
SANT MARTÍ
B A R C E L O N A

A Sant Martí, el pla municipal

per a la millora integral de l’espai

públic comença per carrers del

Poblenou: Llull, Ramon Turró,

Espronceda, Lope de Vega, Bil-

bao, Pallars, Pujades, passeig Cal-

vell i la plaça Prim veuran aviat

com se'n renoven  diferents ele-

ments: els llums, les voreres, la

calçada, el mobiliari urbà, l’ar-

brat, etc. L’Ajuntament  vol que

amb la renovació i millora de to-

tes aquestes peces de forma coor-

dinada, el resultat sigui una visi-

ble millora de la qualitat de

l’espai públic al barri. El fet d’ac-

tuar de manera integral pretén

reduir al mínim la incidència de

les obres sobre la vida quotidiana

de comerços i veïns.

El Clot-Camp de l’Arpa
guanya nous equipaments

Els treballs han començat al carrer Pallars.
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Es construeixen a
Concili de Trento,
Bilbao i Lope de Vega 

EQUIPAMENTS

Acollirà el nou CAP,
pisos per a gent gran
i locals socials

CALENDARI

Les obres estaran
enllestides al final
de l’any 2005 
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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 de la trucada: 0,55 euros + IVA /cada 
3 minuts o fracció).
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

Cada els dijous de març

Descarga cubana
A les 21 h. Jazz Sí Club Taller de Músics (Requesens, 2)

Quintet base del Jazz Sí i Maria Elena, Carlos Caro...

I els divendres, flamenc; dissabtes, jazz/rock/blues i

funky i diumenges, jam session de rock.

Dimarts 15 de març

Pink Martini
A les 21.30 h. Sala Bikini (Deu i Mata, 105).

En part, un musical de Hollywood, una petita orquestra

de cambra o una pel·lícula de cinema negre japonesa.

Dimecres 16 de març 

Melos Quartet
A les 21 h. Palau de la Música (Sant Francesc de Paula, 2).

Després de 40 anys de carrera, aquesta serà l’última gira

del grup. Peces de Mendelssohn, Debussy i Brahms.

Dimecres 16 de març 

Orquestra Simfònica del Vallès
A les 21 h. Palau de la Música (Sant Francesc de Paula, 2).

Amb Carmen Yepes (piano). Peces de Txaikovski.

Divendres 18 de març

Mikel Erentxun
A les 21.30 h. Palau de la Música (Sant Francesc de Paula, 2).

Dissabte 19 i diumenge 20 de març

Tactequetér
Ds. a les 18 h i dg. a les 12 h. La Pedrera (Pg. de Gràcia, 92)

Concert familiar. Gratuït amb reserva (902 400 973).

Dijous 31 de març

Música del temps del Quijote
A les 21 h. Palau de la Música (Sant Francesc de Paula, 2).

Cor de Cambra del Palau de la Música.

Diumenge 3 d’abril

Cor Vivaldi- Petits cantors de Catalunya
A les 18 h. Palau de la Música (Sant Francesc de Paula, 2).

Missa Brevis, de B. Britten; Lletanies a la verge negra de Ro-

camadour, d’F. Poulenc; i Stabat Mater (García Demestres).

Diumenge 3 d’abril

Sons del Mediterrani
A les 12 h. Palau de la Generalitat (pl. Sant Jaume)

Dins del cicle de concerts de carrilló.

Diumenge 10 d’abril 

Les Quatre Estacions
A les 19 h. Auditori Winterthur (Illa Diagonal)

A càrrec del Cor Vivaldi de Petits Cantors de Catalunya.

Fins al 27 de març

Els músics de Bremen
Ds. a les 12 i 18 h i dg. a les 12 i 16.30 h. 

Versus Teatre (Castillejos, 179)

Conte musical amb la Cia. Teatre de la Nau.

Dissabte 9 d’abril

Quin és l’animal més animal 
de tots els animals?
A les 17.30 h. Centre Cívic Besòs (Rbla. Prim, 87-89)

A càrrec de Penjim - Penjam.

FESTIVAL EL FEILE

Dijous 17 i divendres 18 de març

The Doonan Famuly/Celtic Caos
A les 21 h. Teatre Salesià Sant Josep, C/ Rocafort, 42.

Celebració del Dia de Sant Patrici. Celtic Caos és un

grup català de música de ball irlandesa.

