
SANT MARTÍ
B A R C E L O N A

La plaça de Valentí Almirall, da-
vant de la seu del Districte, es va
omplir de gom a gom la tarda
del dissabte 15 de gener per do-
nar el tret de sortida als actes
festius del 20è aniversari de la
Coordinadora de Gegants de
Barcelona. Gegants i veïns van
ballar plegats per celebrar la vi-
talitat de les colles de geganters
de la ciutat. Al llarg de tot l’any,
entre les festes de Santa Eulàlia i
les de la Mercè, els gegants visi-
taran tots els districtes i tindran
lloc nombroses activitats per di-
fondre aquesta tradició barcelo-
nina centenària. La cloenda d’a-
questa commemoració es farà la
nit del 8 d’octubre, amb una cer-
cavila nocturna.

Oliva-Artés serà la nova
seu de la Guàrdia Urbana

Tots els gegants de Barcelona visitaran els 10 districtes i han començat per Sant Martí.  

FUNCIONAMENT

La nova caserna es
posarà en marxa
durant el 2006

PATRIMONI

Estarà instal·lada en
una nau dels antics
Tallers Oliva-Artés

EMPLAÇAMENT

Formarà part del
futur Parc Central 
del Poblenou
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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

Dijous 24 i divendres 25 de febrer
George Moustaki-Paco Ibáñez
A les 21.30 h. Palau de la Música (Sant Francesc de Paula, 2)
Duo entre dos cantautors compromesos. 

Divendres 25 de febrer
Ivanow Jazz Group
A les 23 h. La Farinera del Clot (Gran Via de les Corts, 837)
Swing en directe.

Dimecres 2 de març
Pablo Milanés
A les 21.30 h. Palau de la Música (Sant Francesc de Paula, 2)
Una nova cita amb l’autor de Yolanda o Para vivir.

Divendres 4 de març
Los Secretos
A les 21.30 h. Palau de la Música (Sant Francesc de Paula, 2)
Un concert acústic i intimista del mític grup dels 80.

Diumenge 13 de març
European Union Chamber Orchestra
A les 18 h. Palau de la Música (Sant Francesc de Paula, 2)
Obres de Mozart i Haydn.

FESTIVAL BARNASANTS
Diumenge 20 de febrer
Marc Parrot
A les 22.30 h. Sala Vivaldi (Llançà, 5)
Presenta el seu darrer àlbum, Dos maletas.

Divendres 18 i dissabte 19 de febrer
Jorge Drexler
A les 22 h. L’Espai (travessera de Gràcia, 63)

Dijous 24 de febrer
Mercedes Ferrer
A les 22 h. Luz de Gas (Muntaner, 246)

Divendres 25 de febrer
Gerard Quintana
A les 22 h. Barcelona Teatre Musical (Lleida, 40)

Dissabte 26 de febrer
Lluís Llach + Feliu Ventura
A les 22 h. Barcelona Teatre Musical (Lleida, 40)

Divendres 4 de març
Marina Rosell
A les 22 h. Cotxeres de Sants (Sants, 79-83)

Dimecres 9 i dijous 10 de març
Toti Soler
A les 22 h. L’Espai (travessera de Gràcia, 63)

Dissabte 26 de febrer
Perfils
A les 22h. La Farinera del Clot (Gran Via, 837)
A partir del poema “Ara mateix” de Miquel Martí i Pol

Dissabte 26 i diumenge 27 de febrer
L’apartament
A les 22.30 i 18 h, respectivament. Centre Moral i Cultural
del Poblenou (Pujades, 176-178)
Adaptació teatral de la famosa pel·lícula de Billy Wilder.

Dissabte 19 i diumenge 20 de març
El gran amic gegant (infantil)
A les 18 h. Centre Moral i Cultural (Pujades, 176-178)
Una història de Roald Dhal, a càrrec del grup infantil i
juvenil de la secció de teatre del centre del Poblenou.

Dimarts 8 de març
XIX edició premi 8 de març
M. Aurèlia Capmany 2005
A les 17 h. Saló de Cent de l’Ajuntament (pl. Sant Jaume)
Votació dels projectes per al premi del públic. A partir
de les 17.30 h, lliurament de tots els premis. Consulteu
més actes al web dels centres municipals d’Informació i
Recursos per a les Dones: www.cird.bcn.es.

