
L’Estiuàs 2005 desplega
festa per a tots els barris

PROGRAMA

Activitats a Besòs,
Clot - Camp de l’Arpa,
Poblenou i Verneda

CALENDARI

Després de tancar les
escoles, al llarg dels
mesos de juny i juliol

HAVANERES

Com cada any,
la platja del Bogatell
s’omplirà d’havaneres

Pàg. 3

E N T R E V I S TA Pàg. 8

Joan Piñol
Responsable de Sant Martí
amb el Sàhara

“Aquest estiu vindran 
de colònies a Catalunya 
uns 800 nens i nenes
refugiats sahrauís”

C O M E R Ç Pàg. 6

Quarta edició de 
la Mostra de Comerç

E N T I TAT S Pàg. 4

La Tela de Penélope
L’entitat creada per quatre
dones fa vint anys

L’Ajuntament de Barcelona i l'As-
sociació de Veïns del Sud-Oest del
Besòs han signat un acord per es-
tendre entre veïns i comerciants
comportaments cívics per fomen-
tar el manteniment compartit de
les places i carrers del barri. Entre
els acords destaquen iniciatives
com ara la recollida de cartells i ad-
hesius de tota mena de les façanes
dels edificis i el mobiliari urbà, o la
popularització de pràctiques més
responsables en la separació de re-
sidus i l'ús dels contenidors de re-
collida selectiva. També es millo-
rarà l'organització d'actes públics
per intentar que no generin resi-
dus que es podrien estalviar i la
popularització del telèfon gratuït
del civisme, el 900 226 226.

Acord per millorar 
la netedat i el civisme 

La neteja de cartells de les parets forma part de l’acord. Pàg. 5

P O L I E S P O R T I U Pàg. 7

L’esport com a 
forma d’integració
per a persones 
sense sostre

S E R V E I  P Ú B L I C Pàg. 6

La Guàrdia Urbana
a les escoles
Fi de curs del programa 
d’educació viària
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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

L’ESTIUÀS DE SANT MARTÍ (BESÒS)

Dimarts 28 i dimecres 29 de juny
Aventura jove
A les 10 h. Rambla de Prim/carrer del Marroc
Activitats per a joves a partir de 12 anys.

Dimarts 28 de juny
Aventura jove nit
A les 21 h. Centre Cívic Besòs (rambla de Prim, 87-89)
Jocs de taula d’estratègia i de rol. Cal inscripció prèvia.

Dijous 30 de juny
Passa-t’ho bé al Besòs!!
A les 10 h. Informació al C. C. Besòs (rambla de Prim, 87-89)
Inflables, jocs gegants, festa de l’escuma.

Divendres 1 de juliol
Ramblejant al Besòs. Dansalarambla
A les 18 h. Rambla de Prim/Ferrer Bassa
Mostra d’entitats i iniciatives. II Campionat de domi-
nó. Mostra de dansa, exposició del taller de pintura a
l’oli del C.C. Besòs. Presentació del DVD Gitanos de Bar-
celona avui i actuació musical.

Dijous 7 de juliol
Teca a la biblioteca
A les 11 h. Bibl. Ramon d’Alòs-Moner (rambla de Prim, 87)
Tast de cuina i creació d’un receptari.

Dijous 14 de juliol
Cinema sota les estrelles
A les 22 h. Rambla de Prim/Ferrer Bassa
Projecció d’una pel·lícula d’estrena.

L’ESTIUÀS (CLOT-CAMP DE L’ARPA)

Dissabte 18 de juny
Recital d’esbarts joves
A les 12 h. Parc del Clot

Dissabte 18 de juny
Trobada sardanista
A les 19 h. Parc del Clot

Dijous 23 de juny
Revetlla de Sant Joan
De 22 a 02 h. Av. Meridiana/Corunya

Dissabte 25 de juny
Rosa dels Vents
A les 21.30 h. Plaça Font Sagué
Amb l’Esbart Sant Martí de Barcelona.

Dimarts 28 de juny
Revetlla de Sant Pere
A les 22 h. Terrassa del Centre Cultural La Farinera del
Clot (Gran Via de les Corts, 837)
Amb l’orquestra Gertrudis.