Dissabte 19 de març

Torneig de jocs gaèlics
A les 12 h. Complex Esportiu Mpal. Mar Bella (av. Litoral, 86)

Dissabte 19 de març

The Undertones
A les 21 h. Sala Bikini (Deu i Mata, 105)

La banda irlandesa és una referència del pop/punk per

a les noves generacions.

Diumenge 20 de març

Thin Lizzy
A les 21 h. Razzmatazz, 2 (Pamplona, 88)

Un dels noms clàssics de la història del rock.

Fins al 30 d’abril

Un segle d’escola a Barcelona
Centre Cultural La Farinera del Clot (Gran Via, 837)

Un recorregut per la història escolar a Barcelona al llarg

del segle XX. També hi haurà taules rodones.

Fins al 22 de maig

París i els surrealistes
Centre de Cultura Contemporània-CCCB (Montalegre, 5)

400 obres que n’analitzen el seu esperit transgressor.

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 i 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, Nuria Mahamud, Pilar Fernández,

Gerard Maristany, Daniel Venteo, Pere S. Paredes, Josep Maria Contel, Joan Anton Font, Dolors Roset, Beatriu Sanchís, Ferran Martorell. Coordinació: Andreu

Parera. Fotografia: Rafael Escudé, Antoni Lajusticia, Pepa Álvarez, Cristina Diestro, Josep Maria Contel, Luis Clua, Julio Parralo, Manel Socias, Laura Llach, Jordi

Hernández. Disseny: Subirà i Associats. Maquetació i preimpressió: Agustín Viguera, Cristina Vidal. Edició WEB: Miquel Navarro. Producció: Joan Isern i

Maribel Baños. Impressió: Mateu Press SA. Manipulació: General serveis. Distribució: M. Àngels Alonso i Serveis de correus. Administració: Ascensió Garcia

Departament d’Imatge i Producció Editorial. Pg. Zona Franca, 60. 08038 Barcelona. Dipòsit legal: B. 29.175-1994.

www.bcn.es/publicacions

bcnrevistes@mail.bcn.es
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Daniel Venteo

J
a han començat les obres

tan esperades pels veïns,

el moviment associatiu i el

Districte: les de l’illa d’equi-

paments i serveis públics del

solar comprès entre els car-

rers de Concili de Trento, Bil-

bao i Lope de Vega. El regi-

dor del Districte, Francesc

Narváez, destaca que la for-

ma de la nova illa d’equipa-

ments “és el resultat d’una

negociació amb els veïns i les

entitats que compartiran

l’espai, com ara el CAP, els

apartaments per a gent gran,

l’escola de formació d’adults

o la colla de Castellers, entre

d’altres”.

L’illa d’equipaments acollirà

en les seves instal·lacions,

entre d’altres, el nou Centre

d’Assistència Primària (CAP)

del Clot i una promoció de 39

habitatges per a la gent gran.

El nou edifici estarà format

per dos cossos units per la

planta baixa, que comptarà

amb un soterrani destinat a

92 places d’aparcament per a

cotxes i  5 motocicletes.

Aquesta planta subterrània

també acollirà altres serveis

de l’equipament, com ara una

escola de formació per a

adults i la nova seu de la colla

dels Castellers de Barcelona.

El complex tindrà una alçada

de planta baixa més quatre

plantes, destinades a aparta-

ments per a un col·lectiu que

els últims anys està veient re-

coneguts els seus drets a una

assistència digna: la gent

gran. La promoció consta de

39 apartaments d’uns qua-

ranta metres quadrats.

Aquests nous apartaments

amb serveis per a persones

grans passaran a ampliar

l’oferta d’aquest tipus d’habi-

tatges que ofereix l’Ajunta-

ment de Barcelona. Junta-

ment amb l’atenció domicilià-

ria, els centres de dia i les re-

sidències, aquest tipus d’a-

partaments són una de les

peces que conformen l’es-

tructura de serveis bàsics per

a la gent gran a Barcelona.

El nou CAP substituirà les

instal·lacions de l’actual –si-

tuat al carrer de Biscaia ,

núm. 305-309–, insuficients

per a atendre adequadament

la demanda creixent.