Fins al 25 de juny 
Barcelona, una ciutat de novel·la
Espai Cultural Caja Madrid (plaça Catalunya, 9 )
Recorreguts literaris, audiovisuals i conferències amb au-
tors cada dissabte. Actes englobats en l’Any del Llibre.

Fins al 10 d’abril
Factoria d’humor Bruguera
CCCB (Montalegre, 5)
Una mostra que ens descobreix les entranyes de l’edito-
rial on Mortadelo i Filemón, Zipi i Zape, Carpanta o
Anacleto van prendre vida.

Fins al 16 d’octubre 
Abajo las murallas!! 150 anys de 
l’enderroc de les muralles de Barcelona 
Museu d'Història de la Ciutat (pl. Rei, 7)
Una exposició per conèixer les causes de l'enderroca-
ment de les muralles medievals de Barcelona i el seu
desenvolupament urbanístic posterior.



Daniel Venteo

E ls antics Tallers Oliva-
Artés, situats al solar

comprès entre Pere IV, Bac de
Roda, Marroc i Espronceda,
acolliran a partir del 2006 la
nova caserna de la Guàrdia
Urbana a Sant Martí,  en

substitució de l’actual de la
Gran Via de les Corts Catala-
nes, 924.
Segons el regidor del Distric-
te, Francesc Narváez, “teníem
una necessitat i una voluntat.
La necessitat era dotar la
Guàrdia Urbana d’una bona

seu per fer la seva feina i la
voluntat, dotar els antics ta-
llers amb nova activitat. I així
ho hem fet”.
“Amb aquesta actuació, Sant
Martí tindrà una nova caser-
na”, afegeix Narvaéz, “la qual
donarà satisfacció a les ne-
cessitats de servei que tenen
els ciutadans. A més, es troba
en una posició estratègica i és
una peça més del nou Parc
Central dissenyat per l’arqui-
tecte francès Jean Nouvel”.
Situada a la confluència de
Marroc amb Bac de Roda, la
nova caserna tindrà una co-
municació ràpida amb tot
Sant Martí i configurarà el fu-

tur Parc Central del Poblenou
com una àrea de serveis de
primer ordre, juntament amb
la caserna dels bombers i al-
tres equipaments públics.

A l’interior d’una de les naus
de l’antic conjunt industrial,
s’hi construirà la caserna, que
tindrà tres plantes. La prime-
ra planta de la caserna estarà

dedicada als espais d’atenció
als ciutadans, mentre que la
resta acollirà les instal·lacions
internes del cos. L’edifici
tindrà capacitat per acollir
fins al doble de la dotació ac-
tual i podrà esdevenir capça-
lera de zona. Les obres tenen
un cost d’1,7 milions d’euros.
El projecte de rehabilitació ha
sorgit d’una escola-taller ocu-
pacional de Barcelona Activa.
Les obres les du a terme un
equip de 96 joves que apre-
nen a treballar i treballen
aprenent, de la mateixa ma-
nera que ja va succeir amb la
recuperació de Can Jauman-
dreu i la Farinera del Clot.
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La futura caserna substituirà l’actual de Gran Via, 924.

Al principi del 2006, la Guàrdia

Urbana tindrà la nova caserna als

antics Tallers Oliva-Artés.

Ampliarà les seves instal·lacions

actuals i potenciarà l’atenció de 

qualitat al ciutadà

Oliva-Artés es transformarà en
una moderna caserna de la GUB

PAT R I M O N I  D E  S A N T  M A R T ÍA

Construïts al principi de la dècada de 1920, l’origen dels

Tallers Oliva-Artés es remunta cap a 1880, quan l’engi-

nyer mecànic Andreu Oliva Gallamí va fundar un taller

dedicat a la compra, construcció i reparació de maquinà-

ria diversa. Oliva-Artés se suma a d’altres espais fabrils,

com ara Can Jaumeandreu, Can Saladrigas i Ca l’Aranyó,

entre d’altres,que inicien una nova etapa gràcies a la ubi-

cació d’equipaments socials, culturals i de serveis.

C IU TA DA N S OPINE N

Jordi Fosas
Arxiu Històric del
Poblenou

Oliva-Artés s’ha salvat
per la pressió dels
veïns. Al barri no
tenim monuments, les
nostres catedrals són
les fàbriques i l’Oliva-
Artés n’és una de la
indústria.

Manuel Albarracín
Veí Gran Via 924

És una noticia estupen-
da, ahora ellos no pue-
den hacer bien su tra-
bajo y los vecinos tene-
mos menos espacio
para aparcar y sufri-
mos las molestias de
este tipo de cuartel.

