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Prevenir els factors de risc que
poden portar a consumir dro-
gues a les escoles és l’objectiu
d’un pla que està desenvolupant
l’Agència de Salut Pública de
Barcelona. El Pla Preventiu de
Centre Escolar s’adreça als mes-
tres, pares i alumnes de Segon
Cicle d ’Educació Secundària
Obligatòria (ESO), per tal de tre-
ballar junts en la detecció dels
factors de risc i en l’elaboració
de mesures de prevenció als cen-
tres escolars. El projecte pilot
d’aquest pla s’ha posat en marxa
a sis centres escolars de Se-
cundària de Sant Martí. El pla
busca la implicació de les famí-
lies i la participació activa dels
alumnes.

Cent noves places a l’escola
bressol La Farigola del Clot

El projecte pilot s’ha posat en marxa a sis centres d’educació Secundària.

SITUACIÓ

A tocar del CEIP
Farigola del Clot, al
carrer Hernán Cortés

OFERTA

Amb aquesta, el districte 
tindrà sis escoles 
bressol municipals

CALENDARI

Han començat les
obres i funcionarà
al final d’any
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Teresa Bernabéu
Presidenta de l’Associació 
de Veïns del barri del Parc

“Continuo lluitant 
perquè el barri 
sigui millor que el 
que jo vaig trobar”
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Casal Joan Casanelles
Per a gent gran al barri 
del Clot
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Festival Musical
Galego el 22, 23 i 24
d’abril
Associació Cova da Serpe
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L’hoquei en línia, un
esport en expansió
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Vacances per
a infants i joves
Estiu 2005 Un pla per prevenir el

consum escolar de drogues 
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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

Tots els dijous d’abril
Jam sessions
A les 21 h. La Farinera del Clot (Gran Via de les Corts., 837)

Dijous 21 d’abril
Victoria Abril
A les 21.30 h. Palau de la Música (Sant Francesc de Paula, 2)
L’actriu presenta el seu nou projecte discogràfic Putche-
ros do Brasil, un recorregut pel món de la bossa nova.

Divendres 29 d’abril
Concert amb Jordi Albero
A les 22 h. La Farinera del Clot (Gran Via de les Corts., 837)

Divendres 29 d’abril
Luis Eduardo Aute
A les 21.30 h. Palau de la Música (Sant Francesc de Paula, 2)
Amb Autorretratos, Aute reinterpreta les seves cançons

Festival de Guitarra de Barcelona

Dijous 14 d’abril
Tomatito Sexteto
A les 21.30 h. Palau de la Música (Sant Francesc de Paula, 2)
Presentació d’Aguadulce.

Dissabte 23 d’abril
Aziz featuring Dalbir Singh 
A les 21.30 h. Luz de Gas (Muntaner, 246)
Asian blues.

Dilluns 2 de maig
Madredeus
A les 21.30 h. Palau de la Música (Sant Francesc de Paula, 2)
Presentació del disc Un amor infinito.

Dimarts 3 de maig
Milton Nascimento
A les 21.30 h. L’Auditori (Lepant, 150)

Dimecres 4 de maig
Larry Coryell Trio
A les 21.30 h. Bikini (Deu i Mata, 105)

Dijous 5 de maig
Noa & Solis Quartet
A les 21.30 h. L’Auditori (Lepant, 150)
La cantant Noa israeliana, amb el guitarrista Gil Dor.

Divendres 6 de maig
Diego el Cigala
A les 21.30 h. Palau de la Música (Sant Francesc de Paula, 2)
Un dels millors cantaors de flamenc.

Divendres 15 i dissabte 16 d’abril
Mira’m, però escolta’m
A les 22 h. La Farinera del Clot (Gran Via de les Corts., 837)
Companyia El Partiquí.

Dissabte 30 d’abril
Tuvalu
A les 22 h. La Farinera del Clot (Gran Via de les Corts., 837)
Companyia El Pelirojo.

Dissabte 30 d’abril i diumenge 1 de maig
El Cafè de la Marina 
A les 22.30h i 18 h, respectivament. Centre Moral 
i Cultural de Poblenou (Pujades, 176-178)
De Josep M. de Sagarra, una de les millors obres del te-
atre català i interpretada per la Secció de Teatre del
Centre Moral i Cultural.

Dissabte 7 de maig
Fashion Feeling Music
A les 22 h. La Farinera del Clot (Gran Via de les Corts., 837)
Companyia Somni al Terrat

Divendres 13 de maig
Poesia
A les 22 h. La Farinera del Clot (Gran Via de les Corts., 837)
A càrrec d’Albert Ubach.

