pere IV, Selva de Mar,
Marroc i Treball –se’n podria
conservar, pel seu interès ar-
quitectònic, una de les faça-
nes, cosa que determinarà la
Comissió de patrimoni–;
l’edifici del carrer Pere IV,
440-446; els edificis d’Àlaba,
140-146, i Tànger, 31-35; i fi-
nalment, l’edifici del carrer
Pallars, 99.

L’estat de la rambla 
del Poblenou, a debat

Carme Monturiol
serà el nom d’un
nou espai al barri
del Camp de l’Arpa

El Plenari del Consell del Districte va

aprovar diversos plans que permetran la

conversió d’illes i edificis industrials en

equipaments, habitatges –una part dels

quals protegits– i zones verdes

L’Àrea Verda arriba a Clot-Camp de l’Arpa i el Parc.

Moment del Ple on es va debatre sobre la Rambla del Poblenou.

L’àrea verda arriba al Clot-Camp de l’Arpa i el Parc
G. M.

Després d ’una primera
fase a Ciutat Vella i l’Ei-

xample, la reforma de l’apar-
cament en superfície s’estén a
bona part dels barris que que-
den sota la ronda del Mig. La
incidència del pla a Sant Mar-
tí és força menor que en al-
tres districtes: aquí només
afecta el barri del Parc (entre
el parc de la Ciutadella i el
carrer de la Marina) i al Clot-
Camp de l’Arpa (Meridiana-

Dos de Maig- Sant Antoni
Maria Claret-Navas). 
La primera zona del Districte
en tenir àre verda serà el bar-
ri del Parc on arribarà el 3
d’octubre. Una mica més tard,
el 14 de novembre, es posarà
en marxa a la zona del Clot-
Camp de l’Arpa. A la resta del
districte seguirà havent-hi
aparcament lliure en superfí-
cie. Els qui viuen en les zones
esmentades estan rebent a
hores d’ara els distintius que

els identifiquen com a resi-
dents, i pròximament rebran
també una targeta de prepa-
gament amb un saldo de 12
euros, per tal que s’acostumin
a utilitzar el servei. 
La introducció de l’Àrea Ver-
da pretén descongestionar el
trànsit, facilitar l’aparcament
als veïns i posar ordre a l’es-
pai públic. Amb aquest nou
sistema d’aparcament Barce-
lona s’equipara a altres ciu-
tats europees.
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E N T I T A T S

Felicia Esquinas

E l 1984, un grup de perso-
nes vinculades a l’Ateneu

Popular La Flor de Maig va
decidir construir un drac per
al Poblenou. El drac es va pre-
sentar a les Festes de Maig
del 1985, i els Diables del
Besòs, que n'eren els padrins,
li van posar el nom de L’Estar-
rufat per l’estarrufera de pèls
de plàstic que té al cap. 
Així va néixer la Colla del Drac
del Poblenou, que avui té cent
socis. El maig va celebrar el
20è aniversari, dues dècades
de dinamització social i cultu-
ral que han deixat una profun-
da empremta al Poblenou.
“Hem aconseguit crear una
xarxa de relacions que ens per-
met encarar el futur amb espe-
rança”, explica Manel Ollé,
membre fundador i portaveu
de l’entitat. “Per exemple, jo no
conec cap drac, almenys a Bar-
celona, a qui facin una mona
per Pasqua. I nosaltres tenim
la Mona del Drac”. 
Durant aquest temps, la Colla
ha construït també la Víbria i
el Drac Petit, ha creat la Colla
Infantil i els Grups de Música.
Des del 1991 organitza les

Festes de Maig, i el 2003 va
promoure una Federació d’En-
titats per fer-se càrrec d’a-
quest esdeveniment, dins del
qual va crear La Ballada dels