Segons el Patronat Municipal

de l’Habitatge, la previsió és

que els treballs de construc-

ció dels habitatges per a la

gent gran i la resta d’equipa-

ments, obra dels arquitectes

Francesc Rius Camps i Sergi

Serra Casals, estiguin enlles-

tides cap a final del 2005.
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Les obres de l’illa d’equipaments i serveis públics ja han començat.

L’illa compresa entre Concili 
de Trento, Bilbao i Lope de Vega
acollirà el nou CAP del Clot,
pisos per a gent gran, una 
escola de formació per a adults 
i la seu dels Castellers de
Barcelona

El nou CAP del Clot estarà 
enllestit al final de l’any 2005

C IU TA DA N S OPINE N

Carmen Alonso
Mestressa de casa

A mi me parece muy
bien, sobretodo los pisos
para personas mayores.
El ambulatorio tam-
bién, ya que en el Lope
de Vega no cabíamos.
Estamos contentos por-
que este barrio está
mejorando mucho.

Marina Redondo
Estudiant

No em sembla bé que
estiguin fent aquestes
obres, perquè ja hi ha
molts edificis. Voldria
que hi hagués un parc.

Gemma Carrillo
Estudiant

Em sembla molt bé per-
què necessitàvem llocs
així a on poder venir.
Crec que la gent gran
necessita més llocs així
per millorar.

Cesáreo García
Jubilat

Las obras están perfec-
tas. Me paso horas y
horas viendo como tra-
bajan. Estupendo que
hagan cosas para la
gente mayor, porque los
hijos hoy en día ya no
nos quieren.

Mari Carmen
Pastor
Mestressa de casa

Veo bien que hagan
cosas para las personas
mayores, y el ambula-
torio. Pero me gustaría
que hicieran una guar-
dería para los niños
pequeños, porque hacen
mucha falta.

Marian Romero
Serrallera

Mientras se hacen son
un poco rollo, porqué
están los camiones. Y
bueno, cuando termi-
nen seguro que sera
una buena obra y esta-
remos todos contentos
en el barrio.

Q u è  p e n s e n  e l s  v e ï n s  d e l  b a r r i  s o b r e  e l  f u t u r  e q u i p a m e n t ?

Les obres avancen
a bon ritme i es
preveu que acabin
a final d’any
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E N T I T A T S

Dolors Roset

J
únior, encarregat de la

canalla: “Els reptes s'a-

consegueixen amb feina,

molta feina, i molts somnis

trencats. Però la nostra colla

es pot permetre el luxe de

somniar perquè a la nostra

esquena hi ha una història

única, irrepetible i de supe-

ració permanent.”

Xavi Macías, aixecador: “No

recordo com va començar

tot, però sé que quan tenia

sis anys vaig començar a fer

castells. De mica en mica

van anar confiant en mi. Un

dia, a Cornellà, em van pre-

guntar si volia fer el tres de

vuit i vaig dir: "D'acord". Em

vaig descalçar i ma germana

em va portar a collibè fins a

la pinya. 

Tània García, dos: “Jo mai

havia fet un castell de vuit,

així que estava el doble de

nerviosa. Un cop a dalt [5 de

8], ens vàrem mirar, amb la

meva companya, i les dues

decidírem mirar a baix. Ja sé

que no està bé, però no ho

vaig poder evitar. Pugen els

dosos de la torre i l'acotxa-

dora del tres es col·loca, el

castell està clavat, puja l'en-

xaneta i fa la primera aleta,

fa la passada, el castell se-

gueix igual, fa la segona ale-

ta, CARREGAT!!! I encara

no sé què va passar, però el

pom es va despenjar de tal

manera que tot el castell va

caure. Però tothom estava

molt content perquè feia sis

anys que no l'intentàvem.” 

Padu, segon: “Va arribar un

moment que vaig creure que

ja se m’havien acabat les for-

ces i que no podria aguantar

en el meu lloc, però vaig dir-

me que jo no seria el primer

de cedir. Tenia la sensació

que ja no dominava el meu

cos i que els meus esforços

eren febles i inútils, com si

m'aguantés al meu lloc per

no sé quina força estranya.

Amb un soroll sord, tot el

castell queia damunt nostre.

L'intent [del 3 de 8] va unir-

nos una mica més a tots, en

la il·lusió, en l'esforç i en la

decepció. Tots en vam sortir

més persones, més caste-

llers, més colla.”

