
La 5a Mostra d’Entitats, 28 i
29 de maig al Clot de la Mel 

PARTICIPACIÓ

Prop de cent 
entitats mostraran 
la seva feina

PROGRAMA

Hi haurà balls, danses,
animacions i mostra
gastronòmica

SERVEIS

L’estand del Districte
informarà sobre 
esport i cultura 

Pàg. 3

E N T R E V I S TA Pàg. 8

Pepita Barrachina
Expresidenta del Casal 
de Gent Gran Taulat-Can
Saladrigas

“A l’adolescència no
penses tant i només
t’enfades amb els
grans”

H A B I TAT G E Pàg. 6

CEIP Bogatell
Celebra els primers 
25 anys de vida

C U LT U R A Pàg. 4

Activitats per a 
tothom a la Mostra
d’Entitats

Després de l’estiu començaran les
obres de reurbanització dels es-
pais interiors compresos entre
els carrers d’Alfons el Magnànim,
Bernat Metge, Perpinyà i Lluís
Dalmau, al barri del Sud-oest del
Besòs. El projecte, fet pels arqui-
tectes Batlle i Roig, també reco-
llirà les propostes dels veïns sor-
gides d ’una reunió amb els
tècnics i el regidor del Districte a
la seu de l’AV. Els veïns demanen
més il·luminació nocturna, el
manteniment de l’arbrat o l'eli-
minació dels grafits. Després de
la nova urbanització, la qual tam-
bé augmentarà l’espai per als via-
nants i les àrees de jocs infantils,
es garantirà el nombre actual de
places d’aparcament. 

Els veïns participen en
el disseny del seu barri

Nens jugant en un dels espais que s’ha d’urbanitzar. Pàg. 5

P O L I E S P O R T I U Pàg. 7

CN Poblenou
Un club al servei 
de 500 socis

S E R V E I  P Ú B L I C Pàg. 6

BTV estrena un nou
informatiu de barris
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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

Dissabte 14 de maig
Santiago i Luis Auserón
A les 21 h. Sala Bikini (Deu i Mata, 105)
Els germans Auserón, de Radio Futura, oferiran versions
dels Stones, Beatles, David Bowie, Dylan, Neil Young...

Dimecres 18 de maig
Nitin Sawhney
A les 21.30 h. Sala Bikini (Deu i Mata, 105)
Sawhney ha compost nombrosos temes per a pel·lícu-
les i grans orquestres internacionals.

Divendres 20 de maig
Los Ronaldos
A les 21 h. Bikini (Deu i Mata, 105)
Adiós, papa, Guárdalo… després de 20 anys de parèntesi.

FESTIVAL DE GUITARRA

Dimarts 17 de maig
Manuel Barrueco
A les 21 h. El Petit Palau (Sant Francesc de Paula, 2)
Del barroc a Chick Corea i els tangos d’Astor Piazzolla.

Dijous 19 de maig
Jan Akkerman
A les 21.30 h. Luz de Gas (Muntaner, 246)
Un aventurer que toca des del rock fins a música clàssica 

Dissabte 21 de maig
Nguyên Lê. Celebrating Jimi Hendrix
A les 21. 30 h. Luz de Gas (Muntaner, 246)

Divendres 27 de maig
La Tana
A les 21.30 h. Luz de Gas (Muntaner, 246)
La veu que apadrina Paco de Lucía.

Divendres 10 de juny
Coco Montoya Blues Band
A les 21.30 h. Sala Bikini (Deu i Mata, 105)
Una nit de blues salvatge.

Dimecres 15 de juny
Mariza
A les 21.30 h. Palau de la Música (Sant Francesc de Paula, 2)
Una lisboeta que ha revolucionat el fado.

Dissabte 18 de juny
The Vienna String Quartet + I. Suzuki
A les 21.30 h. El Petit Palau (Sant Francesc de Paula, 2)
Haydn, Schubert i els Beatles entre cordes.

Dissabte 21 de maig
A dues bandes
A les 22 h. Farinera del Clot (Gran Via de les Corts, 837)
De la companyia La Coctelera.

Divendres 27 de maig
Més moll astrolabi
A les 21.30 h. Can Felipa (Pallars, 277)
Cia. Mullats. Un reguitzell d’històries absurdes, passio-
nals i ambigües.

Divendres 27 de maig
Kavafis
A les 22 h. Farinera del Clot (Gran Via de les Corts, 837)
De la companyia El Partiquí.

