
Ajuntament i Generalitat
milloren la xarxa sanitària

GENERALITAT

La conselleria de Salut
s’implica decididament
en la xarxa del districte 

RECURSOS

Inversió d’uns 85
milions d’euros en
equipaments i serveis

EQUIPAMENTS

Nous centres de
barri i de servei
a tot el districte 

Pàg. 3

E N T R E V I S TA Pàg. 8

Ferran Rovira 
i Jesús Concernau
Dos partiquins del teatre

“El teatre és un 
banquet de gent i
ments i hi volem 
convidar tothom”

E Q U I PA M E N T S Pàg. 6

Centre Cívic Besòs
Segueix oferint activitats
durant el mes de juliol

E N T I TAT S Pàg. 4

Vila Olímpica
L’Associació de Veïns 
i Veïnes celebra el desè 
aniversari

El Programa d’Aparcaments Muni-
cipals preveu la construcció de
7.644 noves places d’aparcament
fora de calçada a tot Barcelona.
Dins d’aquest marc, es construiran
als barris de Sant Martí unes 1.650
places públiques noves, i es conver-
tirà el districte de la ciutat on es
crearan més places. Els nous apar-
caments estaran ubicats a Concili
de Trento-Bilbao, Ramon Turró-
Llacuna, Cristòfol de Moura-Al-
fons el Magnànim, Gran Via-Selva
de Mar-Bac de Roca, Gran Via-
Cantàbria-rambla de Prim i plaça
Juli Gonzàlez, mentre que el de
Cantàbria-Huelva s’està acabant de
definir. Tots els nous aparcaments
estaran destinats als veïns de la
zona. 

1.650 places d’aparcament
noves a Sant Martí

Tots els aparcaments es destinaran als veïns. Pàg. 5

P O L I E S P O R T I U Pàg. 7

Complex Esportiu
Municipal de la
Verneda
Ofereix activitats per a 
tots els gustos

S E R V E I  P Ú B L I C Pàg. 6

Seguretat a l’estiu
Com evitar robatoris 
al carrer i a casa
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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

FESTIVAL GREC 05

Dimecres 13 de juliol
Eleftheria Arvanitaki 
A les 22 h. Teatre Grec (pg. Santa Madrona, 36)

Del 14 al 16 de juliol
Mal Pelo (dansa)
A les 21 h. Mercat de les Flors (Lleida, 55)

Diumenge 17 de juliol
Silvio Rodríguez
A les 21.30 h. Poble Espanyol (av. Marquès de Comillas, 13)

Dilluns 18 de juliol
Santiago & Luis Auserón
A les 22 h. Teatre Grec (pg. Santa Madrona, 36)
Bebe + El Bicho
A les 21.30 h. Poble Espanyol (av. Marquès de Comillas, 13)

Dimarts 19 de juliol
Craig David
A les 21.30 h. Poble Espanyol (av. Marquès de Comillas, 13)
El comte Arnau
A les 22 h. Teatre Grec (pg. Santa Madrona, 36)

Dijous 21 de juliol
Orishas
A les 21.30 h. Poble Espanyol (av. Marquès de Comillas, 13)

Divendres 22 i dissabte 23 de juliol
El pianista 
A les 21 h. Mercat de les Flors (Lleida, 55)
Basada en la novela de Vázquez Montalbán.

Del 29 al 30 de juliol
Lanònima Imperial
A les 21 h. Mercat de les Flors (Lleida, 55)

Del 29 de juliol al 2 d’agost
Yerma
A les 22 h. Teatre Grec (pg. Santa Madrona, 36)
Un dels millors textos teatrals de Federico García Lorca.

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.

Dijous 21 de juliol
Roberta Flack
A les 21.30 h. Palau de la Música (Sant Francesc de Paula, 2)

Dimecres 7 de setembre
Juanes
A les 21.30 h. Palau Sant Jordi (pg. Olímpic, 5-7)

Dijous 8 de setembre
Santa Justa Klan 
A les 20.30 h. Palau Sant Jordi (pg. Olímpic, 5-7)
El grup dels personatges infantils de la sèrie Los Serrano.

ESTIUÀS DE SANT MARTÍ

Dijous 14 de juliol
Fresca a la Rambla
A les 11.30 h. Rambla del Poblenou
Festa d’animació per a nens i nenes de 3 a 12 anys.
Cinema sota les estrelles
A les 22 h. Rambla Prim/carrer Ferrer Bassa
Projecció d’una pel·lícula d’estrena.

Dijous 14 i 21 de juliol
Cinema a la fresca
A les 21.30 h. Selva de Mar, 215 (davant centre cívic)
Cicle de pel·lícules de caire social.