Martín Cela
Sotsinspector GUB

El nou edifici ha estat
dissenyat a partir de
les nostres idees, fet
que el converteix en un
espai totalment pensat
per a un bon funciona-
ment. Estem molt
agraïts.

Anna Puig
AV Paraguai-Perú

Ara la nova caserna
estarà ben bé al centre
dels barris de Sant
Martí. Això serà posi-
tiu per a tots els veïns.
És molt important con-
servar l’edifici, perquè
és un referent per a
tots nosaltres.

Manel Pascual
CER Coop. Bac de
Roda

Les necessitats de la
GUB al districte passen
per un canvi de lloc,
quant a infraestructures
i d’informació al ciuta-
dà. Un dels llocs es-
caients per ubicar-la és,
sens dubte, Oliva-Artés.

M. Carmen
Corbalán
AV Gran Via-Perú-
Espronceda

Tenir la GU més a prop
sempre és millor que
tenir-la lluny. A més, la
seva proximitat amb el
nou Parc Central garan-
tirà també la seguretat
en aquest espai.

Q u è  o p i n a  d e  l a  i n s t a l · l a c i ó  d e  l a  n o v a  c a s e r n a  d e  l a  G U  a  O l i v a - A r t é s ?

Narváez: “Calia una
bona seu per a la
Guàrdia Urbana  i
voliem reactivar els
antics tallers”
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P.F.

R epresentacions tea-
trals principalment,

però també espectacles de
varietés –com ells denomi-
nen el cafè teatre–, grup
de sardanes, de sevillanes,
grup de dansa de diverses
modalitats o d’esperanto
són algunes de les activi-
tats que organitza aquesta
entitat cultural que es va
fundar el 1903 com a co-
operativa obrera i que, di-
guem-ho així, va renéixer
el 1979 com a entitat.
Al local de la Formiga Mar-
tinenca hi ha, cada tarda i
cada vespre, una gran acti-
vitat, entre classes, troba-
des i assaigs. Perquè a més
dels programes propis de
la Formiga hi ha els d’al-
tres entitats que hi estan
adherides. Aquest és el cas
del Grup d’Esperanto Au-
rora, el Grup Sardanista
Estels o el Centre Excur-
sionista Sant Martí.
Possiblement el dia més
concorregut sigui el diu-
menge, a la tarda especial-
ment, quan hi ha progra-
mats els espectacles de

varietés. “Ve molta gent
gran, sobretot dones, i és
una de les activitats pun-
teres”, afirma Jaume Vi-
llaspin, secretari de la For-
miga, el qual afegeix que

els usuaris de l’entitat són
un públic familiar de totes
les edats.
La Formiga Martinenca
compta amb uns 350 so-
cis. A part de pagar la quo-
ta de 12 euros a l ’any,
molts col·laboren en les
activitats i, si no fan teatre
o classes de dansa, cusen

els vestits que els seus fills
portaran durant una re-
presentació, per posar un
exemple. Però també es
pot gaudir dels espectacles
que organitzen sense ser-
ne soci, només cal pagar
una entrada a preus molt
populars, la qual, en el cas
de la gent gran que acu-
deix els diumenges, és de
2,40 euros.
Com a membre de la Fede-
ració d’Entitats del Dis-
tricte, La Formiga partici-
pa en tots els actes festius
i solidaris que s’hi organit-
zen, com ara la Cavalcada
de Reis, el Carnestoltes o
la Campanya de recollida
de joguines.

Més informació
La Formiga Martinenca
c/ Mallorca, 580
Tel. 93 232 77 09

La Formiga Martinenca manté
el seu intens ritme de treball

Entre els usuaris de la Formiga Martinenca hi ha moltes famílies.

Possiblement el
dia més
concurregut sigui 
el diumenge, quan 
hi ha varietés

El mercat del Clot
L’entrada principal del mercat del Clot, està entre la plaça
Font i Sagué (comerç) i el carrer Cabanyal (Colón). Aquest
espai, sempre concorregut, fou durant anys part de l’itine-
rari natural d’accés a l’estació. Antigament en aquest in-
dret s’aplegaven pagesos i altres venedors que configura-
ven un mercat a l’aire lliure. Davant de l’enrenou que
generava aquesta pràctica, l’Ajuntament de Sant Martí va
decidir construir-hi un mercat, el projecte del qual va ser
encarregat a Pere Falqués i Urpí, arquitecte municipal. El
nou edifici, de planta rectangular, coberta metàl·lica i tan-
ca d’obra vista, va ser bastit en uns terrenys propietat de la
família Buxó i inaugurat el 1889. L’any 1994, el mercat va
ser rehabilitat, s’hi va construir un aparcament subterrani,
es van esponjar les parades i es van restaurar les façanes. 
Si té fotografies o documents del seu barri, en pot fer
donació a l’Arxiu Municipal del Districte, 93 285 03 57

Abans El mercat i la plaça Font i Sagué, coneguda antigament

com del Comerç, entre 1900-1920. 