Divendres 3 de juny
Said Inserts in a common surface
A les 21.30 h. Can Felipa (Pallars, 277)
Un treball de moviment de dansa de Masu Fajardo i
Elena Albert.

Dissabte 11 i diumenge 12 de juny 
T’estimo, ets perfecte, ja et canviaré 
A les 22.30 h i 18 h, respectivament 
Centre Moral i Cultural del Poblenou (Pujades, 176-178)
Un gran musical, representat per la Secció de Teatre.

Dimecres 18 de maig
Dia Internacional dels Museus
Jornada de portes obertes als museus municipals. Activi-
tats complementàries. Més informació a: www.bcn.es.

Del 26 al 29 de maig
Saló Internacional del Turisme (SITC)
De 10 a 20 h. Fira de Barcelona (Av. Maria Cristina)
Amb Mèxic i Cantàbria com a convidats especials.

27, 28 i 29 de maig
Exposalud 2005
De 10 a 20 h. Fira de Barcelona (Av. Maria Cristina)
Saló de la Salut i la Qualitat de Vida.

Dissabte 28 i diumenge 29 de maig
Mostra d’Entitats
C/ Andrade (entre Lope de Vega i Espronceda)
Prop de 100 entitats mostraran la seva feina amb balls,
danses, esport, tallers i activitats de tota mena obertes
a tothom.

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, Ferran Martorell. Coordinació general: Andreu Parera.
Coordinació de fotografia: Jaume Novell. Fotografia: Rafael Escudé, Antoni Lajusticia, Pepa Álvarez, Cristina Diestro, Josep Maria Contel, Luis Clua, Julio Parralo,
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Administració: Ascensió Garcia Departament d’Imatge i Producció Editorial. Pg. Zona Franca, 60. 08038 Barcelona. Dipòsit legal: B. 29.175-1994.
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Daniel Venteo

Des de la celebració de la
primera convocatòria

l’any 1999, la Mostra d’Enti-
tats de Sant Martí s’ha con-
vertit en una de les cites d’a-
quest distr icte amb més
afluència de públic, a més
d ’una oportunitat per a
conèixer de primera mà l’o-

ferta de les associacions i en-
titats. Enguany, hi participa-
ran un centenar d’entitats de
tots els barris del districte.
En paraules del regidor,
Francesc Narváez, la mostra
és «una magnífica oportuni-
tat per a les entitats per pro-
mocionar-se i  donar-se a
conèixer mitjançant les seves

singularitats en un recinte
d’entrada lliure i obert a tot-
hom, tant als veïns del dis-
tricte com a la resta de ciu-
tadans que ens visiten».
L’última Mostra, l’any 2003,
la van visitar unes dotze mil
persones i, per tant, l’afluèn-
cia d’aquest any també es
preveu massiva.

La mostra ocuparà el tram
del carrer d’Andrade comprès
entre els de Lope de Vega i
d’Espronceda i part dels jar-
dins del parc del Clot de la
Mel. A més de les carpes o es-
tands de les entitats, hi haurà
un escenari a l’aire lliure, a
l’alçada del carrer de Lope de
Vega-Andrade, destinat a ac-
tuacions musicals, balls, ani-
macions infantils i juvenils, i,
paral·lelament, un espai co-
bert al carrer d’Andrade, a
prop d’Espronceda.
La carpa institucional del Dis-
tricte de Sant Martí oferirà in-
formacions útils sobre les op-

cions d’esport i la cultura als
diferents barris. S’explicarà on
i com gaudir dels llibres i de
les biblioteques públiques, ara
que se celebra a tot Barcelona
l’Any del Llibre, i com poder
practicar esport a les instal·la-
cions esportives públiques.
Amb motiu de la mostra, des
del divendres 27 de maig a la
tarda fins al diumenge a la
tarda, el carrer de Lope de
Vega, entre la Gran Via i
Concili de Trento, romandrà
tancat al trànsit, tot i que es
garantirà l’accés dels veïns
d’aquest tram als aparca-
ments dels seus habitatges.

SANT MARTÍ 3Maig 2005

S’espera afluència massiva després que l’última mostra, el 2003, va rebre unes 12.000 persones.