Dissabte 16 de juliol
Swing al mercat
A les 12 h. Plaça Font i Sagué
Amb la Big Band del Centre Cultural
Tactequetú
A les 18 h. Rambla del Poblenou
Cercavila de percussió.
Biolències
A les 22 h. La Farinera del Clot (Gran Via de les Corts, 837)
Companyia de teatre El Punt.

Dijous 21 de juliol
III Concurs de pastissos
A les 11 h. Ludoteca M. Gràcia Pont (Rbl. de Poblenou, 77)
Per a nens i nenes de 3 a 12 anys.
Dumbala Canalla
A les 21.30 h. Farinera del Clot (Gran Via de les Corts, 837)

Dijous 28 de juliol
Abaiba Trio
A les 21.30 h. Farinera del Clot (Gran Via de les Corts, 837)

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: Dídac Boza. Sotsdirector: Joan Àngel Frigola. Redacció: Felicia Esquinas, Carmen Anfosso, Núria Mahamud, Pilar Fernández, Gerard Maristany, Daniel
Venteo, Pere S. Paredes, Josep Maria Contel, Joan Anton Font, Dolors Roset, Beatriu Sanchís, Joan Soto. Coordinació general: Andreu Parera. Coordinació de foto-
grafia: Jaume Novell. Fotografia: Rafael Escudé, Antoni Lajusticia, Pepa Álvarez, Cristina Diestro, Josep Maria Contel, Luis Clua, Julio Parralo, Manel Socias, Laura Llach,
Jordi Hernández, Arxiu Municipal del Districte. Disseny: Subirà i Associats. Maquetació i preimpressió: Agustín Viguera, Cristina Vidal. Edició WEB: Miquel Navarro.
Producció: Joan Isern, Maribel Baños. Impressió: Mateu Press, SA. Manipulació: General serveis. Distribució: M. Àngels Alonso i Serveis de correus. Administració:
Ascensió Garcia Departament d’Imatge i Producció Editorial. Pg. Zona Franca, 60. 08038 Barcelona. Dipòsit legal: B. 29.175-1994.



Daniel Venteo

No fa gaire temps que al
distr icte s ’han creat

nous centres d’atenció primà-
ria (CAP), com ara el de Ra-
mon Turró, i s’han remodelat
integralment d’altres, com els
de La Pau i el del Poblenou.
El del Clot estrenarà nova seu
a final d’any. Al començament
de la rambla de Prim, hi ha el
nou centre de serveis sociosa-
nitaris i de salut mental, que
depèn de l’Hospital del Mar. 

CAP Sant Martí
Entre els projectes d’aquest
CAP, a més de la seva total re-
modelació, hi ha l’ampliació
dels serveis que actualment
presta, amb ajuda específica

als viatgers, immigrants,
grups d’autoajuda per obesi-
tat, acupuntura, diagnòstics
ràpids de patologies oncològi-
ques i la posada en marxa de
programes de gestió de la in-
suficiència cardíaca, entre d’al-
tres. Es reorganitzarà el servei
d’urgències i el centre d’espe-
cialitat, i es millorarà la coordi-
nació amb l’Hospital del Mar.

CAP Clot
Amb la perspectiva d’ocupar
les noves instal·lacions, els
seus objectius són la millora
de la qualitat assistencial i de
la prescripció farmacèutica,
amb nous diagnòstics ràpids
de càncer, controls de tensió
arterial i prevenció primària

de les patologies cardiovascu-
lars. A més, es posarà en mar-
xa un nou consell assessor per
a les persones que vulguin
deixar de fumar. L’obertura de
l’equipament al barri serà una
altra de les seves característi-

ques, amb l’organització d’ac-
tivitats amb les entitats, com
ara xerrades formatives i aules
d’educació sanitària. 

CAP Besòs
Es posarà en marxa un nou
sistema per dispensar recep-
tes fora de l’horari de les con-
sultes, amb la potenciació del
paper del servei d’infermeria.
També es millorarà la coordi-
nació entre l’atenció primària
i l’hospitalària. Aquest CAP
ha estat un dels centres que

ha atès més població immi-
grada, amb predomini de la
procedent del Pakistan, a tot
el districte. Per això, una de
les mesures que també s’apli-
caran és la millora de l’aten-
ció a aquests col·lectius.