Diumenge 24 d’abril
En concert…
A les 12 h. La Farinera del Clot (Gran Via de les Corts., 837)
Companyia LaTal.

Dissabte 14 de maig
La gran idea de la gran tortuga
A les 17.30 h. Centre Cívic Besòs (Rambla Prim, 87)
Espectacle d’ombres xineses i un conte provinents dels
indis de l’Amèrica del Nord a càrrec de Animamundi. 

Fins al 5 de juny
Turner i Venècia
CaixaForum (av. Marquès de Comillas, 6)
Reuneix més d’un centenar d’obres procedents de les
col·leccions de la Tate Britain. Serà l’única oportunitat
de veure l’exposició a Espanya.
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Daniel Venteo

Ja han començat les obres
de la nova escola bressol

municipal La Farigola del
Clot, que es construeix a la
gran illa escolar que hi ha en-
tre els carrers d ’Hernán

Cortés, Escultors Claperós,
plaça de les Glòries, avingu-
da Meridiana i el carrer del
Clot, que integrarà la nova
escola, el CEIP La Farigola
del Clot, l’IES Salvador Es-
priu i el centre cultural La

Farinera del Clot. “La nova
escola bressol estarà en per-
manent relació amb el CEIP
veí, fins i tot visualment,
mitjançant un gran vitrall
que comunicarà els patis dels
dos centres educatius. Es

tracta que els infants, i els
seus pares si així ho volen,
puguin tenir al llarg del seu
període formatiu una conti-
nuïtat pedagògica a la matei-
xa escola”, va afimar el regi-
dor del Districte, Francesc
Narváez, durant la sessió in-
formativa per presentar el
projecte a les famílies del
barri.
El nou centre ocuparà uns
1.200 m2 i tindrà capacitat
per a 99 places. Dissenyada
per l’arquitecte Sergi Salva-
dor –autor també de La Ver-
neda de Sant Martí–, totes
les instal·lacions de l’escola
estaran adaptades a les ne-
cessitats dels infants, amb fi-
nestres, poms, piques i lava-
bos fets a la seva mida.
L’equipament disposarà de
cuina pròpia ,  bugaderia ,
guardacotxes, dormitori, ves-
tidors i set aules per als dife-
rents grups de nens i nenes.

Amb el nou centre del Clot,
el districte tindrà sis escoles
bressol municipals, amb les
de Roure Clot, La Verneda
de Sant Martí –que ha en-
trat en funcionament aquest
curs escolar–, La Mar Xica,

Esquitx i El Xalet de la Pape-
rera. A més, aviat es cons-
truirà una nova escola, pro-
bablement als entorns dels
carrers Llacuna i Pallars. En
l’actualitat, l’Ajuntament ofe-
reix a Sant Martí 330 places
per a infants en edat preesco-
lar de 4 mesos a 3 anys, a les
quals caldrà afegir el cente-
nar de places del nou centre.
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Recreació virtual de l’aspecte que tindrà la nova escola bressol.

Amb la nova escola bressol La

Farigola del Clot, que es preveu

que entri en funcionament el

desembre d’enguany, al districte

de Sant Martí ja hi haurà sis 

centres municipals amb un total

de 440 places per a infants de 

4 mesos a 3 anys

Al final de l’any 2005, obrirà
la nova escola bressol del Clot

C IU TA DA N S OPINE N

Manel Bleda
Director CEIP 
La Farigola

La idea d’una illa
pedagògica al barri on
es pugui estudiar des
de petits i fins a l’insti-
tut és ideal. Potser en
un futur hi hagi una
universitat a prop.

Erundina Sáenz
Professora 

Sóc mare d’una nena de
P4 que estudia al CEIP
La Farigola i tinc un
bebè de 3 mesos.
M’aniria molt bé poder
portar la petita a l’esco-
la bressol al costat de la
seva germana. Espero
que hi pugui entrar.

Mercè Gallofré
Treballadora Correus

Tinc dos fills i una
només hi podrà anar
un any,si hi entra.
S’haurien de fer més
escoles bressol. A més,
si has de portar un fill
a una escola i l’altre a
un altre centre, perds
molt de temps.