Ara Amb les obres de millora del 1994, es va aprofitar l'ocasió per

convertir els carrers del voltant en una zona de vianants.

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

La Formiga

Martinenca va cap

als 102 anys,

longevitat que no

li ha fet perdre

força, sinó al

contrari, augmen-

tar les activitats

www.bcn.es/publicacions
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N O T Í C I E Sf
Urbanització d’interiors d’illa
Ja s’ha aprovat el projecte d’urbanització de l’inte-
rior de l’illa delimitada pels carrers de la Marina,
Joan d’Àustria, Llull, Ramon Turró i avinguda de Bo-
gatell. Aquestes obres de millora permetran la reno-
vació del paviment, la modernització de les xarxes de
serveis, el mobiliari urbà, l’arbrat i el sistema de reg.
L’actuació s’incou en la recuperació d’interiors d’illa
per a usos cívics a Sant Martí

Primers resultats del Pla
El Pla de Promoció de l’Atletisme del Districte de
Sant Martí, presentat a mitjan any 2004 i que té com
a objectius impulsar el suport a l’educació física i a
l’atletisme en edat escolar i fomentar també la pràc-
tica d’aquest esport per a totes les edats, ja dóna els
primers resultats. De moment, amb diferents activi-
tats a les instal·lacions i als barris, s’ha obtingut la
participació d’unes 2.500 persones. 

Dues veïnes centenàries a Sant Martí
Les àvies Balbina Martínez Pascual, del Clot-Camp
de l’Arpa, i Maria Albalate Solsona, del Poblenou, van
celebrar durant el passat mes de gener el seu cente-
nari. Per aquest motiu, el regidor del Districte de
Sant Martí, Francesc Narváez, va visitar cadascuna
de les dues veïnes i en sengles actes d’homenatge els
va lliurar una placa commemorativa d’aquests ani-
versaris.

Pisos protegits al Sud-oest del Besòs
Dins del Programa de remodelació del Sud-oest del
Besòs, el passat mes de gener es va fer el lliurament
de claus als propietaris dels 65 pisos nous de protec-
ció oficial situats a la plaça de Juliana Morell. L’acte
va comptar, entre altres, amb la participació del regi-
dor del Districte de Sant Martí, Francesc Narváez,
secretari d’habitatge de la Generalitat, Ricard Fer-
nández, i el delegat del Govern a Catalunya, Joan
Rangel.

Daniel Venteo

La plaça de Valentí Almi-
rall va acollir el passat 15

de gener, emmig d’una gran
festa amb la participació de
veïns,  entitats i  una r ica
mostra de la imagineria fes-
tiva barcelonina ,  el  co-
mençament dels actes de ce-
lebració del 20è aniversari
de la Coordinadora de Ge-
ganters.
A la plaça de la seu del Dis-
tricte, s’hi van aplegar, da-
vant de l’entusiasme de grans
i petits, els gegants marti-
nencs, en Bernat, la Maria i
“el lloro del 36 del Poblenou”
(Associació de Geganters,
Grallers i Portadors de Ca-
buts del Poblenou), en Clo-
tus, la Melis i en Martí del
Clot-Camp de l ’Arpa (Ge-
gants i Grallers del Clot), en
Tano i l’Estiveta amb en Cis-
co i la Pineta (Gegants de les
Colònies del Pare Jordi Tu-
rull), en Quintí, la Peguera i
els Capgrossos Macers (Ge-
gants de Sant Josep de Calas-
sanç), i la Dolça i en Martí
(Colla Gegantera de la Verne-
da de Sant Martí), que van
ballar conjuntament i acom-
panyaren en Jaume I i la Vio-
lant d’Hongria, els antics i els
nous, Gegants de la Ciutat.