La visita de la consellera de Salut de la Generalitat,

Marina Geli, el passat 19 de maig, marca un abans i

un després. El regidor del Districte, Francesc

Narváez, destaca que “la visita d’una consellera de

Salut a Sant Martí és un fet nou en la nostra història

recent. Geli s’està implicant personalment d’una

manera decidida en la millora del sistema sanitari

del districte. Ha anunciat una inversió de 85 milions

d’euros. I això no és cap intenció, és una realitat”.
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La xarxa sanitària del districte

està experimentant una sèrie de

millores que convertiran els equi-

paments de Sant Martí i els seus

serveis en un dels més moderns i

de més qualitat de tota la ciutat

85 milions d’euros per millorar
la xarxa sanitària del districte

C IU TA DA N S OPINE N

Sonia Izami
Mare

Como usuaria estoy
contenta, pero mejora-
ría la organización y los
tiempos de espera, por-
que aunque seas pun-
tual a tu cita siempre
has de esperar.

Judith Adell
Administrativa

Els serveis i equipa-
ments són molt correc-
tes. M’agradaria que hi
hagués més metges per
a les diferents especiali-
tats, sobretot les relati-
ves a les dones, que
som més.

Enriqueta Estruga
Comercial

Afortunadament vaig
poc al CAP. Estic con-
tenta amb totes les pres-
tacions, però, això no
obstant, cal que facin
més obres i serveis per
millorar encara més la
qualitat.

Mercè Silvestri
Mestressa de casa

Estic contentíssima de
l’equip humà del meu
CAP. Hem d’esperar
una miqueta a la con-
sulta, però és normal,
perquè sempre som
molts els qui esperem
veure el metge.

Francesca
Palomares
Jubilada

Tinc 94 anys i no em
trobo gaire bé, però a
l’ambulatori sempre
m’atenen molt bé. La
meva doctora i la infer-
mera són molt afectuo-
ses i atentes. 

América Quirón
Cuidadora de nens

Todo está bien. Los
doctores y las instala-
ciones son buenas, pero
deberían acortar el
tiempo de las esperas,
que se hacen eternas.

Q u i n a  o p i n i ó  t é  s o b r e  e l  s e r v e i  i  e l s  e q u i p a m e n t s  d e l s  C A P  d e l  d i s t r i c t e ?

La consellera Geli
vol que els centres
sanitaris s’inter-
relacionin millor
amb les entitats

M É S  I M P L I C A C I Ó  D E  L A  G E N E R A L I TATA

Aspecte actual del CAP del carrer Fluvià.
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E N T I T A T S

Dolors Roset

Si d’alguna cosa estan es-
pecialment satisfets a

l’Associació de Veïns i Veïnes
de la Vila Olímpica, és d’ha-
ver aconseguit, en deu anys,
crear i consolidar una identi-
tat de barri pròpia i un mo-
del exemplar de relació veï-
nal i participació ciutadana.
El barri es va començar a ha-
bitar l’any 1993 amb gent
jove que tenia il·lusió per in-
tegrar-se en aquell entorn.
Ben aviat, els carrers i les
places es van començar a
omplir de nens i els interiors
d’illa es van convertir en
autèntics espais de relació
veïnal. La inquietud d’alguns
dels veïns els va portar a or-
ganitzar activitats culturals i
festives en aquests espais co-
muns, unes activitats també
obertes a la ciutat i que van
afavorir la bona relació amb
els barris del voltant. 

Allò que va començar com
una associació cultural per
dinamitzar la vida d’un bar-
ri acabat d’estrenar de se-
guida es va trobar amb la
necessitat d’anar més enllà
i fer front als abundants
problemes de vicis arqui-
tectònics que mostraven els

edificis i a la manca d’equi-
paments. Més endavant va
ser la distorsió que causava
la gran afluència de visi-
tants al barri i la manca de
places escolars. Un cop tot
això ha quedat solucionat i
amb una identitat de barri
consolidada, l’Associació

vol exportar el seu model
de convivència entre veïns i
de participació a la ciutat a
altres barris.
De projectes per al futur, no
en falten. Segons Jordi Giró,
president de l’Associació, “es
necessita un centre de barri
amb un local que sigui un
punt de trobada i que dispo-
si d’espai per fer-hi activi-
tats. També hi ha la deman-
da d’un mercat que combini
les parades tradicionals amb
una superfície mitjana. Se-
gons explica, “això pot fer
desenvolupar el comerç, un
dels punts febles de la Vila
Olímpica”. Giró també creu
que “falta un casal per a la
gent gran i  que els recursos
en ensenyament creixin a
mesura que ho faci la pobla-
ció”, doncs afirma que “aug-
mentarà considerablement
amb els 350 nous habitatges
construïts on hi havia l’an-
tiga Titan”.

Més informació:
Associació de Veïns i 
Veïnes de la Vila Olímpica
Tel.: 609 480 324

L’Associació de Veïns i Veïnes de 
la Vila Olímpica celebra els 10 anys

A l’interior de les illes de la Vila Olímpica, s’hi fa molta vida de barri.