Immaculada Rives
Psicòloga

Tinc una nena a P3 i
un bebè. Em sembla bé,
la llàstima és que hagin
trigat tant. El barri ha
crescut molt i necessi-
tem més escoles bres-
sol. Espero que el meu
petit hi pugui entrar.

Solqui Panito
Professora 

Als plànols es veu molt
bé, però construïda pot
canviar, s’ha de veure.
Tot i així, l’escola serà
molt maca, amb molt
de sol, amb una sola
planta, amb una jardí
enorme i sense escales.

Josefina Céspedes
Treballadora 
manteniment

Era una reclamació gai-
rebé històrica. Feia
molts anys que es
demanava una escola
bressol. Anirà molt bé a
la zona. S’ha d’avançar
i millorar.

Q u è  o p i n a  s o b r e  l a  i m m i n e n t  c o n s t r u c c i ó  d e  l ’ e s c o l a  b r e s s o l  L a  F a r i g o l a ?

Francesc Narváez:
“En aquesta illa
escolar hi haurà
continuitat 
pedagògica”

CO M  S’ H A  D E  F E R  P E R  D E M A N A R  P L A Ç A ?A
Per demanar una plaça cal adreçar-se directament a l’Oficina central d’informació i

matriculació escolar (carrer Bruc, 90-92), on caldrà presentar la sol·licitud de preinscrip-

ció entre els dies 2 i 13 de maig. Durant aquest període, les escoles bressol públiques

faran jornades de portes obertes perquè les famílies les puguin conèixer de primera mà.

Els impresos es poden recollir a quaselvol escola bressol municipal o per Internet a

www.bcn.es/educacio.
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E N T I T A T S

Beatriu Sanchís

E ls propers dies 22, 23
i 24 d’abril, l’Associa-

ció Cultural Gallega Cova
da Serpe, situada al barri
de Sant Martí, organitzarà
el seu Festival Musical Ga-
lego. Cada any es dedica la
trobada a un municipi o
concel lo de  Gal íc ia ,  e l
qual  en aquesta ocasió
serà la població de Meira,
de la província de Lugo.
“Al  l larg d ’aquests  tres
dies de festa volem oferir i
mostrar els costums, la
tradició, la música, el fol-
klore i, sobretot, la gastro-
nomia gallega”, afirma el
president de l’entitat, Do-
mingo Balboa. L’associa-
ció, molt arrelada al barri,
està integrada per més de
190 famílies d’origen ga-
llec de Sant Martí. L’enti-
tat es va fundar el 23 d’a-
br i l  de 1985 i  enguany
celebrarà el seu vintè ani-
versari. Durant el sopar de
gala del divendres 22, i
com cada any, es regalarà
a totes les senyores que
assisteixin a la festa una
rosa per homenatjar  la

Diada de Sant Jordi, que
coincideix amb la funda-
ció del grup i la celebració
anual del festival. “És una

manera molt escaient de
conjugar els costums ga-
llecs amb els catalans, que
de fet és la terra on vivim
i on estem molt  inte-
grats”, diu Balboa. El pro-
grama del festival cons-
tarà de les actuacions dels
grups folklòrics de l’enti-
tat ,  dels convidats i  de
dues orquestres que arri-

baran de Galícia; hi haurà
un sopar de germanor el
divendres a la nit a la gran
carpa, la qual acull també
la mostra d’artesania; les
“sessions vermut” de dis-
sabte matí i tarda, i del
ball amb revetlla a la nit.
El diumenge al matí, hi
haurà misa gallega i al ves-
pre final de festa es farà
una xocolatada. Totes les
activitats tindran lloc al
parc de Sant Martí. “Afor-
tunadament, és una de les
cites que cada any espera
el barri amb més il·lusió”,
comenta Domingo Balboa.

Més informació:
Associació
Cova da Serpe
C/ Alcalà de Guadaira, 7.
Tel. i fax: 93 307 36 60

L’Associació Cova da Serpe
dedica el seu festival a Meira

Cercavila del Festival de Música Galega Cova da Serpe.