Creada en el marc dels mun-
dials de futbol de 1982, ac-
tualment la Coordinadora
aplega 27 colles. El programa
d’actes es desenvoluparà en el
transcurs de tot el 2005. Co-
mençaran amb les festes de

Santa Eulàlia i acabaran amb
les de la Mercè, les dues pa-
trones de la ciutat.
Els gegants recorreran la
ciutat perquè tothom els pu-
gui conèixer. A Sant Martí,
s’estan a la seu del Districte
fins al 5 de febrer. Després
visitaran Ciutat Vella (fins al
5 de març), l’Eixample (fins
al 2 d’abril), Sants-Montjuïc
(fins al 30 d’abril), les Corts
(fins al 21 de maig), Sarrià-

Sant Gervasi (fins al 18 de
juny), Horta-Guinardó (fins
al 16 de juliol), Gràcia (fins
al 13 d’agost), Nou Barris
(fins al 27 d’agost) i Sant
Andreu (fins al 17 de setem-
bre).
La commemoració també
farà possible l’edició d’un lli-
bre sobre la història de la
Coordinadora, un CD amb
les músiques dels gegants i
una exposició al Pati Man-
ning sobre els gegants i el
seu funcionament, especial-
ment adreçada als més pe-
tits, així com també un re-
cull fotogràfic i audiovisual
del que han estat els darrers
vint anys per als gegants
barcelonins. 
Per a la cloenda de l’aniversa-
ri es prepara una cercavila
molt especial, amb un recor-
regut ple de sorpreses que
tindrà lloc excepcionalment
durant la nit, el proper 8 d’oc-
tubre.

Sant Martí, primera escala de la
gira dels gegants de Barcelona

Durant el 2005
els gegants
visitaran tots
els districtes

La Coordinadora 

de Gegants 

de Barcelona 

celebra enguany 

el 20è aniversari

amb un 

ampli ventall 

d’activitats

La trobada de gegants es va fer davant la seu del Districte.

La música tradicional va ser una de les activitats.

Jornades de la Casa de Cuenca de Barcelona a Sant Martí
Durant la segona quinze-

na del mes de gener es
van celebrar les XIX Jornades
Culturals de San Julián 2005,
organitzades per la Casa de
Cuenca de Barcelona, amb el
suport del Districte.
Juan González Martínez va
ser l’encarregat de pronunciar
el pregó d’enguany, que dispa-
ra el tret de sortida a les activi-
tats: un homenatge a la gent
gran, un triangular de futbol-
sala, representacions teatrals,

un certamen gastronòmic cas-
tellanomanxec, jocs de taula,
una exposició de manualitats,
una altra de pintura d’Emilia-
no Sierra Zomeño i una altra
de miniatures rurals de José
María Redondo Grimaldos.
També es va celebrar el Dia
de la Caritat, amb degustació
d’ous durs i el típic “sopanvi-
no” (pa amb vi i sucre), i tam-
bé hi va haver un festival d’-
havaneres i una trobada de
corals.

Després de quinze dies les jor-
nades es van clausurar amb el
trasllat de la imatge del patró
de l’entitat, San Julián, en pro-
cessó des de la seu de l’entitat
fins a l’església parroquial de
Sant Martí, on va tenir lloc un
missa cantada per la Masa Co-
ral Castellana-Manxega de la
Casa de Cuenca, dirigida pel
professor Damián Cabello, i
amb l’acte institucional de no-
menament de conquès de
l’any de José Vicente Muñoz.
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L ’any 1966  va obrir a la Verneda aquest esta-
bliment de roba d’home. És una de les qua-

tre botigues més antigues del barri, ja que abans
de la dècada dels 60 aquesta era una zona molt
poc urbanitzada. El senyor Daniel Núñez i la
seva esposa, Manuela León, es fan càrrec de la
botiga, que ha vestit bona part dels homes del
barri. Poques coses funcionen tan bé com el boca
a boca, sobretot en barris on tothom es coneix.
Confecciones Núñez ha sabut crear-se un presti-
gi i guanyar-se la confiança dels veïns, els quals

s’han encarregat de difondre el bon coneixement
del ofici del senyor Daniel i de la senyora Manue-
la i no han dubtat a fer-se'n clients habituals. Al
començament, a la botiga es feien peces a mida,
però avui dia, en adaptació a les demandes ac-
tuals, hi trobem confecció d’home: camises, jer-
seis, pantalons, americanes, parques… i també es
fan arranjaments de tota mena. 