La Vila Olímpica 
té un caràcter propi
i està plenament
integrada a la 
ciutat

El carrer del Clot
El traçat de l’antiga carretera de Ribes travessava el territori
martinenc per una via que també va ser coneguda com car-
retera de Sant Andreu. Va ser una de les principals vies de
comunicació d’entrada i sortida de Barcelona durant molts
anys. L’any 1850 ja s’havien bastit moltes cases, les quals
disposaven de botiga i/o obrador i d’un habitatge, destinat
en gran part als menestrals. Finalment aquesta via va
prendre el nom de carrer del Clot. Segons alguns indicis el
carrer del Clot també va acollir una capella, un hostal i una
parada de carruatges. Però un dels canvis més importants
es va produir el 19 de desembre de 1877 quan, de la mà
d’Aleix Soujol, es va inaugurar el tramvia de vapor que unia
Barcelona, el Clot i Sant Andreu. Anys després, a finals del
mes d’agost del 1902, el tramvia va canviar la tracció de
vapor per l’elèctrica. 

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

Abans El carrer del Clot a la cruïlla amb el carrer de la Sequia
Comtal i la plaça Font i Sagué entre els anys 1920-25. (AMD)  

Ara El carrer del Clot convertit en zona de vianants continua
essent un important eix en la vida del barri.

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

Un cop consolidada la identitat del
barri, els veïns volen transmetre el seu
model de convivència i participació a
altres barris
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N O T Í C I E Sf
Vestidors nous a la pista de La Pau
La pista esportiva de La Pau té vestidors nous des del
passat mes de juny. Paral·lelament, es van inaugurar
les millores de les instal·lacions de la pista poliespor-
tiva municipal de La Pau, al carrer d’Extremadura.
Durant l’acte d’inauguració es van fer demostracions
d’hoquei en línia. A l’acte, hi van assistir diferents re-
presentants d’associacions de veïns, l’alcalde de Sant
Adrià de Besòs, Jesús M. Canga, i el regidor del Dis-
tricte, Francesc Narváez.

Últim tram del pont d’Espronceda
Les nits dels 15 i 16 de juny es van dur a terme les
obres de muntatge de l’últim tram del pont d’Espron-
ceda. Concretament, la meitat costat de mar del tauler
metàl·lic del nou pont sobre la Gran Via. L’objectiu és
la millora de la connexió mar-muntanya de Sant Mar-
tí. Es completa així l’estructura del tronc del nou pont,
després que a l’abril s’instal·lés la primera meitat. 
La Plataforma per a la Urbanització de la Gran Via va
organitzar una xocolatada popular per celebrar-ho.

Havaneres a la platja del Bogatell
Continuen les activitats als barris dins el XVI Estiuàs
de Sant Martí que van començar al juny. Dins d’a-
quest marc, i de la Festa Major de la Vila Olímpica
prevista per a principi d’aquest mes, s’ha programat
la cantada d’havaneres a la platja del Bogatell (8 de
juliol) amb l’actuació de diferents grups musicals. La
sardinada popular, el rom cremat i el castell de focs
tampoc no hi faltaran.

8a edició de Mercateatre
El parc de Sant Martí és l’escenari de la 8a edició de
Mercateatre. Es tracta d’una fira de teatre i animació
al carrer. Una activitat oberta a tothom que té com a
finalitat estimular la creació i exhibició de les arts al
carrer. La trobada pretén també donar suport a
grups i companyies que treballen diferents llenguat-
ges i disciplines. La fira està prevista per al 9 de
juliol.

Daniel Venteo

ASant Martí s’estan cons-
truint nous aparcaments

a diferents barris. Aquests pro-
jectes estan situats a Cristóbal
de Moura, entre Alfons el
Magnànim i Perpinyà, de 188
places; els dos que formen part
del projecte de semicobertura
de la Gran Via, entre Selva de
Mar i Bac de Roda –de 323 pla-
ces– i entre Cantàbria i rambla
Prim –de 323 places–; el de l’e-
quipament polivalent de Con-
cili de Trento, entre Bilbao i
Lope de Vega, de 95 places; el
de Ramon Turró-Llacuna, de
250 places, i el de la plaça de
Juli Gonzàlez, entre Taulat i
Llull, de 253 places. Mentres-
tant, ja funcionen des de fa
mesos els aparcaments situats
a la ronda Litoral, entre Selva
de Mar i Josep Pla, de 210 pla-
ces, i el de la l’avinguda Diago-
nal, a la plaça de Llevant-ronda
Litoral, de 743 places. D’altra