El Camp de la Bota
Durant l’ocupació napoleònica, els primers anys del 1800,
els invasors van instal·lar un campament d’artilleria en el
bocí del front marítim situat a les dues bandes del límit
territorial entre Barcelona i Sant Adrià de Besòs. Hi van
construir una “butte”, un turó artificial per a les pràctiques
d’artilleria,  i van anomenar el lloc, pel que sembla, “Champ
de la Butte”, un mot que amb el pas dels anys va derivar en
Camp de la Bota. En aquest indret es va bastir, l’any 1850,
un edifici militar amb quatre torres, conegut com el "cas-
tell", per acollir l’Escola Pràctica d’Artilleria. Anys més tard,
el seu voltant es va poblar de barraques, que van perdurar
fins a la dècada dels setanta. L’etapa més negra d’aquest in-
dret, però, va ser entre el 20 de febrer del 1939 i el 24 de
desembre de 1952, en què la repressió de la dictadura va
utilitzar l’espai per afusellar-hi 1.619 persones.
Si té fotografies o documents del seu barri, en pot fer
donació a l’Arxiu Municipal del Districte, 93 285 03 57

Abans El castell envoltat de barraques a l’inici dels anys sei-

xanta. 

Ara L’edifici Fòrum i la urbanització de la zona han canviat el

paisatge.

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

L’entitat gallega

celebra enguany

vint anys d’associa-

cionisme i del seu

Festival Musical

Galego. La festa

coincideix amb

Sant Jordi

El festival aglutina
tradicions galle-
gues i catalanes
i conjuga les dues
cultures

• Ordena l’espai públic i facilita l’aparcament.

• Millora la qualitat ambiental.

• Descongestiona el centre de la ciutat. 

010
0,55 euro cada tres min. IVA inclòs

www.bcn.es

Oficina de l’Àrea Verda
Plaça Carles Pi i Sunyer, 8-10

08002 Barcelona
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N O T Í C I E Sf
La Fira d’Abril es trasllada al Fòrum
La Fira d’Abril de Catalunya, que durant els últims
anys s’ha celebrat a l’esplanada de la platja de la
Nova Mar Bella, canvia d’ubicació. La 34a edició de la
Fira, organitzada per la Federación de Entidades Cul-
turales Andaluzas en Catalunya (FECAC), tindrà lloc
al Fòrum a partir d’aquest any. Els dies de la celebra-
ció seran del 22 d’abril a l’1 de maig. Per a més infor-
mació sobre aquesta emblemàtica cita anual a la ciu-
tat es pot consultar la pàgina web www.bcn.es

Veïna centenària al barri del Besòs
Rosario Córdoba Almarcha, veïna del carrer de Ber-
nat Metge (Besòs), ha celebrat no fa gaire el seu cen-
tenari. Per aquest motiu, el regidor del Districte de
Sant Martí, Francesc Narváez, va visitar l’àvia cen-
tenària i li va entregar una placa commemorativa
d’aquest aniversari. L’acte d’homenatge va tenir lloc
al domicili de Rosario, que va estar acompanyada, en
tot moment, per la seva família.

30è aniversari del Club d’Escacs Sant Martí
El passat mes de març, el Club d’Escacs Sant Martí va
tancar els actes que ha celebrat durant l’últim any
amb motiu del seu 30è aniversari. L’última trobada
va ser presidida pel regidor del Districte i va comptar
amb l’assistència de membres de l’entitat. L’acte va
tenir lloc al Centre Cívic de Sant Martí i va consistir
en la presentació dels llibres Mate en 30 i Història
del Club d’Escacs de Sant Martí

Millora l’accessibilitat al metro
Des fa unes setmanes s’estan fent les obres d’adapta-
ció per a persones amb mobilitat reduïda a les esta-
cions de metro de Besòs Mar (L4) i d’Hospital de
Sant Pau (L5). Un cop acabats els treballs, hi haurà
un ascensor des del carrer fins al vestíbul amb un
tancament de vidre com a únic element visible en su-
perfície. Aquestes millores han requerit una inversió
de 2.958.000 milions d’euros.

Redacció

L’Agència de Salut Pública
de Barcelona està desen-

volupant un pla per prevenir
el consum de drogues a les
escoles. El projecte pilot d’a-
quest Pla Preventiu de Centre
Escolar s’ha posat en marxa a
sis centres escolars de Se-
cundària de Sant Martí. El
Pla vol implicar mestres, pa-
res i mares i alumnes de Se-
gon Cicle d ’Educació Se-
cundària Obligatòria (ESO), i
treballar junts per detectar
els factors de risc i consen-
suar un marc preventiu als
centres escolars.
Amb el professorat, els tèc-
nics en prevenció del Servei
d’Orientació sobre Drogues
(SOD) elaboraran uns criteris
d’actuació clars, que siguin
coherents davant l’alumnat i
la família. L’objectiu és acon-
seguir una posició preventiva
de l’escola cap al consum de
drogues i les seves conse-
qüències dins l’àmbit educa-
tiu. Aquesta línia preventiva
constitueix un factor de pro-
tecció important en l’àmbit
escolar.
La família té un paper desta-
cat en les polítiques de pre-
venció. En aquest cas, es bus-
ca la implicació familiar i el
treball escola-família per tal