Dijous 30 de juny
Els jocs de l’estiu
A les 10.30 h. Fossar del Parc del Clot

Dissabte 16 de juliol
Swing al mercat
A les 12 h. Plaça Font Sagué

L’ESTIUÀS (POBLENOU)

26 de juny i 3, 10, 17, 24 i 31 de juliol
Cinemar
A les 22h. Base Nàutica Mar Bella (platja Mar Bella)
Cicle de pel·lícules de temàtica marina a la platja.

Dijous 7 de juliol
Construcció de castells de sorra
A les 9.30 h. Platja de Bogatell

Dijous 14 de juliol
Fresca a la Rambla
A les 11.30 h. Rambla del Poblenou, entre Pallars i Pujades
Festa d’animació per a nens i nenes de 3 a 12 anys.

Dissabte 16 de juliol
Tactequetetú
A les 18 h. Rambla del Poblenou
Percussió a la rambla

L’ESTIUÀS DE SANT MARTÍ (VERNEDA)

Dimarts 21 de juny
Jam session Música Viva
A les 20 h. Rambleta de Selva de Mar
Improvissació de funky, jazz, pop, rock, rumba...

Divendres 1 de juliol
Nits a la Mediterrània
A les 20 h. Parc de Sant Martí
Festival de reggae de grups de la ciutat.

6, 14 i 21 de juliol
Cinema a la fresca
A les 21.30 h. Diversos espais
Balseros es projecta el 6 de juliol a l’Era Can Planas
(Parc de Sant Martí). 

Dissabte 9 de juliol
Mercateatre
A les 19 h. Era de Can Planes (Parc de Sant Martí)
Fira de teatre i animació al carrer.

www.bcn.es/publicacions

bcnrevistes@mail.bcn.es
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Daniel Venteo

Ja fa anys que la progra-
mació regular d’activitats

de l’Estiuàs de Sant Martí
s’ha convertit en una de les
convocatòries més esperades
per grans i petits al districte
durant els mesos de juny i ju-
liol. És la seva regularitat,
precisament, el que l’ha fet
molt popular, tal com destaca

el regidor del Districte, Fran-
cesc Narváez: “Els pares ja sa-
ben que quan arriba l’estiu, a
tots els barris de Sant Martí
fem l’Estiuàs. La voluntat del
Districte és que des que les
escoles tanquen les portes i
arriben les vacances de l’estiu
els infants tinguin una exten-
sa programació d’activitats
ludicoculturals de tota mena

per entretenir-se ells, i també
els seus pares. La gent gran
és un altre dels públics al
qual l’Estiuàs va especial-
ment dirigit”.
Els orígens de l’Estiuàs es re-
munten al final de la dècada
de 1980. En aquells mo-
ments, l’oferta d’activitats
per a infants un cop s’havia
acabat el curs escolar era es-
cassa. Va ser llavors quan el
Districte va apostar per orga-
nitzar, durant uns deu dies
aproximadament, activitats
en espais exteriors de Sant
Martí. S’anconseguia, d’aques-
ta manera, mantenir una
oferta d’activitats adreçades
especialment als menors. Des
d’aleshores, l’Estiuàs ha anat
ampliant les seves propostes
al llarg dels mesos de juny i
juliol als barris del Clot-
Camp de l’Arpa, Poblenou,
Verneda i Besòs.

La cantada d’havaneres
Per organitzar les activitats el
Districte va apostar des d’un
principi pel teixit associatiu.
Habitualment, cada barri té

el seu propi programa d’acti-
vitats, a més d’una activitat
central de districte de gran
repercussió pública, no no-
més per als veïns del distric-
te, sinó per la resta de la ciu-
tat , i  que en les últimes
edicions també s’ha convertit
en una referència ineludible
de l’estiu a Sant Martí: la tro-
bada d’havaneres a la platja
del Bogatell, que enguany
tindrà lloc el 8 de juliol, a
partir de les 21 h. El festival
d’havaneres forma part de la
Festa Major de la Vila Olím-
pica que organitza l’associa-
ció de veïns d’aquest barri.

Aquesta trobada rep any rere
any milers de persones que, a
més de música marinera ca-
talana, participen en una sar-
dinada popular acompanyada
de rom cremat. La cloenda de
la cantanada d’havaneres no
és menys espectacular: cas-
tells de focs artificials sobre
la platja del Bogatell.
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L’Estiuàs desplega la seva oferta de cultura i festa pels barris del
Clot-Camp de l’Arpa, Poblenou, Verneda i Besòs.