La cinquena edició de la Mostra
d’Entitats de Sant Martí se cele-
brarà als jardins del parc del Clot
de la Mel, el cap de setmana del
28 i 29 de maig. L’entrada és lliure

Al Clot de la Mel, un centenar 
d’entitats mostraran el seu treball 

C IU TA DA N S  OPINE N

Josep Lluís
Alonso
Federació d’Entitats
Clot-Camp de l’Arpa

Crec que és un moment
adequat perquè el món
associatiu de cada dis-
tricte es mostri i pre-
senti la seva varietat i
els seus objectius. 

Ramon García
Comissió de festes
del Poblenou

Una bona porta perquè
els veïns coneguin les
entitats del barri. És
com donar a la gent
una petita empenta per
tal que s’animin a par-
ticipar-hi i facin coses
per als altres.

Diego Hornos
Coordinadora
d’Entitats Eix Prim

Una manera de mos-
trarnos a la ciudada-
nía, una forma de
ponernos de largo y de
demostrar nuestras
inquietudes. Debería
ser una muestra itine-
rante y anual.

Carmen Marcos
Associació Vern
(Verneda)

Cada entitad muestra
lo que hace y los servi-
cios que presta para
que la gente tenga
información. De esta
manera, cuando surge
un problema los vecinos
saben adonde acudir. 

Joan Mañé
Veí del Poblenou

És molt bo, almenys
per als que hi partici-
pen, perquè hi ha molts
veïns als quals costa de
sortir de casa i és un
bon moment per conèi-
xer tot el que es fa al
barri.

Marta Barberà
Veïna del Clot-Camp
de l’Arpa 

Crec que serveix per
conèixer els serveis de
les entitats, però trobo
que queda un pèl diluït.
Espero que cada any
sigui millor i que tot-
hom hi participi.

L a  m o s t r a  d e  S a n t  M a r t í  v i s t a  p e r  v e ï n s  i  e n t i t a t s

Una de les novetats d’enguany és l’edició d’un diari monogràfic amb informació deta-

llada sobre aquesta trobada. El diari inclourà el plànol dels estands, les característiques

de l’estand del Districte, informacions sobre projectes socials i culturals que es desen-

volupen als barris, les institucions i entitats participants, entrevistes i reportatges. A

més, lògicament, contindrà tot el programa d’activitats de la Mostra.

E L  D I A R I  D E  L A  M O S T R AA
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C U LT U R A

Redacció

L es activitats de les enti-
tats es desenvoluparan

de manera diferenciada en
quatre espais: la tarima, la
carpa, el parc (amb la tradi-
cional mostra gastronòmi-
ca) i les instal·lacions espor-
tives. 
Dissabte al matí, a la tarima,
La Formiga Martinenca ini-
ciarà la mostra amb danses
i, a continuació, participaran
l’ACR La Palmera, ASME,
l’Esbart Sant Jordi del Fo-
ment Martinenc i l’AV Pro-
vençals-Verneda, que, oferi-
ran ballet, jazz i clàssic; ball
modern; ball i sevillanes. A
la tarda, hi haurà cant coral i
ball flamenc amb el Centro
Social i Cultural Santo Án-
gel, country a càrrec del Ca-

sal de Gent Gran Verneda,
exhibició de balls llatinoa-
mericans i tancarà la Cova
da Serpe amb balls regionals

gallecs. Diumenge participa-
ran les entitats l’ACR La Pau,
la Casa de Ceuta, el Petit Ba-
llet de Barcelona i el Sant
Martí-Clot amb dansa i clàs-
sic, ball f lamenc, ballet i
dansa.
La carpa acollirà dissabte al
matí actuacions corals amb
la Coral Gaudí i la del Casal
de Gent Gran Paraguai-Perú
i una projecció de vídeo-
col·loqui amb Martikoor. A

la tarda, hi haurà cant amb
la Tertúlia del Cante Minero
Pencho Cros, i cant coral i
teatre amb el Casino l’A-
liança del Poblenou. Diu-
menge el Casal de Gent
Gran Sant Martí oferirà ron-
dalles, el Colectivo Maloka
una projecció de vídeo-debat
i l’associació Sant Martí amb
el Sàhara una xerrada-debat.
Les activitats al parc consis-
tiran en tai-txi, grup de per-
cussió i, a la tarda, taller de
primers auxilis, titelles i di-
buix a càrrec de la Creu
Roja. Diumenge hi haurà
una demostració castellera i
una gran ballada de sarda-
nes amb colles dels barris. A
les instal·lacions esportives
es farà dissabte una exhibi-
ció de patinatge artístic i
d’hoquei en línia femení.
Diumenge hi haurà una ses-
sió d’iniciació al bàsquet.