banda, l’aparcament previst
per al carrer de Cantàbria, en-
tre Huelva i Pont del Treball,
de 261 places, està en fase de
redacció del projecte definitiu.
A part d’aquests emplaça-
ments, des del Districte de
Sant Martí s’estudien altres
possibles ubicacions per a nous
aparcaments municipals que
estarien situats a: Pujades-
Agricultura-Josep Pla-Pallars;
Zenòbia Camprubí; Llull-Ra-
mon Turró-rambla de Poble-
nou-Llacuna; Perú-Bilbao; Za-
mora-Pamplona-Lull; Degà
Bahí-Trinxant i plaça de les
Glòries, que es construirà al
nou edifici Ona, que ha de sig-
nificar l’inici de la transforma-
ció profunda d’aquest espai.
En l’actualitat, al districte ja hi
ha 7.657 places d’aparcament
públic fora de calçada, que fins
al 2007 es convertiran en més
de nou mil, esdevindrà el se-
gon districte de Barcelona

amb més oferta pública, supe-
rat pel de l’Eixample amb prop
d’onze mil. Al conjunt de la
ciutat, l’Ajuntament impulsa la
construcció de 7.644 noves
places d’estacionament fora de
calçada. En l’actualitat a tot
Barcelona hi ha 51.596 places
d’aparcament soterrades en
sòl públic, que es complemen-
ten amb les 514.850 privades.
Tot plegat, juntament amb els
més de dos-cents mil llocs per
aparcar al carrer, fan que a
Barcelona hi hagi 768.122 pla-
ces d’aparcament per a vehi-
cles, xifra a la qual cal sumar
unes divuit mil places per a
motos i les 300 que s’estan
construint a Gràcia en el pri-
mer aparcament soterrani per
a motos de tota la ciutat. L’e-
volució de l’oferta de places
d’aparcament públic ha estat
espectacular en els últims
vint-i-cinc anys, que ha passat
de menys de vuit-mil places el
1980 a les prop de seixanta
mil que hi haurà disponibles el
2007.

1.650 places noves d’aparcament
públic en subsòl per a Sant Martí 
Serà el districte on es construiran més

places d’aparcament fora de calçada
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Nous aparcaments
municipals
Cantàbria-Huelva (261 places)

Ramon Llull-Ramon Turró-
Rambla del Poblenou (250 places)

Cristóbal de Moura-Alfons el
Magnànim-Perpinyà (188 places)

Gran Via-Selva de Mar-Bac de
Roda (323 places)

Gran Via-Cantàbria-Rambla Prim
(323 places)

Rda. Litoral-Josep Pla-Selva de
Mar (210 places)

Pl. Llevant-Rda. Litoral
(743 places)
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Moment de la festa de cloenda del curs d’educació viària.

Festa de cloenda del curs d’educació viària
Beatriu Sanchís

Uns 1.500 alumnes d’esco-
les de Sant Martí, partici-

pants en el programa La Guàr-
dia Urbana a les escoles, van
assistir el passat mes de juny a
la festa de cloenda d’aquesta
campanya al Parc de Sant
Martí. L’acte va comptar amb
la presència del regidor del
Districte, Francesc Narváez, el
qual va lliurar els premis als
guanyadors de la mostra de di-
buixos d’enguany. Dins el pro-

grama, i durant uns quants
dies del mes de maig i juny, es
van exposar a la seu del Dis-
tricte (plaça de Valentí Almi-
rall, 1) il·lustracions que han
format part de la XV Mostra
Infantil de Dibuixos d’Educa-
ció viària celebrada aquest
any. Durant els mesos del curs
escolar s’han desenvolupat ac-
tivitats formatives a càrrec de
monitors de la Guàrdia Urba-
na del districte per fomentar
la seguretat i el civisme. El

programa La Guàrdia Urbana
a les escoles, que té uns 50
anys d’existència, està dirigit a
alumnes de 3 a 18 anys. Els
objectius són acompanyar els
escolars en l’aprenentatge de
valors necessaris a l’hora d’uti-
litzar els espais comuns. Es
promouen els hàbits correctes
de comportament entre els in-
fants com a vianants, conduc-
tors de bicicletes i com a usua-
ris tant del transport públic
com del privat. 
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E Q U I P A M E N T S