A Sant Martí, cada any a l’estiu hi ha l’Estiuàs:

una variada programació d’activitats, especialment

per als més petits, per fer que els carrers i les places 

del districte no parin de bullir durant els mesos 

de juny i juliol

Activitats per a totes les edats
i tots els barris a l’Estiuàs 2005

C IU TA DA N S  OPINE N

Sílvia Bentenachs
Professora

Quan puc, m’agrada de
participar-hi, però sem-
pre estic treballant i no
tinc gaire temps. De
tota manera, seria bo
que fessin més activi-
tats.

Montserrat Mestre
Professora

Per poc que pugui penso
anar a les activitats que
estiguin dins el meu
temps lliure.
M’agradaria que hi
hagués més publicitat,
que ens n’arribés més
informació.

Montse Ventura
Administrativa

Me gustan mucho las
fiestas. Seguro que este
año también lo pasare-
mos bien. De todos
modos, estaría bien que
hubiese más informa-
ción para los vecinos.

Yolanda Martínez
Auxiliar d’infermeria

Jo vaig néixer aquí i
m’agraden molt, però
cal encara més infor-
mació. Ara visc a
Sants, i allà hi ha molt
rebombori amb les fes-
tes. Aquí podria ser
igual.

Rosa López
Treballadora 
d’hospital

Jo sempre hi vaig.
M’agraden molt les festes
majors i són bones per al
barri. Jo vull saber més
coses. Vull conèixer bé
tota la programació per
poder triar.

Ricardo
Malagueño
Estudiant

Hace unos meses que
vivo en Barcelona y me
han hablado muy bien
de la fiesta. Asistiré con
toda mi familia. Las
fiestas mayores siempre
son bonitas. Seguro que
lo pasaremos bien.

L’ E s t i u à s , v i s t  p e r  c i u t a d a n s  d e  S a n t  M a r t í
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C U LT U R A

Dolors Roset

Quatre dones de Sant
Martí van decidir, ara

fa vint anys, trobar-se un
cop a la setmana per com-
partir una estona juntes. De
cap de les maneres volien re-
petir les mateixes activitats
que ja feien a casa. Sí que es-
taven molt interessades,
però, a saber una mica més
de tot, compartir experièn-
cies i debatre temes d’actua-
litat. Va ser així que va néi-
xer La Tela de Penélope.
Ara són 125 les dones que
participen en aquest col-
lectiu. Per a moltes ha re-
presentat l’oportunitat de
sortir de casa i tenir un es-
pai independent de la famí-
lia. A La Tela, hi han cone-
gut altres dones com elles
amb qui compartir les se-
ves experiències, pal·liar la
seva soledat, trobar un ajut
en moments difícils o esta-
blir bones amistats. Perquè

aquestes dones també es
donen un cop de mà quan
cal, com per exemple orga-
nitzar torns a l’hospital per
fer companyia a una dona
sola que està malalta.
Les activitats, a La Tela, es
van alternant. Un dia és el
de la xerrada. Un convidat

professional o coneixedor
d’alguna disciplina exposa
un tema i les assistents po-
den preguntar tot allò que
els interessa. Un altre dia
és el d’intercanvi. D’entre
les assistents, qui ho vol fer
explica algun esdeveni-
ment personal, una expe-
riència que pot servir a les
altres o alguna curiositat

del lloc on va néixer. Tam-
bé hi ha el dia de la premsa,
per comentar i debatre so-
bre temes d’actualitat, i el
dia del cafè, en què es fa un
berenar, l’excusa perfecta
per xerrar amb les compa-
nyes d’una manera més in-
formal, i després allò que
vingui més de gust. Aquí hi
cap de tot: des de llegir po-
esia fins a ballar country. El
programa el completen les
sortides a museus, al cine-
ma i, un cop a l’any, l’excur-
sió d’un dia. Aquest any
aniran a Olot.
Per participar a La Tela no
s’ha de pagar cap quota. El
calendari d’activitats va de
setembre a juny, però a l’es-
tiu hi ha unes quantes do-
nes que, sense cap tema
prefixat, es troben simple-
ment per xerrar una estona.

Més informació:
La Tela de Penélope
Centre Cívic Sant Martí
de Provençals
C/ Selva de Mar, 215, 6è
Dimarts de 17 a 19 h

La Tela de Penélope celebra
el seu vintè aniversari

Tot i que a La Tela hi pot anar qui vulgui, ara només hi ha dones.