Més informació:
www.bcn.es/santmarti

Activitats per a totes les edats
durant la 5a Mostra d’Entitats

A la Mostra hi ha programades activitats de tota mena.

Totes les activitats
de la Mostra són
d’entrada lliure

Fa anys va existir 
el carrer de Núria
Fins a mitjans dels anys setanta, el carrer de Mallorca
comprès entre els carrers de Puigmadrona i de Rogent,
va ser un més dels carrers estrets i antics d’aquesta
zona. Fins al 1909 es va dir d’Aurora, nom que aquell
any es va canviar pel de Núria. El 1930, en el número
12-14, en un edifici de nova construcció projectat d’a-
cord amb la futura amplada del carrer, s’hi va instal·lar
la cooperativa La Formiga Martinenca, fundada el
1903. La unió dels dos trams del carrer de Mallorca va
engolir el carrer de Núria. Aquesta ampliació va perme-
tre canviar els sentits de circulació dels carrers Mallorca
i València i millorar-ne el trànsit, però va desfer una
part d’aquest nucli històric, cosa que no va passar amb
els carrers de Còrsega, del Rosselló i de Provença.
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 desaparegut carrer de Núria cap als anys vint.

Ara El carrer de Mallorca, a l’alçada del carrer de Rogent.

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

El recinte d’aquesta fira s’omplirà d’activi-
tats lúdiques de tota mena i d’una de les
propostes que ja s’han convertit en un
clàssic: la mostra gastronòmica 
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N O T Í C I E Sf
Presentat el llibre “Perfum de Silenci”
El passat mes d’abril es va presentar a la seu del dis-
tricte el llibre Perfum de Silenci, del poeta Eduard
Miró i Saladrigas. L’obra de poesia és una edició en
tres llengües (català, castellà i anglès) acompanyat
d’un cd. Es tracta d’un poemari compost per 40 poe-
mes dividits en tres parts. L’argument tracta sobre la
relació del poeta, de l’home, amb la divinitat. A l’ac-
te, hi va assistir força públic.

2 noves veïnes centenàries al districte
Les senyores Maria Peñalver Mas (foto esquerra),
veïna del carrer Indústria, i Leonidas Cañas López
(foto dreta), veïna del carrer Josep Pla, han celebrat
el passat mes d’abril el seu centenari. Per aquest mo-
tiu, el regidor del Districte, Francesc Narváez, va
anar a visitar-les. En sengles actes d’homenatge, els
va lliurar una placa commemorativa dels seus
aniversaris. 

Oberta la inscripció per al Casal d’Estiu 
Ja es poden fer les inscripcions per al Casal Infantil
de Sant Martí. El casal d’estiu és adreçat a infants i
joves de 5 a 16 anys. Les inscripcions s’han de fer al
Centre Cívic Sant Martí de Provençals-Casal Infantil
de Sant Martí (c/Selva de Mar, 215). El període serà
del 27 de juny fins al 20 de juliol. De dilluns a diven-
dres i de 10 a 14 hores. Més informació: www.bcn.es.
Tel. 93 308 97 93

RNE s’instal·larà en un edifici nou del 22@
Ràdio Nacional de España en Cataluña traslladarà les
seves instal·lacions a un edifici de nova construcció a
la zona del 22@, al Poblenou. L’alcalde, Joan Clos, i la
directora general de RTVE, Carmen Caffarel, han sig-
nat un conveni que preveu la instal·lació de la redac-
ció de la ràdio pública estatal a un solar de 1.427 me-
tres quadrats, a l’illa delimitada pels carrers Sancho
de Ávila-Ciutat de Granada i Tànger.

Daniel Venteo

E l local de l’AV del Sud-
oest del Besòs es va que-

dar petit el 6 d’abril per aco-
llir la sessió informativa d’un
dels projectes que continua la
recuperació del barri: la reur-
banització dels espais inte-
riors compresos entre Alfons
el Magnànim, Bernat Metge,
Perpinyà i Lluís Dalmau.
Al costat de les grans actua-
cions de transformació dels
entorns –com ara la semico-
bertura de la Gran Via, la re-
generació mediambiental del
riu Besòs, l’àrea Fòrum, l’o-
bertura de la Diagonal fins al
mar i el pla 22@, entre d’al-
tres–, continuen les interven-
cions més de barri, en un es-
pai de reduïdes dimensions,
però d’una gran significació