Beatriu Sanchís

Després de tota la tempo-
rada d’hivern, el Centre

Cívic Besòs també ofereix acti-
vitats d’estiu durant aquest
mes. La propera cita serà la del
14 de juliol amb la projecció de
la pel·lícula Habana Blues a la
rambla Prim amb el carrer de
Ferrer Bassa. Més tard, tindrà
lloc la celebració de la segona
edició de BESACA, la mostra
itinerant que organitzen con-
juntament els centres cívics
del Besòs, Sagrada Família i El
Carmel. Enguany, les actua-
cions es faran fora del districte
de Sant Martí. El divendres 15
actuarà el grup de teatre Im-
promtum al mirador del Park
Güell, i el dissabte 16 es farà
l’exhibició de clowns del Loco
Brusca a la plaça Gaudí. L’ob-

jectiu de BESACA és mostrar i
intercanviar algunes de les ac-
tivitats que es realitzen en
aquests tres centres cívics. Del
13 al 29 de juliol, també es
podrà visitar l’exposició
Col·lage i Art.Objecte, de F. J.
Berbell, al vestíbul del centre.
Cal recordar que el Centre Cí-
vic Besòs funciona des de fa

11 anys. L’any 2003 es va ini-
ciar la programació de cursos i
tallers de diverses temàtiques.
De cara a la nova temporada,

el període d’inscripcions serà
del 12 al 23 de setembre. Els
tallers tenen preus assequibles
i són impartits per professorat
especialitzat. La peculiaritat
més important del centre és la
seva especialització en temàti-
ca flamenca. Formació, difusió
i suport a la creativitat són les
línies bàsiques d’actuació. El
novembre vinent arribarà la
tercera edició d’”In-fusión fla-
menca”. Com a novetat, s’ofe-
rirà formació especialitzada als
participants. “Un dels nostres
desitjos és que el projecte de
flamenc es consolidi plena-
ment i els veïns n’estiguin or-
gullosos, perquè ells són el
nostre principal objectiu”, afir-
ma el gestor cultural del cen-
tre, José Arias.

Més informació:
Centre Cívic Besòs
Rambla Prim, 87-89
Telèfon: 93 266 39 36 

El centre està espe-
cialitzat en flamenc.
El novembre se 
celebrarà “In-fusión 
flamenca”

Aquest mes, el centre cívic continua propo-

sant activitats per als veïns com a continua-

ció de tota la seva programació anual

El centre cívic està especialitzat en flamenc.

Activitats d’estiu al Centre Cívic
Besòs durant el mes de juliol

Aquesta drogueria és dels establiments més
antics del barri de la Verneda. El van obrir

l’any 1966 Abundio Blázquez i la seva esposa,
Joaquima Alonso, que es va encarregar de dur
endavant el negoci després de la mort del marit.
Ara, un cop jubilada la Joaquima, és el seu fill
Miquel Àngel qui s’encarrega de l’establiment.
El passat més de maig la drogueria va rebre un
premi en reconeixement a la seva trajectòria per
part del disitricte, amb motiu de la Setmana del
Comerç de Sant Martí. L’establiment ha aconse-

guit fer-se un lloc en el barri gràcies als clients
guanyats amb els anys i per haver sabut oferir el
servei que els grans establiments comercials no
ofereixen. Hi venen productes de neteja, pintu-
res i perfumeria; alguns dels articles són difícils
de trobar als supermercats. La constància i de-
dicació és la millor bandera dels que saben la
importància que tenen al barri.

Drogueria-perfumeria Blázquez
C/ Cantàbria, 68

E L  T A U L E L L

Un petit comerç amb una gran trajectòria a la Verneda

La drogueria ha rebut el reconeixement dels comerciants.

Joan Anton Font

S E R V E I  P Ú B L I C

N.M.

L’estiu és una de les esta-
cions preferides dels lla-
dres, els quals veuen camp
lliure per “netejar” les ca-
ses en absència dels pro-
pietaris i aprofiten el relax
estiuenc a carrers i platges
per apropiar-se d’allò que
no és seu. Per evitar en-
surts, cal tenir en compte
una sèrie de consells de
protecció. En cas d’anar-
se’n de vacances, l’Ajunta-
ment recomana no co-
mentar-ho a desconeguts,
comprovar i connectar els
sistemes d’alarma, deixar
els objectes de valor i els
documents en lloc segur i
evitar els indicis que dela-
ten la nostra absència,
com una bústia plena, les
persianes abaixades o les
plantes seques. L’activació
d’un programador horari