La Tela està oberta
a tothom cada
dimarts, de 5 a 7 
de la tarda, per 
compartir i debatre

L’estació del Clot

La línia de ferrocarril Granollers, Girona i França, de la
Companyia Madrid–Saragossa-Alacant (MZA), disposava
d’un petit baixador al Clot que permetia carregar i descar-
regar mercaderies provinents de les indústries de la zona.
L’any 1912, aquesta exigua instal·lació es va convertir en
una estació, la qual va estar donant servei als viatgers fins
al 20 de desembre de 1972, quan el seu corresponent tram
de via va ser soterrat. Així es perdé la imatge que oferien
els diumenges, a primeres hores del matí, els excursionis-
tes dels barris del voltant, els quals amb les seves motxilles
agafaven el tren per anar al Montseny o el Montnegre. Du-
rant la festa major del Clot-Camp de l’Arpa de l’any 1976, la
coordinadora d’entitats va celebrar alguns actes en les ve-
lles andanes ferroviàries. 
Si té fotografies o documents del seu barri, en pot fer 
donació a l’Arxiu Municipal del Districte. T. 93 221 94 44

Abans Aspecte que oferia l’estació del Clot després de la neva-

da del 25 de desembre de 1962.  

Ara Les restes de l’estació estan integrades en el parc del Clot, men-

tre les andanes i les vies s’han convertit en un passeig.

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

Sortir de casa i tenir una vida pròpia, a
part de la família, és el que pretenen 
la majoria de dones d’aquest col·lectiu
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N O T Í C I E Sf
Millores a la rambla del Poblenou
S’estan fent obres de millora a la rambla del Poble-
nou, en el tram comprès entre els carrers del Taulat i
Pere IV. Aquests treballs s’han acordat amb l’Associa-
ció de Comerciants de la Rambla del Poblenou i l’As-
sociació de Veïns del Poblenou. Es treballa concreta-
ment, a les zones laterals que permeten el pas de
vehicles. En aquest tram es canvia el paviment de pe-
ces de granit per un paviment d’aglomerat asfàltic. 

“Perpetracions” artístiques al carrer
Enguany ha tingut lloc, el mes de maig, la 5a edició
de “Perpetracions”, la mostra d’intervencions artísti-
ques i efímeres a l’espai urbà. Es tracta d’una activi-
tat organitzada pel Districte i que compta amb el su-
port de Barcelona Bonanit. Els veïns del terrritori
han pogut gaudir de propostes com, per exemple,
dansa, performance, accions o intervencions, activi-
tats amb vocació participativa i divulgativa.

El DURSI s’instal·larà al Fòrum
El govern municipal ha informat que ha donat llum
verda al conveni de col·laboració entre la Generalitat,
l’Ajuntament i el Consorci de la Zona Franca en vir-
tut del qual la Generalitat adquireix l’edifici, siutat al
carrer del Taulat, on s’instal·larà el Departament
d’Universitats, Recerca i Societat de la Informació.
Per a més informació es pot consultar la pàgina web
www.bcn.es.

Exposició de fotografia de Carlos Luján
Fins al proper 28 de juny es pot visitar l’exposició de
fotografies de Carlos Luján, “Asia Town in Paris”, a la
FNAC de Diagonal Mar (Av. Diagonal, 3). Es tracta
d’un treball sobre la vida diària, cultural i religiosa de
la població asiàtica a París. Gent que, tot i estar ben
integrada al món occidental, no oblida els seus orí-
gens i vol transmetre la seva història als seus joves.
L’entrada és lliure.

Daniel Venteo

L‘Ajuntament i l’Associa-
ció de Veïns Sud-Oest

Besòs han formalitzat un
acord per promoure entre els
veïns els comportaments cí-
vics en relació amb la nete-
dat, el manteniment de les
places i carrers, el mobiliari
urbà i el foment de pràcti-
ques sostenibles en l’organit-
zació d’actes públics al barri
per minimitzar el seu impac-
te mediambiental.
La signatura d’aquest conveni
s’emmarca en l’Acord per una
Barcelona Neta i Sostenible.
Des de la seva posada en fun-
cionament l’any 2000, han
estat més de dues-centes en-
titats de tota la ciutat les que
s’han adherit a aquest pacte
cívic, el qual en cada cas esta-
bleix compromisos concrets
amb les entitats i pretén, en
definitiva, compartir la res-
ponsabilitat d’un ús sosteni-
ble i respectuós de l’espai
públic.
L’especificitat de l’acord amb
l’Associació de Veïns del Sud-
Oest del Besòs és el seu caràc-
ter global. Tant el president
de l’associació de veïns, Narci-
so Ximénez Rojas, com el re-
gidor del Districte, Francesc