Marrecs, on els nens petits
donen el xumet a la Víbria. La
colla vetlla pel manteniment
de la tradició de les fogueres
de Sant Joan al Poblenou.
També ha fundat l’Agrupació
de Bestiari Festiu de Catalu-
nya (1997). I són els impul-
sors del Centre d’Imatgeria
Festiva del Poblenou, que
s’instal·larà a Can Saladrigas.
Entre altres activitats, el cen-
tre acollirà una exposició per-

manent amb la imatgeria del
barri. “Això és important, per-
què al Poblenou es dóna la cir-
cumstància que, pels motius
que sigui, hi ha dotze figures.
És l’únic lloc on passa això. És
excepcional”, diu Ollé.
Ara, a la Festa Major, tornen
a ser presents cercaviles i cor-
refocs. El dissabte 8 d’octu-
bre, fan una jornada de por-
tes obertes a Can Felipa.
Durant aquesta jornada es
farà la reunió amb els joves
interessats en la construcció
d’una figura nova, documen-
tada a l’Edat Mitjana i que la
colla recuperarà per presen-
tar-la el maig vinent. 

Més informació
Colla del Drac del Poble Nou
Can Felipa
Carrer Pallars, 277
Tel. 629 11 19 46
www.dracpoblenou.org
infodrac@dracpoblenou.org

El 8 d’octubre 
tothom podrà 
provar el Drac i la
Víbria a la jornada
oberta a Can Felipa 

Vint anys després de

crear L’Estarrufat,

el Drac del Poblenou,

la colla recuperarà

una figura de 

l’Edat Mitjana amb

l’ajut dels joves

Les gralles són un component important de les colles de dracs.

La Colla del Drac del Poblenou 
farà una figura nova amb els joves

A la rambla del Poblenou trobem aquesta bo-
tiga de confecció per a home i dona que

porta en Josep Nicolau. La va obrir el pare d’en
Josep, en Joan Nicolau, al final dels 60. En l’ini-
ci era sastreria a mida per a home, amb alguns
articles de confecció. Amb el pas del anys es va
anar convertint en botiga de confecció. L’any
99, l’establiment va passar a tenir una superfície
molt més gran i es va incorporar la secció de
senyora. Per a l’home venen des de vestits de
nuvi fins a roba d'esport, camises, gènere de

punt i complements. Pel que fa a les senyores,
hi trobem bruses, texans, vestits de festa...
En Josep ha aconseguit una clientela fidel,
però la situació privilegiada de la botiga afa-
voreix que també hi entri gent que es passeja
per la rambla. En Josep va rebre enguany el
guardó del Districte en reconeixement a la
seva trajectòria professional.

Nicolau. Moda home i dona
Rambla de Poblenou, 61

E L  T A U L E L L

Moda per a home i dona al cor de la rambla

Moda per a tothom des de la dècada dels 60.

Joan Anton Font

S E R V E I  P Ú B L I C

B. Sanchís

Ja des d’abans de l’estiu
l’Ajuntament de Barcelo-
na havia decidit ampliar
el nombre de dies, hores i
sales per celebrar casa-
ments. Una vegada apro-
vada la llei que permet el
matrimoni entre perso-
nes del mateix sexe, des
del Consistori s’han do-
nat instruccions per res-
pondre amb agilitat a
aquesta nova demanda.
L’alcalde de Barcelona,
Joan Clos, va declarar
que des de l’Ajuntament
es respondria amb tota
celeritat davant l’aug-
ment del nombre de ca-
saments. Clos va convi-
dar les parelles a
adreçar-se a l’Ajunta-
ment per fer la reserva
per casar-se.
Actualment s’oficien ca-
saments civils a l’Ajunta-
ment, sobretot al Saló de
Cent, els divendres a la
tarda i els dissabtes al

matí. A les seus dels dis-
trictes de la capital cata-
lana normalment es fan
casaments els primers
dissabtes de cada mes.
Davant el probable aug-
ment de casaments és
previst que s’utilitzin al-
tres sales, com ara un es-
pai condicionat a la plan-
ta baixa de l’edifici
Fòrum. 
Paral·lelament, la regido-
ra de Dona i Drets Civils i
presidenta del Consell
Municipal de gais, lesbia-
nes i homes transsexuals,
Pilar Vallugera, ha decla-
rat que Barcelona ha es-
tat pionera en la reivindi-
cació de molts àmbits de
llibertat i en el reconeixe-
ment de la tasca de totes
les entitats i associacions
del moviment.

Més informació
Consulteu la pàgina
web de l’Ajuntament
www.bcn.es

Les parelles tenen més facilitats per casar-se.