social. I ho fa amb la partici-
pació activa dels veïns.
Prop d’un centenar de veïns,
arquitectes i tècnics i el regi-
dor del Districte, Francesc
Narváez, es van reunir per de-
batre quins aspectes del pro-
jecte inicial es podien milorar.
“Les persones que han de ser
les usuàries de l’espai han de
poder dir com el volen, parti-
cipar-hi”, va afirmar Narváez.
Els participants van demanar
més espai per als vianants,
bancs per seure amb respat-
llers, més il·luminació a la
nit, la lluita contra l’incivisme
dels grafits i els propietaris
d’animals domèstics, fitons
resistents i la racionalització
de l’espai per a l’aparcament
de vehicles.
“Alguns volien la supressió de
tot l’aparcament, d’altres el

volien deixar intacte. Aplica-
rem una solució intermèdia:
augmentem les places que ara
hi ha, però destinem la majo-
ria de l’espai als vianants”, va
dir el regidor. Als carrers de
Lluís Dalmau i Bernat Metge,
s’hi podrà aparcar en bateria i
es crearà un espai específic
per fer-ho a la zona reurbanit-
zada, al costat dels nous edifi-
cis d’habitatges que ja tenen
aparcaments subterranis i
que han contribuït a reduir la
presència de cotxes al carrer.
A més, al carrer de Cristóbal
de Moura es construirà un
nou aparcament públic. 
Els arbres sans es mantenen i
els malalts són substituïts. El
paviment es renovarà total-
ment seguint el mateix model
de la primera fase del projec-
te, realitzat el 2003 als en-
torns de Llull. Tot el mobiliari
urbà, els fanals i els jocs in-
fantils, a tocar de l’escola, serà
nou. Unes peces de jardí amb
plantes aromàtiques condi-
cionaran el conjunt de l’espai.

Es projecten noves millores 
al barri del Sud-oest del Besòs
L’AV del Sud-Oest del Besòs i el
Districte convoquen els veïns perquè
contribueixin a millorar un nou
projecte de reurbanització

El regidor de Sant Martí, Francesc Narváez, va parlar amb els veïns sobre el projecte.

La línia verda marca la plaça d’ús prioritari per a veïns.

L’Àrea Verda arrenca i s’anuncien nous aparcaments 
Redacció

Des d’aquest mes de maig
funciona als districtes de

l’Eixample i Ciutat Vella (ex-
cepte a la Barceloneta) el nou
sistema de regulació de l’esta-
cionament que dóna pre-
ferència als veïns. Al mateix
temps, l’Ajuntament ha adju-
dicat la construcció de cinc
nous aparcaments soterranis
a diferents punts de la ciutat.
Als districtes on funciona l’À-
rea Verda hi ha prop de

10.000 places per a ús prefe-
rent dels veïns, totes regula-
des per uns 1.200 parquíme-
tres. L’Ajuntament ha enviat
el distintiu corresponent als
veïns titulars d’un vehicle do-
nat d’alta a la zona . Els resi-
dents han rebut també una
targeta-regal per valor de 12
euros. Per als veïns, aparcar
al seu barri té el cost mínim
de 0,20 euros al dia (de di-
lluns a divendres) o 1 euro a
la setmana, mentre que els

no residents paguen 2,75 eu-
ros/hora.
Per facilitar la combinació en-
tre vehicle privat i transport
públic, l ’empresa pública
BSM, que gestiona els aparca-
ments municipals, ha creat la
targeta P-MES. Aquest abona-
ment mensual, que val 39 eu-
ros, permet estacionar fins a
12 hores diàries. Funciona als
aparcaments de BSM del Fò-
rum, del Parc Joan Miró i de
Sant Genís (Vall d’Hebron).
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E Q U I P A M E N T S