Narváez, que també ho és de
Serveis Urbans i Manteni-
ment de tota la ciutat, van
coincidir a destacar la natura-
lesa innovadora de l’acord que
dóna a tothom l’oportunitat
d’implicar-se activament en la
conservació del seu barri.
L’associació de veïns divulgarà
entre veïns i comerciants la
necessitat d’adoptar compor-
taments cívics en la vida dià-
ria, com ara la separació dels
residus per al seu reciclatge i

un bon ús dels contenidors de
recollida selectiva. L’associació
també col·laborarà activament
en la retirada dels nombrosos

cartells que, dia rere dia, em-
bruten el mobiliari urbà i en
l’esborrament de les pintades i
grafits de les façanes.
Per la seva part, l’Ajuntament
es compromet a endur-se pe-
riòdicament els cartells i ad-
hesius que els veïns hagin re-
collit i  dipositat en unes
bústies específiques, fet que
permetrà engegar actuacions
de sanció a les persones o em-
preses infractores de les orde-
nances municipals. Aquesta
iniciativa ja funciona en al-
tres barris de la ciutat, i s’a-
plica especialment als eixos
comercials. En alguns casos
està donant molt bons resul-
tats. 
Al barri del Besòs també hi
arribarà el Punt Verd mòbil i
es realitzaran accions de
sensibil ització ciutadana
com ara el “Fem dissabte”,
en què, entre altres activi-
tats, s’organitza una recolli-
da general de mobles i tras-
tos vells.

El Sud-Oest del Besòs fomenta
el respecte per l’espai públic 

L’associació de veïns
col·laborarà amb
l’Ajuntament a
fomentar el civisme
i a retirar cartells i
pintades

L’Associació de
Veïns del Sud-Oest
del Besòs ha signat
un acord per
col·laborar amb el
Districte en la
netedat i el foment
del civisme 
al barri

Narváez i Rojas se saluden després de signar l’acord.

Reunió informativa amb veïns celebrada a Can Saladrigas.

Els veïns participen en el disseny del carrer Marià Aguiló
Daniel Venteo

La propera remodelació del
carrer de Marià Aguiló es

farà d’acord amb les opinions
dels veïns del Poblenou. Com
ja és habitual, abans de por-
tar a terme les obres, els ar-
quitectes autors del projecte i
el regidor Narváez es van reu-
nir amb veïns per escoltar l’o-
pinió dels que han de ser els
principals usuaris de l’espai
per saber com el volen. Des-
prés de les obres, el tram de

Marià Aguiló comprès entre
Pere IV i Llull serà prioritària-
ment per a vianants i dispo-
sarà de nombrosos bancs per
seure, nou arbrat i  fitons
hidràulics per regular el tràn-
sit de vehicles pel carrer. La
limitació del trànsit rodat,
com ja succeeix a la resta del
carrer remodelat fa alguns
anys, és precisament una de
les principals demandes dels
veïns del barri. També se so-
terraran les actuals línies aè-

ries elèctriques i es renovarà
el clavegueram.
A Marià Aguiló s’actuarà so-
bre una superfície aproxima-
da de més de 4.000 m2 amb
un pressupost que supera els
1,2 milions d’euros. Després
de les obres, l’eix format pels
carrers de Sant Joan de Mal-
ta i de Marià Aguiló consoli-
darà el seu paper històric de
via de comunicació entre els
barris del Clot i del Poble-
nou.
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Redacció

Sant Martí va celebrar la 4a
Setmana del Comerç en-

tre els dies 17 i 22 de maig. El
fet que hagi coincidit a alguns
territoris amb les Festes de
Primavera hi ha afegit un ele-
ment festiu i ha potenciat
considerablement la participa-
ció de la gent en els nombro-
sos actes programats. És per
això que, a més de les activi-
tats dirigides de manera espe-
cífica als comerciants, com el
taller de presentació de regals,
el d’aparadorisme i retolació o
el concurs d’aparadors comer-
cials, també es va poder gau-
dir de balls, fires, xocolatades,
concerts i altres activitats de
caràcter lúdic.