d’encesa de llums, deixar
la roba estesa o les persia-
nes mig abaixades són al-
guns dels trucs per enga-
nyar els lladres. A més, és
convenient deixar les
claus a algú de confiança
perquè tingui cura de la
casa, i donar-li un telèfon
de contacte per si passa al-
guna cosa. A la platja, no
s’hi han de portar objectes
de valor, només els diners
imprescindibles. Cal estar
pendent de tots els objec-
tes personals a l’hora de
banyar-se o demanar a
algú que els vigili. 
Al carrer és recomanable
portar la bossa o cartera
tancada i creuada en ban-
dolera per davant del cos i,
si es porta un cistell sense
tanca, no posar-hi dins el
moneder. D’altra banda,
és preferible utilitzar els
caixers automàtics inte-
riors i no remenar els di-
ners davant de descone-
guts. Aquests i altres
consells han estat recollits
en una carpeta editada pel
sector de Seguretat i Mo-
bilitat de l’Ajuntament, on
també hi ha recomana-
cions per evitar els roba-
toris de comerços, vehi-
cles i motos, i sobre el
procediment a seguir en
cas d’incendi a casa.

Més informació
www.bcn.es/
guardiaurbana

És millor portar la bossa en
bandolera i no al costat.

Com evitar els robatoris al carrer
i a casa durant les vacances 



SANT MARTÍ 7Juliol 2005

P O L I E S P O R T I U

Pere S. Paredes

T al com explica Eduard Canet,
gerent de l’entitat gestora del

Complex Esportiu Municipal de la
Verneda, “els nostres socis i usuaris
han de fer esport, i d’aquesta mane-
ra, a més a més d’obtenir un benefi-
ci per a la salut, ocupen i desenvo-
lupen el temps lliure”.
La Verneda compta amb molts, i
molt ben dotats, poliesportius. Així,
els veïns d’aquest districte poden
triar entre moltes opcions per fer es-
port. Una d’aquestes opcions és gau-
dir de l’activitat física al Complex Es-
portiu Municipal de la Verneda, de
més de 13.000 m2 “i fruir de les te-
ves aficions esportives preferides a
la nostra pista poliesportiva exterior
o a la del pavelló, on pots practicar
l’hoquei línia, l’spinasme (ciclisme
indoor), el bàsquet, el futbol, l’hand-
bol o la natació. També es poden uti-

litzar les sales de fitness o la de car-
diovascular, el rocòdrom o practicar
el tir amb arc. Hi ha un munt d’acti-
vitats dirigides!”, diu Canet.
Però no tot és esforç. “Després et
pots relaxar en la zona aquàtica
amb sauna, banys de vapor i hidro-
massatge. Que t’ho passis bé és el
resum de la nostra filosofia d’es-

port, salut i lleure”, explica Canet.
“Aquest any –continua el gerent de
l’entitat– entre les noves activitats
ludicoesportives que oferim al cen-
tre hi ha el fitball, que és un progra-
ma de condicionament físic total
amb l’ajuda d’un baló gegant. O les
activitats dirigides en aigües pro-
fundes de la piscina, com per exem-
ple l’aquagim, però treballat a la
part amb més fondària”.
Al Complex Esportiu Municipal de la
Verneda, gestionat per l’Associació
Sant Martí Esport (ASME), també es
duen a terme diverses activitats so-
cials i culturals, perquè es fan moltes
sortides amb els socis i s’imparteixen
seminaris sobre temes esportius.
A més a més, el Complex Esportiu
Municipal la Verneda, al carrer Binè-
far, 10, treballa amb un munt de
col·legis del barri per complementar
les seves activitats esportives en
horaris escolars o extraescolars.

Els gestors del Complex Esportiu Municipal de la

Verneda, a Sant Martí, no tenen un altre objectiu que

no sigui que els seus usuaris “s’ho passin d’allò més bé”

Entre les activitats al
Municipal estan les sor-
tides amb els socis i els
seminaris esportius

La zona aquàtica pot convertir-se en espai de relaxació.

Al Complex Esportiu Municipal de
la Verneda, esport, salut i lleure

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

Ciutat Nord
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

L’arxiu virtual de Sant Martí

La pàgina web de l’Arxiu Municipal és
una eina molt útil per a investigadors,
estudiants i veïns en general. S’hi recull
informació sobre els diferents fons
(municipals, judicials, d’empreses, d’enti-
tats, personals) i es pot veure part de la
història de la ciutat al seu arxiu virtual.
www.bcn.es/arxiu/santmarti