Daniel Romaní

E l Poblenou era, els anys
70, un barri poc ordenat

urbanísticament i mancat d’e-
quipaments públics. L’Ajunta-
ment va acordar la construc-
ció d’una escola al solar on hi
havia l’estació receptora de la
llet. Aquesta estació havia
subministrat una gran quanti-
tat de llet als barcelonins du-
rant molts anys. L’escola va
néixer el gener del 1980. En
aquests 25 anys, el barri i l’es-
cola han experimentat un
gran canvi. El 1984 es va
construir l’edifici d’educació
infantil, i el 1994 es va am-
pliar el parvulari amb dues au-
les per donar cabuda als més
menuts, els nens de P3. Avui,
el CEIP Bogatell és una escola
que dóna servei a un barri on
han arribat moltes famílies

noves, especialment del 1992
ençà, des de la construcció de
la Vila Olímpica. És una escola
activa, amb una pedagogia re-
novada d’acord amb els nous
temps, que viu les tradicions,
participa als Jocs Florals Esco-
lars del Districte i organitza
una gran varietat d’activitats
extraescolars (música, anglès,
bàsquet, dansa, escacs, futbol,

iniciació esportiva, patinat-
ge...). Amb motiu del seu 25è
aniversari, s’ha fet un concurs
de cartells entre els alumnes
de l’escola, un calendari amb
les fotos de tots els cursos i

tot el personal, un mural al
pati de primària, un trencadís
al pati d’infantil i un llibre per
Sant Jordi en què alumnes,
exalumnes, mestres, exmes-
tres, pares, etc. Han abocat les
seves vivències a l’escola. 
Cal destacar finalment dos ac-
tes que s’han organitzat amb
motiu del 25è aniversari. En
primer lloc, la conferència “El
barri i les persones”, a càrrec
de Josep M. Huertas, perio-
dista; Marta Solé, directora de
la Biblioteca Xavier Benguerel,
i Aurora López, cap del Depar-
tament de Planejament del
22@, que tindrà lloc el 25 de
maig a les 19.30 al CEIP Boga-
tell. En segon lloc, la Festa de
fi de curs, el 17 de juny, en
què hi haurà moltes activitats
relacionades amb el vint-i-cin-
què aniversari.   

Més informació
CEIP Bogatell. 
C/ Ramon Turró, 74-76.
Tel. 932250494

L’escola va néixer el
1980 al solar on hi
havia hagut l’estació
receptora de la llet

Amb motiu dels 25 anys, s’ha fet un concurs
de cartells entre els alumnes, un calendari,
un mural, un trencadís...

Alumnes al pati de l’escola Bogatell amb el trencadís al fons. 

El CEIP Bogatell compleix 25 anys 

F lis Flás és el nom que actualment té l’esta-
bliment que abans s’anomenava Confeccio-

nes Loli i que des que va obrir l’any 1961 va
anar guanyant fama al barri pel seu bon servei.
En reconeixement a la seva trajectòria profes-
sional, l’establiment va rebre una distinció de
l’Ajuntament de Barcelona. Amb la recent reno-
vació, l’establiment s’ha desplaçat a un local
proper; han passat del carrer Provença al carrer
Rogent, i ofereixen una imatge molt més mo-
derna i actual. La confiança, el tracte i el bon

servei són, però, els mateixos de sempre. Flis
Flás té tres botigues, l'una al costat de l’altra,
que porten els germans López, fills del Joaquim
i la Lluïsa, fundadors del negoci. Una botiga de
roba més juvenil, que porten l’Àngel i el Lluís,
una altra de vestits per a homes, atesa pel Xa-
vier, i una de roba de dona, anomenada Ara Flis
Flás, on hi ha la Loli i la M. Lluïsa. 

Flis Flás
C/ Rogent, 51

E L  T A U L E L L

La renovació de l’antiga i coneguda Confecciones Loli

Confecciones Lolis ’ha convertit en Flis Flás.

Joan Anton Font

S E R V E I  P Ú B L I C

Núria Mahamud
BTV ha renovat el pro-
grama del migdia ence-
tant un nou espai d’ac-
tualitat més proper al
ciutadà, en què es dóna
prioritat a la informació
dels barris a través de les
televisions de Districte.
Viu el Barri, així és com
s’anomena el nou espai,
s’emet de dilluns a diven-
dres de 10.30 a 13 h –des
del passat 25 d’abril– i
consta de breus reportat-
ges en els quals es reflec-
teix el dia a dia de la
gent, els projectes o l’ac-
tivitat de l’Ajuntament.
Com l’anterior programa,
segueix un model sense
presentador ni reporters
en pantalla, però està di-
vidit en blocs. 
Durant la primera franja
horària –de 10.30 a 
11 h–, Barris mostra
l’actualitat més propera
de cada districte un dia a
la setmana, dijous en el