Castellers de Barcelona

C. Rossend Nobas, 33.

Tel. 93 232 55 56 

i 93 265 48 88

a/e: colla@castellersde-

barcelona.org

web: castellersdebarcelo-

na.org

Barcelona aixeca els seus
castells des del barri del Clot

Els castellers aixequen un pilar a la plaça Sant Jaume.

Can Saladrigas
El març de 1883, la primitiva fàbrica dels Saladrigas va

patir un incendi que causà desperfectes en algunes ins-

tal·lacions. Per tal de reparar els danys, van sol·licitar a

l’Ajuntament de Sant Martí un permís per ocupar una

part de l’espai que en el futur havia de ser el carrer Llull,

però els va ser denegat.  Finalment decidiren construir

una nova fàbrica en un terreny rústic, Can Casamijana o

el Prat dels Gitanos. El projecte de 1884 va anar a càrrec

de l’enginyer mecànic Francisco Pascual, el qual va bas-

tir un nou edifici de dues grans naus rectangulars i ver-

ticals, de planta baixa i tres pisos, amb grans finestres

que hi augmentaven la claror alhora que regeneraven

l’ambient de l'interior. Amb la reforma del PERI aprova-

da el 1985, l’antiga fàbrica es convertirà en un centre

cultural per al Poblenou. 

Si té fotografies o documents del seu barri, en pot fer

donació a l’Arxiu Municipal del Districte, 93 221 94 44

Abans Façana principal de Can Saladrigas i el carrer Joncar (1913).

Ara L’indret ha canviat molt, el carrer Joncar pràcticament ha des-

aparegut i la façana espera la rehabilitació.

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

"Tothom pot entrar
a formar part d'una
colla i també tot-
hom pot sortir-ne.
No s'exigeix res a
ningú, ni tampoc es
fa firmar res”.
Ho diu Emili Miró i
Fons, un dels caste-
llers de Barcelona
que tenen la seu al
carrer Rossend
Nobas.
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N O T Í C I E Sf

El Dia de les Dones, també a Sant Martí 
Amb un ampli programa d’activitats, el Districte de

Sant Martí i diverses entitats dels barris organitzen

conjuntament diferents actes coincidint amb el Dia

Internacional de la Dona, que se celebra arreu del

món el 8 de març. A Sant Martí, l’inici de les activi-

tats té lloc el dia 7, a les cinc de la tarda, al teatre del

Centre Cultural La Farinera del Clot, amb el col·loqui

“Dona i sexualitat”.

Llibres sobre els 25 anys d’ASME
El dimarts dia 15 de març, a partir de les 19 hores,

tindrà lloc a la Sala de Plens del Districte de Sant

Martí (plaça de Valentí Almirall,1) la presentació del

llibre ASME: 25 anys d’esport, salut i lleure. Es tracta

d’una publicació que recull l’evolució de l’Associació

Sant Martí Esport i una part molt important de la

història dels veïns de Sant Martí que han gaudit i

gaudeixen practicant esport.

Presentat un llibre sobre la Verneda Alta
El llibre Records de la lluita per un barri millor:

l’Associació de Veïns de la Verneda Alta va ser pre-

sentat a finals del passat mes de febrer en un acte

que es va fer al centre cívic de Sant Martí. L’acte va

ser presidit pel regidor del Districte, Francesc Nar-

váez, el qual va ser acompanyat, entre d’altres, per

José Ángel Borlán, president de la Societat d’Estu-

dis de la Verneda Alta.

Properes actuacions a la Línia 4 de metro
A consequència de les vibracions i esquerdes detecta-

des a alguns habitatges, properament es faran noves

actuacions en el tram de la Línia 4 de metro comprès

entre les estacions de Bogatell i Selva de Mar per mi-

nimitzar la vibració del pas dels trens. Segons fonts

del Metro, l’actuació haurà de ser de gran abast, con-

sistirà en un aïllant de goma per sota de la via, i es

buscarà la manera d’afectar al servei el menys pos-

sible.

Joan Anton Font

A
l Poblenou ja s’han posat

en marxa les primeres

obres de millora de diferents

carrers del dins del Pla de

Millora Integral de l’Espai

Públic, un seguit d ’actua-

cions que ha programat l’A-

juntament d ’aquí a l ’any

2007. Aquestes actuacions

inclouen la renovació de l’en-

llumenat, les voreres, els es-

cocells dels arbres, la calçada,

el mobiliari urbà, l’arbrat, els

semàfors i la millora de l’ac-

cessibilitat.