L’Ajuntament amplia horaris i
espais per celebrar més casaments
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P O L I E S P O R T I U

Pere S. Paredes

Des de fa uns quants anys es pot
fer atletisme, jòguing o, sim-

plement, passejar en algun dels cir-
cuits esportius urbans que hi ha al
districte. Estan tots molt ben senya-
litzats i en zones urbanes i segures,
ja que es troben a les vies principals
que hi ha al mig del barri.
Primer es van inaugurar els circuits
urbans dels parcs pròxims a la ron-
da Litoral, després el de Sant Mar-
tí/rambla Prim (de 8 quilòmetres) i
el del parc del Clot (de 700 metres).
Ara, amb la inauguració del circuit
esportiu urbà de la rambla Guipús-
coa, de 5.200 metres entre anada i
tornada, i els que s’estan planejant
a la Diagonal, per al 2006, i a la
Gran Via, per al 2007, els veïns dels
barris del Clot, la Verneda, el Poble-

nou i el Besòs podran, segons el re-
gidor del Districte, Francesc Narvá-
ez, “practicar esport no competitiu
en un entorn urbà i agradable”.
Sota el lema de Corre o camina, fes
esport i salut, Narváez vol que ”tots
els veïns, no importa de quina edat,
facin esport de manera permanent
i progressiva. Un esport no compe-
titiu, que pot ser jòguing o camina-
des diàries. La pràctica esportiva
millora la salut, potencia l’estat físic
i permet aconseguir una millor
qualitat de vida”.
El circuit de la rambla de Guipús-
coa té aquestes característiques:
una longitud de 5.200 metres (ana-
da i tornada) i un recorregut que
va des del carrer d’Aragó/rambla de

Guipúscoa fins a l'avinguda Meri-
diana/carrer d’Aragó. 
Hi ha diverses senyalitzacions ver-
ticals cada 1.000 metres, i d'altres
horitzontals a cada cruïlla. Aques-

tes senyalitzacions serveixen als
usuaris per conèixer les distàncies
que han recorregut o que els que-
den per fer en el circuit esportiu
urbà. Circuit que Narváez recorda
que “és amè, segur i on mai ningú
no se sentirà sol en cap moment”.

Tot i no estar apuntat a

cap gimnàs ni a cap

poliesportiu, a Sant Martí

et donen l’oportunitat de

fer esport al carrer, amb

qualitat i seguretat

El nou circuit de la 
rambla Guipúscoa té
5.200 metres d’anada i
tornada

Els nens podran fer esport al carrer amb seguretat.

Inaugurat un nou circuit esportiu
urbà a la rambla Guipúscoa

per MANEL

M U LT I M È D I A

TELEVISIÓ

BTV Informatiu Sant Martí
Produït per Clot TV
Cada dijous a les 13.45 h 
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
Ganduxer, 5-15, esc. A, 6è 3a
Tel. 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

Recursos pedagògics a Sant Martí

Informació sobre el nou curs i sobre tots
els serveis que el Centre de Recursos
Pedagògics ofereix a mestres i escoles.
Entre els apartats de la pàgina, s’hi pot
trobar una agenda d’activitats, informa-
ció i recursos; una secció d’infraestructu-
res i materials de suport amb possibilitat
d’accedir a un  servei de préstec; dades
sobre formació per als mestres... També
hi ha informació i dades dels projectes
de la comunitat escolar del districte i
enllaços amb diverses adreces d’interès.
www.xtec.net/crp-santmarti/

Síndica de Greuges de Barcelona

La Síndica de Greuges de Barcelona ha
estrenat pàgina web aquest estiu. S’hi
pot trobar tota la informació relacionada
amb aquesta institució, que té la funció
de defensar els drets fonamentals i les
llibertats públiques dels ciutadans i ciu-
tadanes de Barcelona.
www.bcn.es/sindicadegreuges