cas de Gràcia i Sant Mar-
tí.  El segon bloc –d’11 a
11,25 h– aborda cada dia
un tema diferent mit-
jançant càpsules de re-
portatges. Dilluns, els
barcelonins, populars o
anònims, són els prota-
gonistes en el bloc 
Ciutadans; dimarts es
dedica a la Cultura (arts,
teatre, fotografia, arqui-
tectura, urbanisme, dis-
seny, moda…); dimecres
hi ha lloc per a l’Oci (gas-
tronomia, festes, turis-
me, esport…); dijous es
parla de Coneixement
(ciència i tecnologia,
medi ambient, salut, eco-
nomia i comerç, treball,
història…), i divendres es
reserva als Espectacles.
En la tercera franja
horària –de 11.25 a
11.55 h–, es repeteixen
aleatòriament les càpsu-
les de Barris estrenades
la setmana anterior; de
12 a 12.30 h tornen a
sortir les càpsules dels
espais temàtics i, final-
ment, durant l’última
mitja hora de programa,
es recuperen els repor-
tatges de Barris estre-
nats el mateix dia. 
Dissabte i diumenge s’o-
fereix una repetició del
millor de la setmana.

Més informació
www.barcelonatv.com

El nou espai s’emet de dilluns
a divendres de 10.30 a 13 h.

“Viu el Barri”, el nou
informatiu de BTV
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P O L I E S P O R T I U

Pere S. Paredes

Pot sonar a tòpic, però els res-
ponsables del Club Natació Po-

blenou són uns convençuts que “el
més important no és guanyar títols,
sinó la formació esportiva de la gent
del barri”. Ricard Martínez, actual
gerent de l’entitat i exentrenador de
la secció de rugbi del club, assegura
que “l’esport no l’hem muntat com
a negoci. Som amateurs i volem do-
nar totes les facilitats a la gent del
barri del Poblenou, i si vénen d’al-
tres barris també, per practicar i
gaudir de l’esport”.
El Club ha aconseguit no fa gaire la
gestió de la piscina municipal de
Can Felipa, però a més a més té es-

coles d’iniciació a esports com el
rugbi, la natació, el waterpolo i bàd-
minton.
Com a antic jugador de rugbi, Ri-
card recorda els seus temps d’apre-
nentatge. “En aquest esport t’en-
senyaven que l’esport és un mitjà i
no un punt i final. El nostre objec-
tiu ara és divertir-nos, sense mar-
car-nos mai un objectiu, per exem-
ple, de guanyar un títol”, afirma.

El club col·labora amb altres enti-
tats i escoles del districte de Sant
Martí, per ensenyar la pràctica dels
cinc esports en què s’ha especialit-
zat: la natació i el waterpolo, el rug-
bi, el bàdminton i l’atletisme

Totes les activitats esportives que
realitza el Club Nacaticó Poblenou
es reparteixen entre el Pavelló Mu-
nicipal de la Mar Bella, on es practi-
ca el bàdminton, l’atletisme i el rug-
bi, mentre que a les instal·lacions
de Can Felipa es realitzen la natació
i el waterpolo. 

Més informació sobre 
les activitats del CN Poblenou
Centres esportius municipals
• Mar Bella. Av. Litoral, 86-96. 
Tel. 93 221 5356
• Can Felipa. c/ Pallars, 277. 
Tel. 93 308 6047

El Club Natació Poblenou,
amb més de 800 socis, és
una entitat més preocupa-
da per vincular l’esport a
la diversió que a la simple
competició

El Club gestiona 
des de fa poc la piscina
municipal de Can Felipa

El rugbi és una de les seccions del club.

El CN Poblenou promou activitats
esportives per a unes 800 persones 

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

Atenció ciutadana de l’Ajuntament

L’Ajuntament ha incrementat els ser-
veis d’atenció ciutadana amb el nou
Telèfon del Civisme: 900 226 226, una
línia gratuïta destinada a recollir avisos
dels ciutadans referents als serveis de
neteja, manteniment i control de l’espai
públic. També es pot fer per Internet a
L’Ajuntament t’escolta. Hi ha més infor-
mació a l’adreça següent:
www.bcn.es/telefoncivisme/catala/