de donar missatges coherents
als alumnes. La família pot
reforçar el paper del centre
educatiu i ajudar que l’alum-
ne construeixi un projecte

personal, la qual cosa consti-
tueix també un factor de pro-
tecció important. Els tècnics
del SOD, la Junta de l’Asso-
ciació de Mares i Pares d’A-
lumnes (AMPA) i els pares i
mares interessats definiran
estratègies de participació i
també dissenyaran la línia

global d’intervenció a l’escola
Prevenim en família. 
Un dels objectius del Pla
Preventiu és aconseguir la
par ticipació activa dels
alumnes.  Els  tècnics del
SOD es reuniran amb els de-
legats per decidir junts la
manera de transmetre els
missatges preventius. Els
alumnes debatran com
veuen la situació del con-
sum, com s ’ ha tractat el
tema de les drogues al centre
i com creuen que s’hauria de
tractar. Com a cloenda del
Pla, es presentarà un docu-
ment que reflecteixi les con-
clusions dels tres grups de
debat i el projecte d’inter-
venció nascut d’ells.

En marxa un Pla Preventiu de
consum de drogues a l’escola

Escola i família 
han de treballar
junts per actuar
amb coherència

El pla de l’Agència

de Salut Pública de

Barcelona s’adreça

a professors, pares 

i alumnes dels

centres escolars 

de Secundària

El projecte pilot s’ha posat en marxa a sis centres de Sant Martí.

Les classes de tennis es fan en horari lectiu d’Educació Física.

Més de 2.200 escolars practiquen tennis al districte
En el darrer curs, 2.266

alumnes de Sant Martí,
pertanyents a vint escoles,
han participat en el Programa
de Tennis Escolar que organit-
za el Districte en col·laboració
amb la Federació Catalana de
Tennis (FCT). La iniciativa es
duu a terme des de fa quatre
anys i la participació en els
cursos no ha deixat d’augmen-
tar des de la primera edició. 
Les classes es fan en horari
lectiu als centres d’ensenya-

ment. Des de la FCT es va
plantejar la campanya, que té
com a objectiu principal que el
tennis estigui present als cen-
tres escolars i els professors el
tinguin en compte dins la pro-
gramació d’Educació Física.
El programa inclou crèdits en
educació Secundària i utilitza
material didàctic divers, com
ara fitxers d’exercicis, vídeos,
material esportiu, amb raque-
tes, pilotes i altres elements.
El programa compta amb la

col·laboració del Centre Muni-
cipal Olímpia, que té pistes a
Sant Martí. El Districte dispo-
sa del material didàctic i es-
portiu necessari i el deixa en
préstec als centres interessats.
El Centre Esportiu Olímpia
cedeix les seves pistes de ten-
nis per fer les últimes ses-
sions del crèdit o unitat. D’a-
questa manera, les activitats
es poden fer en pistes de
grandàries i condicions regla-
mentàries. 
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A la conf luència dels carrers Alfons el
Magnànim i Cristóbal de Moura, hi tro-

bem una xurreria els propietaris de la qual, el
Juan Rodríguez i l'Encarna García, l’han con-
vertit en un establiment entranyable. Aquesta
paradeta va obrir l’any 1978 i des d’aleshores
és un lloc molt freqüentat per la gent del bar-
ri. Els nens hi van a comprar llaminadures en
sortir de l’escola; també hi ha qui hi passa per
davant i no pot evitar de comprar les patates
fregides i altres productes elaborats per ells, i

també hi ha qui s’hi aturarà per comprar-se
un refresc. I qui es pot resistir als xurros, que
triomfen sobretot el diumenge al matí? En
fan de prims, de gruixuts i de xocolata. És cu-
riós de veure com al voltant d’un establiment
tan petit sembla que giri la vida de tot el ba-
rri. Com diu el Juan, seria una llàstima que es
perdés la tradició d’aquests establiments que
alegren tant als veïns.
Xurreria Juan Rodríguez
C/Alfons el Magnànim, 87

E L  T A U L E L L

Una paradeta entranyable per satisfer els petits capricis

La xurreria és molt coneguda per la gent del barri.