La pàgina de l’estiu

Des d’una única pàgina aquest estiu es
pot estar al dia sobre la múltiple oferta
de música, teatre, activitats esportives,
exposicions o festes que ofereix
Barcelona a tots els districtes. El por-
tal d’Internet municipal www.bcn.es
ha aplegat tota l’agenda de l’estiu per
fer més fàcil la tria.
www.bcn.es/estiu

w
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Què és el Partiquí?
Una associació teatral, amb un grup
de membres actius que dins de les se-
ves possibilitats fan un teatre ama-
teur molt acurat i procurant que cada
muntatge tingui tots els matisos d’u-
na obra professional.
I el nom d’on ve?
Segons la definició del diccionari de
la llengua, un partiquí és la persona
que interpreta un petit paper i nosal-
tres som molt partiquins, perquè la
majoria d’obres que representem són
molt corals i, per tant, donen cabuda
a molts partiquins.
Quantes persones hi ha al grup?
Som un nucli d’unes trenta persones
estables i després hi ha un grup d’en-
tre deu i vint que van i vénen. 
Per a vostès què és el teatre?
Per a nosaltres, com deia Jean Vilar,
és un servei públic i com a tal el vo-
lem oferir amb la màxima qualitat.
Quin és el seu repertori?
El nostre repertori cobreix un espai

que ni les sales alternatives, ni el tea-
tre professional poden conrear a cau-
sa de l’elevat nombre d’actors que
intervenen. A més, entre els compo-
nents del grup escriuen guions sobre
poetes, fan lectures dramatitzades i
guions propis. Si volguéssim trobar
un referent, i sense voler comparar-
nos-hi pel que fa a organització i sis-
tema de programar, aquest model és
el que va aconseguir el Grup d’Estu-
dis Teatrals d’Horta.
Són projectes arriscats?
Tots no, però n’hi ha alguns que sí.
Com d’arriscat?
Amb peces teatrals com L’última cin-
ta de Krapp de Samuel Beckett; Calç i
rajoles de Joan Brossa, etc., i amb
muntatges poètics dedicats a Miquel
Martí i Pol, Benedetti i Miguel Her-
nández, entre d’altres.
Però també s’han avançat a l’es-
trena comercial d’algunes obres.
Sí, com ara La desaparició de Wendy
de Josep M Benet i Jornet; un mun-
tatge poètic de Martí Pol, conjunta-
ment amb un grup musical Registre
23 de Terrassa, ja desaparegut; Parlar
a tres veus, una trilogia d'obres de
Ramon Gomis, etc.
Quina és la fita del Partiquí?

Després de vint-i-vuit anys, ara po-
dem oferir aquest servei públic amb
certes garanties a l’hora de desenvo-
lupar els projectes, perquè disposem
d’un local estable on podem assajar
dos cops per setmana, sense haver
d’anar  rodant pels diferents espais
del barri que durant anys ens han
ofert algunes entitats. Disposar d’un
local ens ha permès de tenir un taller
on poder confeccionar tota la part de
decoració i emmagatzemar l’atrezzo,
el vestuari i els altres muntatges.

Tenir una seu estable fidelitza el
públic?   
Sí, quan l’any 2000 vam començar a
la Farinera, vam patir una baixada de
públic, però ara, després de tots
aquests canvis, omplim.
Com estan organitzats?
Com una associació, amb un presi-

dent que actualment és Carles Lucas,
i una Junta amb els diferents grups
de treball, començant pels cinc direc-
tors que hi ha al grup, un responsable
de programació i un responsable de
cada equip tècnic (so, llum, vestuari,
decoració, atrezzo, maquillatge i dis-
seny de programes).
Per què fan teatre?
Jesús: jo crec que el teatre ens deu
agradar molt, perquè després d’estar
entre quinze i vint anys anant amunt
i avall, ara que tenim la sort d’estar
en un lloc concret, continuem fent
teatre, perquè si no el grup hauria de-
saparegut, ja que l’esforç de fer teatre
és titànic i la gent es cansa.
Ferran: com diu Eudald Carbonell, el
teatre és la primera expressió d’hu-
manitat —un parla i l’altre escolta—
els somnis, els desitjos, la passió...
fem teatre perquè volem continuar
aquesta tasca cap a l’humà.
Per què aquest esperit de servei
públic?
Creiem que això està a la base de
l’art, el que a nosaltres ens apassiona,
ho volem fer arribar a tothom que en
vulgui gaudir. El teatre és un banquet
de gent i ments i volem convidar-hi
tothom.

E N T R E V I S T A F e r r a n  R o v i r a  i  J e s ú s  C o n c e r n a u ,  d o s  p a r t i q u i n s  d e l  t e a t r e  

Ferran Rovira i Jesús Concernau, dos pilars del Partiquí.

El secret del partiquí ha estat el teatre coral, pel

qual han passat, en vint-i-vuit anys, més de

dues-centes cinquanta persones de la mà de

Ferran Rovira i Jesús Concernau

“Un partiquí és la perso-
na que interpreta un

petit paper, i nosaltres
som molt partiquins”

Josep Maria
Contel

“El teatre és un banquet
de gent i ments i hi
volem convidar tothom”