El dissabte 21 de maig va te-
nir lloc la Mostra de Comerç
al carrer, una de les activitats
més importants de la Setma-
na i també una de les més vi-
sibles, perquè va permetre

que els comerciants exposes-
sin el gènere de les seves boti-
gues en parades que es van
instal·lar als carrers, davant
dels comerços i agrupades en
espais cèntrics dels barris com
en un mercat setmanal. La
coincidència de les fires i mos-

tres d’artesans va fer d’aquest
dia el moment culminant de
tota la setmana.
La valoració general era força
positiva, tant entre les perso-
nes que van gaudir d’aquesta
manera de fer les compres,
com entre els membres de les
associacions de comerciants i
botiguers del districte que hi
van participar.
Aquesta 4a Setmana del Co-
merç a Sant Martí ha estat
organitzada pel Consell de
Comerç del Districte de Sant
Martí i ha comptat amb la
col·laboració de les associa-
cions de comerciants i boti-
guers, com també d’altres en-
titats culturals. Aquesta cita
anual té l’objectiu de donar a
conèixer l’oferta comercial
existent i les seves singulari-
tats, tot potenciant la inter-
relació entre els propietaris
del comerç més tradicional i
proper.

Un dels actes més
importants va ser la
Mostra de Comerç
del dia 21 de maig

El comerç de Sant Martí va celebrar la 
seva 4a Setmana amb l’objectiu de donar a 
conèixer l’oferta comercial existent al 
districte i les seves singularitats

Els botiguers van treure les parades al carrer.

Sant Martí celebra la quarta
edició de la Setmana del Comerç

Des que l’any 1991 va obrir aquesta gelate-
ria, a poc a poc ha anat fent forat al barri.

Els seus gelats, granissats, batuts i la seva orxa-
ta tenen ara una gran fama. Un mostrador que
dóna al carrer ens ofereix una gran varietat de
gustos per triar i ens ho posa fàcil per aturar-
nos i satisfer els nostres capricis. Els gelats que
tenen més demanda són els de turró, nata-
nous, strachiatella i llet merengada, els quals
podem demanar en un cucurutxo o en una ter-
rina. Al capdavant d’aquest petit establiment hi

ha la Petri García, que ha vist com la gent del
barri ha anat adquirint el costum de prendre ge-
lats, quan sempre ha estat un barri amb tradició
de tapes. De fet, a la zona és difícil trobar altres
gelateries. La constància i el bon servei han
aconseguit que molts veïns hagin descobert el
plaer de prendre’s un gelat i donar, de tant en
tant, una alegria al paladar.

La Gelateria - La Jijonenca
Rambla de Prim, 47

E L  T A U L E L L

Uns gelats que han sabut seduir els veïns del barri

La Jijonenca és una atracció per a grans i petits.

Joan Anton Font

S E R V E I  P Ú B L I C

N.M.
Uns 35.000 alumnes de
261 escoles de la ciutat
han participat enguany
en el programa d’educació
viària La Guàrdia Urbana
a les escoles, que es du a
terme a tots els districtes
de Barcelona. D’aquests
alumnes, sis mil han gau-
dit de les instal·lacions
del Parc Infantil de Tràn-
sit, on han rebut una for-
mació vivencial de segure-
tat viària a través d’un
recorregut a peu i amb bi-
cicleta. Amb motiu de
l’Any del Llibre i la Lectu-
ra, estudiants de 103 es-
coles també han partici-
pat en el projecte
“Mobilitat i civisme. El lli-
bre dels nens i nenes de
Barcelona”, i han treballat
temes com “Què veig
quan vaig pel carrer”,
“Moure’s pel carrer” o
“Com vaig de casa a l’esco-
la”, en forma de redac-
cions, auques, frases, di-
buixos o vinyetes. Han
estat més de 6.700 apor-
tacions, de les quals és
previst de fer una selecció
per publicar un llibre a fi-

nal de curs i penjar-lo a la
pàgina web www.yout-
hontheroad.net.
Per al curs vinent, un dels
objectius és incrementar
la participació de les eta-
pes d’Educació Secundà-
ria i Batxillerat en el pro-
grama d’educació viària,
així com implicar més  les
famílies en aquest aspec-
te. Per aquest motiu, és
previst elaborar mate-
rials didàctics per treba-
llar en l’àmbit familiar i
concertar xerrades a les
escoles en col·laboració
amb les AMPA. El Parc
Infantil de Trànsit –si-
tuat al costat del Parla-
ment– també és obert
dissabtes per als infants
de 10 a 12 anys, els quals
hi poden anar acompa-
nyats dels pares. No cal
portar bicicleta.
El Parc de la Ciutadella
és també l’escenari de la
6a Jornada Interactiva
d’Educació Viària, l’acte
de cloenda de curs del
programa La Guàrdia
Urbana a les escoles, que
s’ha programat per al
dia 9 de juny.