Les diferents actuacions de

millora s’han programat en

funció de les necessitats de-

tectades a cada carrer o plaça.

Els carrers del barri on ara

han començat ja aquestes

obres de millora són: Llull,

entre Rambla del Poblenou i

Lope de Vega; Ramon Turró,

entre Bac de Roda i Lope de

Vega; Espronceda, entre Pa-

llars i Llull; Lope de Vega, en-

tre Pallars i Ramon Turró;

Bilbao, entre Pallars i Llull;

els carrers Pallars i Pujades,

entre Rambla del Poblenou i

Bac de Roda; el passeig Cal-

vell i la plaça de Prim. 

Un nou concepte de

gestió de l’espai públic

El Pla de Millora Integral de

l’Espai Públic és un nou con-

cepte de gestió de l’espai pú-

blic que ha posat en marxa

l’Ajuntament. Consisteix a ac-

tuar, al mateix temps, en tots

els elements i serveis del car-

rer. D’aquesta manera es re-

dueixen les molèsties oca-

sionades per les obres i

s’optimitzen els recursos i

l’esforç dels treballs de man-

teniment i millora. Els res-

ponsables municipals bus-

quen, d’aquesta manera, que

el resultat sigui posar a dis-

posició dels veïns del barri,

del carrer o de la plaça, un es-

pai públic renovat, de quali-

tat, que sigui vist pels ciuta-

dans “com una extensió de la

pròpìa llar”.

Comencen les obres de millora
integral de carrers al Poblenou

Les actuacions
inclouen la
renovació de les
voreres, el mobiliari
urbà i l’enllumenat

Carrers com Llull,
Ramon Turró,
Espronceda, Lope
de Vega, Bilbao,
Pallars, Pujades, el
passeig Calvell i la
plaça Prim veuran
renovats tots els
seus elements

Obres de Manteniment Integral a un dels carrers.

Medalles d’honor per a Felicidad Gracia i José Manuel Rodríguez
A

quest mes de març, Felici-

dad Gracia, presidenta de

l’Associació de Veïns de Via

Trajana, i José Manuel Rodrí-

guez, director del CEIP Ca-

talònia, rebran les medalles

d’honor de la ciutat de Barce-

lona a proposta del Districte

de Sant Martí. Aquest acte,

on es guardonarà també d’al-

tres persones i entitats dels

diferents districtes que s’han

destacat, entre altres coses,

per la seva activitat professio-

nal o la seva sensibilitat pels

barris de la ciutat, tindrà lloc

al Saló de Cent en un acte pre-

sidit per l’alcalde Joan Clos. 

Felicidad Gracia va néixer l’any

1937 a Barcelona i des dels 16

anys ha viscut al barri de la

Via Trajana (Verneda Alta).

Des de fa molts anys està vin-

culada a l’Associació de Veïns

de la Via Trajana, des d’on im-

pulsa i promou accions reivin-

dicatives per millorar la quali-

tat de vida al barri. 

José Manuel Rodríguez va

néixer l’any 1945 al municipi

de Caridad (Astúries). L’any

1979 va entrar com a profes-

sor i membre de l’equip direc-

tiu del CEIP Catalònia, data de

la seva inauguració i des del

curs escolar 1979-80 és el di-

rector d’aquest centre escolar.

Ha destacat per la seva tasca

en favor de la integració de l’a-

lumnat estranger, de la defen-

sa d’actituds cíviques i ha fet

barri impulsant la cultura. 
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L
’any 1967, Francesc Vives de la Cortada

va obrir una joieria a la Verneda, al ma-

teix temps que el seu germà Joaquim n’obria

una altra al Poblenou. Al principi, l’establi-

ment de la Verneda es trobava al Pont del Tre-

ball, fins que l’any 1981 es va traslladar a la

seva ubicació actual, al carrer Cantàbria. Fran-

cesc, rellotger mecànic des de molt jove, porta

el negoci amb la seva esposa, la Pepita Soler,

que és qui atén els clients. El juny de 2002,

Francesc va rebre el guardó del Districte de

Sant Martí pels anys dedicats al comerç. Està

especialitzat en rellotge antic. Fa reparacions

de rellotges mecànics i per això és un referent

per a molts clients, ja que avui dia és difícil de

trobar qui en repari. A la botiga, s’hi ven gène-

re escollit acomodat als gustos comercials. A

més de rellotges, hi trobem joies, marcs per a

fotografies i objectes de regal.