Joan Anton Font

E Q U I P A M E N T S

Daniel Venteo

El passat 11 de març se ce-
lebrava el 10è aniversari

de l’obertura del Casal de Gent
Gran Joan Casanelles a la
plaça del mateix nom que, des
de 1993, recorda la figura de
l’advocat i regidor de l’Ajunta-
ment dels anys trenta. Al llarg
de tota la tarda d’aquell dia es
van fer activitats lúdiques de
tot tipus, representatives de la
vida diària d’aquest equipa-
ment al llarg de l’any.
Tot i que les activitats van
quedar una mica deslluïdes
pel mal temps, la plaça de
Joan Casanelles es va omplir
de desenes de persones que
van ballar sardanes, preludi
d’una jornada musical amb
actuacions de la coral del ca-
sal, sevillanes, el grup La
Amistad de la Xarxa de dones
de 50 anys i més, i el conjunt
musical Alegría, que es va en-
carregar del final de festa. La
jornada va servir per fer l’acte
de lliurament dels trofeus del
torneig de petanca, que té lloc
al llarg de tot l’any a les pistes
del veí parc del Clot. També hi
va haver un emotiu record per

a totes les víctimes i familiars
dels atemptats de l’11-M,
amb uns minuts de silenci.
Al casal participen cada mes
unes quatre-centes persones
en tota mena d’activitats, des
de tallers de tai-txi, ioga,

gimnàstica, pintura, dibuix i
puntes de coixí, fins a classes
de sevillanes, sardanes i
country, sense oblidar els cur-
sos d ’introducció a la in-
formàtica i el repàs de català i
castellà. Tots els tallers estan
conduïts per voluntaris. Cada

dissabte a la tarda els tallers i
les classes de formació deixen
pas als balls de saló, que ema-
nen la seva música per tot el
barri.
El casal Joan Casanelles és un
dels únics centres municipals
de gent gran que no es regeix
mitjançant una junta, sinó
amb una Comissió d’activi-
tats. No hi ha president ni se-
cretari ni tresorer, sinó un
moderador de comissió selec-
cionat pels mateixos usuaris i
un representant per a cada ac-
tivitat que, juntament amb
un dinamitzador municipal,
planifica el dia a dia del casal.

Més informació:
La Farinera del Clot
Gran Via de les Corts Cata-
lanes, 837

A les activitats
del casal participen
cada mes unes qua-
tre-centes persones 

El popular equipa-

ment de la plaça de

Joan Casanelles, al

Clot, commemora el

10è aniversari amb

una gran festa amb

música i ball

Els usuaris participen en l’organització de les activitats del casal.

Casal Joan Casanelles, 10 anys 
al servei de la gent gran

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

S E R V E I  P Ú B L I C

N.M.

Un cop més s’acosta l’es-
tiu i l’Ajuntament, en
col·laboració amb entitats
de lleure, posa a disposi-
ció dels nois i noies de
fins a 17 anys activitats
per gaudir de les vacances
a un preu assequible. Per
als qui es queden a ciutat,
l’oferta inclou els casals
d’estiu, que tenen lloc a
escoles, casals, centres cí-
vics, etc. i s’adrecen a in-
fants de fins a 14 anys;
els casals esportius (de 6
a 14 anys), i els Campus
Olímpia, que es fan en
torns de 5 o 10 dies a les
instal·lacions esportives
municipals. Hi ha dife-
rents modalitats: el pre-
campus (de 3 a 7 anys); el
campus poliesportiu (de 8
a 16 anys); l’específic (de
8 a 16 anys), amb un es-
port preferent i altres
complementaris; el de na-
tura, que durant la sego-
na setmana es trasllada al
medi rural, i l’especial,
adreçat a infants amb al-
gun tipus de discapacitat
psíquica.

Els qui s’estimin més aga-
far la motxilla i conviure
amb joves de la mateixa
edat tenen una bona ofer-
ta de colònies, campa-
ments i rutes fora de la
ciutat; el període d’ins-
cripció comença el 30 d’a-
bril i cal adreçar-se a cada
entitat organitzadora. En
aquelles instal·lacions on
es preveu molta demanda
es farà un sorteig previ
per determinar l’ordre
d’inscripció. Cal recollir
número a la instal·lació
corresponent del 16 al 26
d’abril, ambdós inclosos. 
L’Ajuntament també ator-
garà ajuts econòmics a fa-
mílies amb dificultats
econòmiques, amb un lí-
mit de 7.182 euros d’in-
gressos bruts anuals per a
cada membre de la unitat
familiar. El període de
sol·licitud és del 30 d’abril
al 21 de maig i la llista de
beneficiaris sortirà el 6 de
juny.