La Guàrdia Urbana fa una important tasca d’educació viària.

35.000 alumnes participen 
al programa d’educació viària

 



SANT MARTÍ 7Juny 2005

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

Pere S. Paredes

A questes tres entitats s’han unit
en un gran projecte esportiu i

social, amb un únic objectiu: apro-
par els beneficis de la pràctica es-
portiva a les persones sense sostre.
El projecte, que va començar el ju-
liol de l’any passat, ha establert un
marc de col·laboració entre el Dis-
tricte de Sant Martí, els dos equipa-
ments de les persones “sense sos-
tre” del districte (el Centre de Dia
Meridiana i l’alberg Can Planas) i
els equipaments esportius munici-
pals del districte, on aquestes per-
sones poden practicar diferents
modalitats esportives.
D’aquesta manera, des del Districte
promouen la idea que l’esport pot
garantir la integració d’aquestes
persones a l’oferta normalitzada i, a

la vegada, fer que els “sense sostre”
adquireixin l’hàbit de fer esport
com a activitat saludable.
Entre las accions que s’han desenvo-
lupat s’han establert acords amb
equipaments esportius municipals
del Districte de Sant Martí perquè les
persones usuàries del Centre de Dia
Meridiana i de l’alberg Can Planas
puguin accedir a l’oferta d’aquests
equipaments com si hi estiguessin
abonats, però de manera gratuïta.

Quan fa gairebé un any de l’inici
d’aquest projecte, actualment hi ha
un grup de futbol sala que s’entrena
i juga un cop cada quinze dies en
una d’aquestes instal·lacions, i s’ha
consolidat un grup que va un cop a
la setmana a fer natació.

La valoració del programa per part
del Districte de Sant Martí, dels
professionals dels centres dels “sen-
se sostre” i dels monitors de les ins-
tal·lacions esportives municipals és
d’èxit rotund, ja que fins a aquest
moment hi ha cinquanta usuaris a
nivell individual, catorze persones
que practiquen futbol sala i deu que
practiquen la natació.

El districte de Sant Martí,
el Centre de Dia
Meridiana, l’alberg Can
Planas i alguns equipa-
ments municipals treba-
llen junts en un gran pro-
jecte esportiu i social

Gràcies al projecte s’ha
creat i consolidat un
grup de futbol sala i un
altre de natació

La natació és un dels esports que es practiquen.

Sant Martí apropa els beneficis 
de l’esport als “sense sostre”

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

Eix Comercial Poblenou

L'Associació de Comerciants Amics de la
Rambla del Poblenou i unes quantes
associacions més de comerciants del
barri es van agrupar fa temps per donar
força a l’eix comercial del Poblenou.  S’hi
apleguen més de 200 botigues, en un
dels nuclis de més vitalitat urbana, social
i comercial del districte de Sant Martí 
www.eixpoblenou.com

Festival de Barcelona Grec’05

El BCN Festival Grec 2005 incorpora en
la seva pàgina web la programació com-
pleta, la informació sobre els 49 especta-
cles i la possibilitat de comprar les entra-
des on-line per a qualsevol de les actua-
cions de música, teatre o dansa que es
despleguen a la ciutat entre el 27 de juny
i el 8 d’agost.
www.barcelonafestival.com

w

per MANEL
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La feina d’una petita entitat com
la seva és un gra de sorra en el
desert? Què es pot fer des de
Sant Martí?
Moltes coses. Treballem amb els cam-
paments de refugiats del sud d’Algèria,
a la daira d’Argub, on viuen aproxima-
dament unes 3.000 persones. Cada es-
tiu organitzem les colònies per a nens i
nenes sahrauís juntament amb Barce-
lona Solidària. I durant la resta de l’any
portem un projecte sanitari –enviem
medicaments per abastir el petit dis-
pensari–, col·laborem en la construcció
d’un centre cultural amb l’ajut del Fons
Català de Cooperació i participem en
caravanes solidàries, a més d’organit-
zar exposicions, debats, conferències...
Per què Argub? Què suposa l’a-
germanament de Sant Martí
amb aquesta població?
Els primers infants que van venir de
colònies d’estiu al Clot-Camp de l’Ar-
pa l’any 1996 eren d’aquesta daira
(una mena de municipi dividit en
quatre barris). Al desembre, quatre