Rellotgeria-Joieria Vives de la Cortada 

C/ Cantàbria, 54

E L  T A U L E L L

Un rellotger mecànic guardonat per la seva dedicació

Pepita Soler, esposa de Francesc Vives, atén una clienta.

Joan Anton Font

E Q U I P A M E N T S

Pilar Fernández

L
a mostra ,  que es  va

inaugurar el passat dia

1 i romandrà oberta al pú-

blic a la sala Joan Alsina i

Carné fins al 30 d’abril, fa

un recorregut per la història

de l’escola a Barcelona du-

rant el segle XX. Posa èmfa-

si  en dos fets:  en pr imer

lloc, en l’acció municipal,

que ha estat i és capdavan-

tera en l’impuls de l’escola

pública en els períodes de-

mocràtics i de resistència

durant els governs més cen-

tralistes i dictatorials; i en

segon lloc, en la societat ci-

vil, que busca alternatives

davant d’una escola insufi-

cient i deficient en molts

aspectes.

Aquesta exposició itinerant

es va celebrar anteriorment

al Museu d’Història de la

Ciutat i al Districte de Grà-

cia. El programa d’activitats

que l’acompanya, però, can-

via. En aquest cas hi ha con-

ferències i col·loquis, que

seran d’entrada lliure i es

podran veure per videocon-

ferència a través de http://

xtec.es/crp.santmarti. 

Entre les activitats progra-

mades, destaca la conferèn-

cia que tindrà lloc el 7 d’a-

bril sobre “Passat i futur de

l’escola pública”, a càrrec de

Jaume Carbonell, director de

Quaderns de Pedagogia, i

Antoni Martorell, director

de Ser veis Educatius de

l’Institut Municipal d’Educa-

ció de Barcelona.

Paral·lelament a aquesta ex-

posició i formant part del

mateix programa, a la plan-

ta soterrani-1 de La Farine-

ra també es pot visitar una

mostra dels treballs realit-

zats per 25 escoles del dis-

tricte de Sant Martí sobre la

història dels centres d’en-

senyament. Aquestes esco-

les han format dos grups

amb tasques diferenciades:

un ha treballat reunint do-

cuments, fotografies i qual-

sevol altre material signifi-

catiu per conèixer la història

del centre, i l’altre ha treba-

llat a través d’Internet, amb

les webquest, buscant i en-

trevistant antics alumnes.

Més informació

La Farinera del Clot

Gran Via de les Corts 

Catalanes, 837

També s’hi pot
visitar una mostra
dels treballs fets
per 25 escoles del
districte

Se celebra al Centre
Cultural La Farinera
del Clot l’exposició
“Un segle d’escola a
Barcelona. Acció
municipal i popular.
1900-2005”

L’exposició recull imatges històriques.

S E R V E I  P Ú B L I C

Núria Mahamud
Del 4 al 15 d’abril es farà

el procés de preinscripció

als centres d’ensenya-

ment obligatori. El Dis-

tricte, conjuntament amb

la direcció dels centres i

les associacions de pares i

mares, ha programat, un

any més, un calendari de

jornades de portes ober-

tes per donar a conèixer a

les famílies les instal·la-

cions i característiques

pedagògiques de la xarxa

d’escoles públiques, així

com els serveis i les activi-

tats que ofereixen a l’a-

lumnat.

També ha editat un fullet

on es recullen el dia i l’ho-

ra de les jornades de por-

tes obertes a tots els cen-

tres públics, la majoria

entre el final de març i el

principi d’abril. Alguns

d’ells també fan visites

concertades, com el CEIP

Dovella, Miralletes, M.

Escola Casas, a Clot-Camp

de l’Arpa, i els CEIP Els

Horts i Els Porxos, a la

Verneda.