w
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Tota una vida al Poblenou?
Sí, menys dos anys durant la guerra,
en què vam viure al carrer de Munta-
ner cantonada La forja.
Per què va anar a viure a aquell
lloc?
Per culpa d’un bombardeig aeri que
va destrossar la nostra casa.
Com va ser això?
Nosaltres vivíem al carrer dels Pellai-
res (abans Curtidores), del barri de la
França Xica davant de Can Girona, en
unes casetes baixes de planta i un pis
que ocupàvem dues famílies. La nit
del 29 de maig de 1937 entre les 3 i
les 4 de la matinada, mentre el vigi-
lant anava avisant que hi havia alar-
ma de bombardeig , de sobte una
bomba ens va caure a sobre, va fer
tremolar el terra, el va aixecar i ho
llançà tot enlaire. Per sort, vaig que-
dar sota una porta que va quedar en
angle i em va protegir de la caiguda
dels maons al damunt. L’espectacle
dins de casa era horrorós. El passadís

era ple de runa. Ningú de la meva fa-
mília va prendre mal, però per desgrà-
cia hi va haver molts morts i el carrer
on vivíem va quedar molt malmès.
Com ha superat aquest malson?
Vivint la vida i malament, perquè la
postguerra va ser pitjor que la guerra.
La gana i les penúries del moment
eren grosses, però a l’adolescència no
penses tant i només t’enfades amb
els grans, i amb els teus amics ets fe-
liç encara que passis gana. Als quinze
anys vaig conèixer el meu marit i
m'hi vaig casar als vint. 
I això la va ajudar?
Vam anar fent i quan era la persona
més feliç del món, amb els meus tres
fills, primer se’m va morir el marit i
al cap de poc temps es va morir un
fill amb 45 anys. Més tard la mort va
arribar a un altre dels meus fills, de
48 anys.
Quan va entrar al casal d’avis?
El 1988, en perdre el marit, vaig anar
al casal a tornar el seu carnet. La per-
sona que em va atendre em va
convèncer, perquè m’hi apuntés.
Amb el dubte de si m’agradaria, em
vaig fer sòcia, perquè ja hi coneixia
algunes persones perquè hi havia
anat d’excursió amb el meu marit.

Llavors com va anar?
Fent vida normal, fins al 1996, quan
en una assemblea per canviar la Jun-
ta, després de discutir-me amb el tre-
sorer i sense voler-ho, vaig acabar en-
trant com a vocal de la nova Junta.
Vaig començar ajudant el president,
anant a reunions i exercint la repre-
sentació del casal, cosa que em va
convertir en sotspresidenta, i pocs
mesos després, en morir el president,
em vaig trobar fent de presidenta,
fins al mes de febrer d’aquest any.    

Com han anat aquests anys com a
presidenta?
Bé, perquè vam formar un equip de
cinc persones, ben avingudes, i com
que sempre he estat una persona de
consens, totes les coses les aprovàven
mitjançant votacions.

En què ha canviat el casal durant
aquests anys?
Al casal de la rambla de Poblenou, no
teníem els serveis sanitaris en condi-
cions, no estava preparat per als dis-
capacitats i l’espai era insuficient. En
una reunió de l’associació de veïns del
Poblenou em vaig assabentar que es
demanava l’edifici de la fàbrica de Can
Saladrigues per a equipaments. Des
d’aquell mateix moment vaig veure
que la planta baixa havia d’acollir les
noves dependències del casal de la
gent gran. Després de cinc anys de
lluita, pancartes, cassolades i mani-
festacions, el nou Casal de Gent Gran
Taulat–Can Saladrigas es va inaugu-
rar el mes de setembre de 2004.   
Va valer la pena aquesta lluita?
Sí, perquè l’Ajuntament va acceptar la
nostra petició i finalment el va cons-
truir. Cosa de la qual jo els estic molt
agraïda.
Què li hauria agradat fer i que no
ha aconseguit?
Disposar d’un menjador per a les per-
sones que viuen soles. 
Un record de la seva vida?
La imatge de quan anava pel carrer
amb el meu home i els meus fills pe-
tits.

E N T R E V I S T A Pepita Barrachina ,  expresidenta del Casal de Gent Gran Taulat-Can Saladrigas 

Pepita Barrachina, una emotiva i incansable lluitadora.

Tot i no ser-ne la presidenta, Pepita Barrachina

continua sent un punt de referència al casal.

Medalla de Sant Martí, al seu darrere hi ha molts

anys de lluita i compromís amb els altres.

“Mentre el vigilant anava
avisant que hi havia

alarma de bombardeig,
de sobte una bomba ens

va caure a sobre”

“A l’adolescència 
no penses tant i només
t’enfades amb els grans”

Josep Maria
Contel
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