Més informació: OAC 
Pl. Valentí Almirall, 1
www.bcn.es

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

Oberta la inscripció
per a les vacances d’estiu



Qui no ha vist passar

pel carrer un grup de

nois sobre patins amb

les rodes en línia? 

A Sant Martí  hi ha 

patinatge i hoquei en

aquesta nova modalitat

Pere S. Paredes

A l districte hi ha tres clubs que
fomenten entre els nois i noies

dels districte aquest espectacular
esport on es combinen els estics
(els pals), el puck (disc rodó i pla
que rellisca pel terra), els cascos i
les proteccions d’hoquei gel, amb la
pràctica del hockey patins. Es juga
sobre pistes poliesportives de pavi-
ment i amb patins de rodes. L’ho-
quei en línia ha variat les posicions
de les rodes dels patins i ha passat
de tenir-les de dues i  dues en
paral·lel, a tenir-les en línia.
“És un esport jove en expansió”,
així ho afirma Pablo Martín, presi-
dent del Club BBK (Club Bambas-
quet). BBK va néixer el 1984 al
districte de Sant Martí i és un dels
principals motors de l’hoquei en lí-
nia a Barcelona.

Albert Bragulat és l’entrenador del
Barcelona Tsunamis, un altre club
de Sant Martí que vol ser “un dels
més grans referents de l’hoquei en
línia, tant a la Vila Olímpica i al Po-
blenou com a Barcelona. El poten-
cial de joves practicants ja el tenim
al barri –afirma Bragulat–. Ara, l’ú-
nic que ens fa falta són unes
instal·lacions adequades”.
El Tucans ASME, un altre dels clubs
d’hoquei en línia d’aquest districte,
va néixer al 1999 amb un primer
equip d’Street hoquei, però davant
l’afició creixent, l’any 2001, es va
crear l’escola de Patinatge i Hoquei
en Línia que actualment compta
amb uns 60 nens i una secció d’Stre-
et Hoquei d’uns 125 nens, repartits
entre 14 equips mixtes. 
El pressupost de l’equip individual
d’algú que vol practicar aquest esport
(casc, estic, genolleres, pantalons, sa-
marretes, mitjons i patins), pot pujar
a més de 400 euros. “No és un esport
car, però els patins que han d’estar

emmotllats a tu són el complement
més car”, explica Martín.
Tots tres clubs han il·lusionat molts
nens en la pràctica d’aquest esport i
cadascun d’ells té diversos equips,
que participen en les competicions
del Consell Escolar o en lligues orga-
nitzades pels mateixos clubs.

Tant el Club BBK, com Barcelona
Tsunamis i l’Hoquei Línia Tucans
ASME, conviden tots aquells patina-
dors i afeccionats al patinatge i a
l’hoquei en línia, a posar-se en con-
tacte amb ells, connectant-se a
www.clubbbk.com o www.barcelo-
natsunamis.com o al 93.313.69.82
(Srta. Luisa), respectivament.
www.clubbbk.com
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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

Veïns de Clot-Camp de l’Arpa

L’Associació de Veïns Clot-Camp de l’Arpa
porta des de 1975 una trajectòria conti-
nuada de defensa dels interessos del barri.
El web recull la tasca de les diferents sec-
cions d’aquesta entitat: ensenyament,
medi ambient, urbanisme, sanitat i inclou
una ressenya històrica del barri.
L’Associació edita un butlletí imprès que es
pot descarregar en PDF.
www.avclot.org

Teatralnet: tot el teatre de Barcelona

És una revista digital d’arts escèniques
independent, fundada l’any 1997, que
no té vinculació amb grups o empreses
teatrals. Inclou la cartellera de
Barcelona i l’àrea metropolitana, notí-
cies, reportatges i també seccions de
crítica i informació de serveis per a
gent del teatre, ja siguin companyies
professionals o amateurs.
www.teatral.net

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

Al Centre Esportiu
Municipal  Clot de la Mel,
cada divendres s’hi
poden trobar patinadors.

Al districte hi ha tres clubs que practiquen l’hoquei en línia.