D’altra banda, durant la

primera quinzena de

maig tindrà lloc el període

de preinscripció a les es-

coles bressol i, en aques-

tes mateixes dates, es po-

dran veure les

instal·lacions i parlar amb

la direcció de les set esco-

les bressol municipals:

Roure Clot, el Vuit, La

Verneda, Esquitx, el Cas-

cavell, la Mar Xica i el Xa-

let de la Paperera. Aques-

tes dues últimes, al

Poblenou, només faran

jornada de portes obertes

el primer dia de preins-

cripció.

Per als ensenyaments

postobligatoris, la preins-

cripció serà del 17 al 27

de maig.

Més informació:

www.bcn.es/santmarti

Oficina d’Informació 

Escolar Consorci 

d’Educació de Barcelona

Bruc, 90-92, baixos

Tel. 93 467 73 50

El Districte ha editat un fullet on es recullen totes les dates.

La Farinera mostra un recorregut
per la història de l’escola a BCN

Jornades de portes obertes
als centres escolars



El Col·lectiu d’Esport
per a Tothom (Cet10) va
celebrar l’any passat el
seu desè aniversari
amb la consolidació del
projecte

Pere S. Paredes

3
.000 nens i nenes participants a

l’escola de promoció esportiva,

més de 1.500 a les activitats de

lleure, 90 monitors treballant per

als nois i un total de 20 centres

educatius. Aquests són els números

que donen forma al Col·lectiu d’Es-

port per a Tothom 10 (Cet10).

L’entitat, amb seu al barri de la

Verneda, va néixer el 1994 per

treballar “en el camp del lleure, de

l’esport i de la prestació de ser-

veis. Amb un munt d’activitats

pensades amb la intenció de fo-

mentar  i  posar  en pràct ica  e l

caràcter associatiu i de servei.

Som considerats la primera escola

esportiva d’àmbit ciutadà”, resu-

meix Xavier Prat, director d’àrea

de promoció esportiva del Cet10.

Des dels seus orígens, el col·lectiu

s’encarrega d’organitzar activitats

fora dels horaris lectius de les es-

coles i ha anat creixent el nombre

de centres educatius que utilitzen

els seus serveis, que han passat

dels 12 inicials als 20 actuals.

Cet10 ofereix a les escoles serveis

com iniciació esportiva del bàs-

quet, el futbol, el tennis, l’hand-

bol, la gimnàstica rítmica, el jazz,

el patinatge, la psicomotricitat

per als més petits, o altres activi-

tats no esportives, com ludote-

ques, tallers de teatre, servei de

menjador, manualitats, aula d’es-

tudis, guarderies, colònies i casals

d’estiu.

Cet10 dissenya, juntament amb

l’AMPA i els equips docents, els

plans educatius particulars de cada

centre i ofereix totes les activitats

supervisades pels monitors. Aquests

no sols ja tenen coneixements en

diferents àmbits del món del lleure

i de l’esport, sinó que han estat for-

mats pel centre de formació d’a-

questa organització.

Actualment Cet10 gestiona tres

equipaments esportius ubicats al

districte de Sant Martí: la pista

poliesportiva La Palmera, el Cen-

tre Esportiu Municipal Olímpia i,

juntament amb la Federació Cata-

lana de Bàsquet, el Complex Es-

portiu Municipal Bac de Roda.
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M U LT I M È D I A

TELEVISIÓ

Clot TV

Gran Via de les Corts Catalanes, 837

Notícies i reportatges per a BTV 

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

La Verneda a Internet

El barri de la Verneda compta amb un

portal d’Internet que es presenta com a

ciberassociació. Està fet per un grup de

joves que mantenen viu un canal d’infor-

mació del barri, tant actual com històri-

ca, fotografies, calendari d’activitats, un

directori de serveis, etc. Està obert a la

participació en fòrums, enquestes, etc.

www.laverneda.com

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

L’entitat dissenya 
totes les activitats
d’acord amb les AMPA

El bàsquet és un dels esports amb què treballa Cet10.

Cet10 de la Verneda, la primera
escola esportiva de Barcelona

per MANEL

Vacances Setmana Santa
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Com va començar l’activitat veï-

nal?

En arribar al barri, em vaig fer soci de

l’associació de veïns, vaig entrar en el

grup de teatre que tenia i em vaig con-

vertir, més tard, el 1967, en el seu direc-

tor. Això em va permetre col·laborar

amb la ponència del grup cultural de

l’associació, prendre part en la cavalcada

de reis, reactivar el casal d’avis a l’antic

“hogar del jubilado” i també participar

en la creació d’un grup de joves.