w
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Nascuda a Jaén, fa 45 anys que viu al
barri que s’estima i que tracta de mi-
llorar a través de l’associació Àgora,
que ofereix ensenyament no reglat als
adults, i de la coordinadora Vern, que
agrupa més d’una cinquantena d’enti-
tats i grups del barri. 
Quin és el propòsit de Vern?
Coordinar les entitats i els grups del
barri per tal de millorar la qualitat de
vida, lluitar per superar les desigual-
tats socials en tots els camps –ajudem
els qui sofreixen violència, tant física
com psicològica, donem suport als im-
migrants; alguns arriben molt perduts
i necessiten informació– i busquem
maneres de solidaritzar-nos amb els
sectors de població amb més risc d'ex-
clusió social.
Quan va néixer Vern?
L’any 1987. 
Quines entitats en són membres?
N’hi ha més d’una cinquantena, i són
molt diverses: assocacions de veïns,

entitats esportives, la Unió Excursio-
nista Sant Martí de Provençals, la Co-
lla de Gegants la Verneda Sant Martí,
Diables de la Verneda, l’Associació d’a-
lumnes Àgora, l’Associació de Dones
Heura, l’Ateneu Llibertari Verneda,
l’Espai Jove, l’Espai Xiroi, la Fundació
Pere Mitjans, Verneda Solidària... 
Quines són les principals activi-
tats que organitzeu al llarg de
l’any?
La cavalcada, la Festa de la Primavera
de la Verneda –Primavern–, la Revet-
lla de Sant Joan i la Festa Major, que
se celebra el mes de novembre. 
La tardor passada vau organitzar
un acte massiu contra la violèn-
cia de gènere. Faci’n cinc cèn-
tims.  
Va ser un acte molt emotiu a favor de
les víctimes i en contra dels maltracta-
dors. Va estar organitzat per Vern,
amb la participació de diferents enti-
tats i grups de dones del barri. Vam
reunir 1.200 persones davant del Cen-
tre Cívic Sant Martí.  
On té la seu Vern?
Al mateix Centre Cívic Sant Martí,
però de manera provisional; de mo-
ment no tenim un local propi.

L’any 2001 vau fer el diagnòstic
del barri i vau exposar els vostres
somnis; un dels principals va ser
el nou Centre Cultural de La Ver-
neda. El veurem aviat?
Esperem que sí; una possible seu seria
la comissaria de policia, que es troba
al carrer Guipúscoa cantonada Selva
de Mar, d’on és previst que marxi la
policia. La comissaria podria ser el
punt de trobada de les entitats del
barri. Però el lloc no és l’important,
sinó que ha de tenir una sala d’actes
en condicions, sales per a les entitats,
per a exposicions, un teatre...  

Quan fa que vostè viu a Barcelo-
na?
Vaig venir de Jaén el 1959. Durant tot
aquest temps, Sant Martí ha canviat
moltíssim. Quan vaig arribar-hi quasi
tot eren camps... 

Hi havia verns, l’arbre que dóna
nom a la vostra coordinadora?
Sí, n’hi havia.  
Són nombrosos els immigrants
procedents del sud, a Sant Martí.
Hi ha de tot, tenim un barri molt va-
riat, però no hi ha problemes de con-
vivència.  
De quina manera esteu relacio-
nats amb les altres entitats de
Sant Martí?
A través de Martikoor, la confederació
d’entitats de Sant Martí de Pro-
vençals, de la qual Vern és membre
fundacional, juntament amb les tres
coordinadores dels altres barris de
Sant Martí: Clot, Poblenou i Besòs.
A més de ser responsable de Vern,
vostè també presideix l’associació
Àgora, que ofereix ensenyament
no reglat a l ’escola d’adults de la
Verneda-Sant Martí.
Sí, a partir dels 18 anys... Oferim una
gran varietat d’activitats.
Per exemple?
Llengües com l’anglès, el francès, l’ale-
many, l’italià, el portuguès, el gallec,
l’àrab, també guitarra, balls de saló,
sardanes, manualitats, llengua, pintu-
ra... 

E N T R E V I S T A A n a  R o d r í g u e z ,  p r e s i d e n t a  d e  l a  c o o r d i n a d o r a  Ve r n

Ana Rodríguez amb la comissaria de la Verneda al fons.

Ana Rodríguez és la presidenta de Vern,

coordinadora d'entitats del barri de la Verneda

de Sant Martí

“A Vern hi ha més 
de cinquanta entitats 

i molt diverses”

Daniel 
Romaní

“El nostre objectiu és
millorar la qualitat de
vida del barri i ajudar 
els qui tenen més risc
d’exclusió social”