L'hoquei en línia, un esport 
jove en expansió a Sant Martí

per MANEL
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Quan es va decidir a participar a
l’associació?
Va ser en un moment de grans can-
vis, abans dels Jocs Olímpics. Volia
saber què havia de passar i em vaig
mobilitzar.
El barri ha canviat molt, oi?
Fa molts anys, els diumenges a la tar-
da, quan les fàbriques i les agències
de transport ja havien tancat, el barri
semblava un poble. Avui tot ha cres-
cut i en general ha millorat, tot i que
urbanísticament hi ha aspectes criti-
cables. Jo continuo lluitant perquè el
dia de demà els que vinguin trobin el
barri millor que jo el vaig trobar. 
A quins aspectes es refereix?
Abans aparcàvem allà on volíem.
Amb la urbanització de Wellington
s’han perdut dues-centes places d’a-
parcament. I s’han fet molts pisos

nous, però al barri no hi ha cap apar-
cament públic.
Què en pensa, de l’arribada del
tramvia?
Sincerament, no li veig gaire utilitat.
El trajecte és curt i està pràcticament
buit tot el dia. Amb el nou Wellington
hem guanyat estèticament, perquè les
voreres estaven malament, feia por
passar-hi de nit, i era un gran pipi-
can, i ho continua sent a causa de l’in-
civisme de la gent. Però tancar-lo al
trànsit ens està aïllant.
Causa cap problema acústic?
De soroll, en fa. Ara, no tant per no
deixar-te descansar. No és un soroll
que molesti, tot i que a l’estiu es nota
més.
Els qui sí que molestaven eren
els timbalers…
Sí. La Ciutadella no queda dins del
nostre barri, és de Ciutat Vella. Però
el soroll es mou lliurement per l’aire i
no hi entén, de divisions administra-
tives. I a nosaltres ens molestava, i
molt. Ens vam mobilitzar amb els

veïns del Casc Antic i vam pressionar
perquè se solucionés el problema. I
ho hem aconseguit. Els han trobat un
espai més adequat per tocar els tim-
bals. El barri, amb el parc al centre, és
una gran caixa de ressonància. Un es-
tiu vam portar una emissora de ràdio
a les tres de la matinada a gravar els
timbalers i no van trobar cap turista,
sinó veïns que intentaven dormir i
que no podien. 
I un altre problema és el de la
prostitució.
N’hi ha. Però és indubtable que n’hi
ha menys i ja no fan els escàndols d’a-

bans. Ara bé, mai s’han posat a la por-
ta de la universitat, però sí a la porta
de l’escola pública, a pocs metres de
distància. Són les cinc de la tarda i els
nens se les troben al carrer.
Quina és la seva relació amb la
Pompeu Fabra?

Fem coses molt diferents i tenim con-
tactes puntuals, sobretot pel que fa
referència al transport. Des de l’asso-
ciació vam aconseguir que la línia 14
de l’autobús arribés fins aquí i també
ho vam aconseguir amb el 10, que és
l'única que ens comunica de mar a
muntanya.
En tot cas, cada dia hi venen mi-
lers d’estudiants.
Abans feien molta vida als comerços,
i era molt positiu. Però cada vegada
sembla que ho fan menys, pel restau-
rant que hi ha a dins de la universitat. 
Quins són els reptes del barri del
Parc?
Crec que el nou equipament de San-
daru, abans d’obrir-lo, ja ha quedat
petit. No tenim escola bressol pública
ni centre de dia, i al barri, de gent
gran, n’hi ha molta. I ara han tancat
la pista poliesportiva municipal de
Llull. Sandaru és insuficient per a to-
tes les necessitats del barri del Parc.
Del nou Pla de Barris, què n’es-
pera?
Es poden moure els límits dels barris,
però la gent és la mateixa. La poden
posar en un cantó o en un altre, però
hi continuen sent, i les seves necessi-
tats reals també.
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E N T R E V I S T A Teresa Bernabéu, presidenta de l’Associació de Veïns del barri del Parc

El fet de viure a un barri petit no li fa perdre l’impuls per millorar-lo.

“Continuo lluitant
perquè el barri sigui
millor que el que jo
vaig trobar”
Des del seu ingrés a l’associació, ara fa quinze

anys,Teresa Bernabéu n’ha estat sempre la pre-

sidenta, amb l'excepció d'un parell d’anys.

Quiromassatgista de professió fins fa només 

un any, la Teresa sempre ha trobat el temps sufi-

cient per dedicar-se a la millora del seu barri

“Al barri del Parc 
necessitem

més equipaments”

Daniel
Venteo