Faci’m cinc cèntims de la història

del barri

El sud-oest del Besòs va néixer en els lí-

mits de la Gran Via al mar i del carrer

Perpinyà a la Rambla Prim, per treure

les barraques de la ciutat. Dels nouvin-

guts, una part provenia de les barra-

ques de Can Valero de Montjuïc, una al-

tra de la Barceloneta i uns altres eren

rellogats. 

Per què aquest nom?

Això se sap poc, i ve de quan es va urba-

nitzar el barri; com que no tenia nom,

els arquitectes el van començar a ano-

menar “la urbanización situada al sudo-

este del poblado del Besòs”. Nosaltres,

en si, no estem al sud-oest, sinó més

aviat a l’est, però sí que és el sud-oest en

relació amb el “poblado”.

Tornant a la seva activitat, com

continua?

Sobretot dins del grup de teatre i de la

ponència de cultura, fins que, en arribar

la democràcia, em vaig dedicar a la polí-

tica activa. Aquesta tasca la vaig exercir

durant uns dotze anys; al final vaig tor-

nar al barri i al grup de teatre, del quals

mai no m’havia separat del tot. 

Però vostè va ser president de l’as-

sociació de veïns, oi? 

Sí, vaig entrar a la Vocalia de Cultura i,

el 1989, em van escollir president. Per

motius d’una afecció cardíaca, el 1992

em vaig veure obligat a posar-me en un

segon terme i vaig passar a ocupar la

sotspresidència, càrrec que exerceixo

des de llavors.

En què ha canviat el barri aquests

anys?

Abans era un barri marginal, però amb

les accions que s’han fet des de l’asso-

ciació s’ha convertit en un barri més de

Barcelona. 

Què ha suposat la Rambla?

Assolir una reivindicació que l’associa-

ció plantejava des de 1976 per arranjar

l’antiga Riera d’Horta, un pou de rates,

runa, cotxes mal aparcats i una línia

d’alta tensió, que sempre topava amb

tota mena d’excuses. La Rambla va ser

el primer pas per desenvolupar el barri,

i des de llavors ha estat una altra cosa.

També han tingut aluminosi, com

està aquest problema?

Després de la inquietud i preocupació

dels primers moments, des de l’associa-

ció s’ha fet i es fa un seguiment exhaus-

tiu per cercar solucions i perquè aques-

tes vagin per bon camí. Des del

moment en què es va valorar que calia

enderrocar dos blocs i que la solució

dels altres passava per la voluntat dels

veïns –que podien optar per la remode-

lació o l’enderroc–, ja s’han substituït

dos edificis i, properament, un tercer

anirà a terra. 

Ara que el Fòrum ha passat, quina

valoració en fa?

Molt positiva; abans aquesta era una

zona oblidada, ara és un espai que con-

vida a passejar. Però encara falta que es

recuperi el nom de plaça de la Fraterni-

tat a l’espai on hi ha el monument en

record a les víctimes del franquisme, un

nom que abans de les obres ja tenia la

plaça.

Em pot parlar del tramvia?

Ara per ara està aturat i a la gent d’aquí

li crea una sèrie d’inconvenients a l’hora

d’aparcar. Les vies del tramvia estan

instal·lades i assenyalades, i l’obra conti-

nua encerclada amb tanques, la qual

cosa genera una divisió de la zona en

dues parts. 

Quina valoració fa de tants anys

de lluita veïnal?

Positiva, encara que m’hauria agradat

que ho fos més, però sempre es topa

amb la burocràcia, que alenteix les rei-

vindicacions. Nosaltres sempre volem

que es faci tot al moment, sense tenir

en compte que a Barcelona som molts

milers de persones.
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E N T R E V I S T A Paco Abad,  sostpresident de l’Associació de Veïns SO Besòs

Per Paco Abad el barri és el motor de la seva vida.

“Aquest era un barri
marginal que s’ha 
convertit en un més
de Barcelona”

Paco Abad, amb vuitanta-dos anys, continua
sent un lluitador incansable que ha fet de l’as-
sociacionisme la seva vida. El 1998 va ser dis-
tingit amb la Medalla d’Honor de la ciutat.

“Escollit president, una
afecció cardíaca el 1992

em va obligar a posar-me
en un segon terme”

Josep Maria
Contel