parelles van tornar la visita per conèi-
xer les seves famílies, i van decidir
fundar Sant Martí amb el Sàhara. L’a-
germanament és un vincle de col·la-
boració i el reconeixement que s’ha de
fer un referèndum just i democràtic
sota l’auspici de les Nacions Unides.
Personalment, què recorda d’a-
quella primera acollida? 
Era una nena de 9 anys i l’experiència
va ser extraordinària. Hi va haver pe-
tits detalls que ens van xocar molt,
com ara tornar a la gerra l’aigua que
deixàvem al got. L’aigua és molt im-
portant al Sàhara. Les escales mecàni-
ques la tenien aterrida i quan vam
anar a l’Aquàrium volia agafar els pei-
xos amb la mà. Encara continuo en
contacte amb ella i la seva família. 
La societat catalana està sensi-
bilitzada amb el problema del
Sàhara?  
Espanya és el país que més ajuda; en-
guany arribaran 6.000 nens i nenes
de colònies, dels quals uns 800 ho fa-
ran a Catalunya. La societat catalana
està molt sensibilitzada, però els polí-
tics no. Moltes indústries s’han im-
plantat al Marroc i en el passat Es-
panya els ha venut armes per lluitar
contra el Frente Polisario.

L’aigua és la mancança més gran?
I l’alimentació i la sanitat. Encara que
és un desert de pedra, tenen aigua en
alguns pous, però s’han de desplaçar
per anar a buscar-la. Fan meravelles
amb el poc que tenen, viuen de l’ajut
humanitari i són entre 160.000 i
180.000 persones. Des de Catalunya
enviem menjar i productes d’higiene
personal.

I cada viatge personal al Sàhara
comença amb excés d’equipatge...
Cada vegada que hi va un grup porta
el màxim de quilos en medicaments
permès a l’avió... i alguns més si els
podem colar. Volem que la gent no hi
vagi a fer turisme, sinó que s’impliqui
en el projecte sociocultural i educatiu
que volem desplegar amb les escoles
de primària, una escola d’educació es-
pecial i les escoles de la dona.

Dependre de l’ajut humanitari és
dur, per què no poden ser auto-
suficients?
És impossible conrear absolutament
res. La terra és àrida i hi ha moltes zo-
nes volcàniques. Es va intentar aplicar
un projecte de la Junta de Extremadu-
ra de reg per goteig, però a banda de la
manca d’aigua, la terra no té nutrients.
A més, fins fa poc als campaments no
hi havia homes, tot ho han aixecat les
dones. I per a ells és un lloc de pas, es-
tan lluitant per tornar a casa seva.
Un camí a casa ple de mines i en-
trebancs.
Sí, els territoris al voltant dels camps
de refugiats estan plens de mines. I al
Sàhara Occidental  —sota control
marroquí—hi ha 700 desapareguts.
No hi ha ni una sola universitat, els
joves han d’anar a estudiar al Marroc
i quan tornen no els donen feina.
Qui vulgui ajudar, on s’ha d’a-
dreçar?
Nosaltres ens reunim cada dilluns de
20 a 22 h a La Farinera del Clot. 

Per a més informació
Mari Carme 93 232 91 66
Joan 635 69 42 59
smsahara@xasamail.com

E N T R E V I S T A J o a n  P i ñ o l ,  r e s p o n s a b l e  d e  S a n t  M a r t í  a m b  e l  S à h a r a

Joan Piñol davant l’exposició sobre el Sàhara que es va fer a La Farinera.

L’enviament de medicaments per abastir el petit

dispensari local, la creació d’un centre cultural i

l’organització de les colònies d’estiu són només

algunes de les activitats que impulsa Sant Martí

amb el Sàhara

“Als campaments, és
impossible conrear-hi res.

El sòl no té aigua 
ni nutrients ”

Núria 
Mahamud

“Aquest estiu vindran 
de colònies a Catalunya 
uns 800 nens i nenes
refugiats sahrauís”