Confecciones Núñez 
Carrer Cantàbria, 70.

E L  T A U L E L L

Quatre dècades vestint homes a la Verneda

Manuela León regenta la botiga amb el seu marit. 

Joan Anton Font

E Q U I P A M E N T S

Dolors Roset

Com cada any, l’hivern ha
portat la grip i les infec-

cions respiratòries, com ara
la pneumònia. El mal més
comú és la grip, un procés
víric que es manifesta amb
malestar general, febre, es-
garrifances, mal de cap, do-
lor muscular i a les articula-
cions, mucositat, tos seca i
mal de coll. La població de
més risc són les persones
fràgils i els infants de menys
de dos anys. El doctor Àlex
Guarda, director de Planifi-
cació del Consorci Sanitari
de Barcelona ,  indica que
aquests pacients disposen
d’un centre d’atenció primà-
ria –CAP o centres d’atenció

contínua (C AC)–,  poden
sol·licitar atenció domicilià-
ria –al seu CAP, al telèfon Sa-
nitat respon 24 hores o al
061– o, en els casos greus,
acudir al servei d’urgències
d’un hospital.
Els adults sans, assenyala el
doctor Guarda, necessiten
“d’entre tres dies a una set-
mana de repòs a casa, pren-
dre abundants líquids i un
antitèrmic, preferiblement
paracetamol, per fer baixar
la febre”. Per seguir aquest

procés, la consulta al centre
d’atenció continuada més
proper és la primera opció
per evitar esperes contrapro-
duents o colls d’ampolla a les
urgències dels hospitals. En
tot cas, per fer front a l’aug-

ment de la demanda d’aten-
ció sanitària d’aquesta èpo-
ca, al començament de de-
sembre es va activar el Pla
Integral d’Urgències de Cata-
lunya (PIUC), que reforça els
recursos assistencials en ge-
neral. El coneixement per
part de la població de la xar-
xa d’atenció continuada pot
evitar saturacions.

Centres d’atenció 
continuada més propers:
CAP Poblenou 
Lope de Vega, 132
Tel. 93 307 19 51
Atenció continuada durant
tot l’any.
CAP Sant Martí
Plaça de la Infància (cantona-
da Fluvià)
Tel. 93 307 07 66

Més informació:
Urgències: 061
Sanitat respon 24 hores
Tel. 902 111 444
www.gencat.net/catsalut

Salut recorda que el
centre d’atenció
continuada és
l’opció més propera

Per fer front a

l’epidèmia de grip,

s’ha reforçat el servei

dels centres d’atenció

continuada. N’hi ha a

tots els districtes

El CAP Poblenou ofereix atenció continuada durant tot l’any.

Salut reforça els centres d’atenció
contínua per l’epidèmia de grip

S E R V E I  P Ú B L I CS E R V E I  P Ú B L I C

Núria Mahamud

L’1 de gener va entrar en
vigor una nova ordenança
municipal reguladora de
les obres menors que sim-
plifica els tràmits de co-
municació a l’Ajuntament
de les anomenades obres
menors, tant en domicilis
particulars com en locals
comercials i oficines.
Reformes senzilles com el
canvi de cuina o de bany,
sense tirar o posar en-
vans, la instal·lació de
parquet o la substitució
del terra poden comuni-
car-se ara amb un simple
assabentat, és a dir, que
no cal aportar cap tipus
de documentació ni pagar
taxes, i la tramitació es
pot fer a través del 010,
per Internet o en qualse-
vol Oficina d’Atenció al
Ciutadà (OAC).
A més s’ha instaurat un
nou tràmit anomenat “co-
municat”, per al qual sí
que s’ha d’aportar docu-
mentació tècnica i pagar

una taxa de 196 euros. El
“comunicat” cal per a les
obres següents: les que
afecten  la distribució
amb canvi d’envans, però
no de parets mestres; la
instal·lació d’ascensors
sense afectar l’estructura
de l’edifici; de rètols de lo-
cals; infraestructures co-
munes de comunicació;
obres a l’interior del vestí-
bul o l’escala comunitària;
l’arranjament d’un jardí o
la restauració de façanes,
parets mitgeres i patis i
terrats, sempre que no es
tracti d’edificis catalogats.
En el cas de reformes que
afectin l’estructura de l’e-
difici, el sol·licitant haurà
de demanar una llicència
d’obra i pagar una taxa de
338 euros. Tant el comu-
nicat com la llicència 
s’han de demanar a les
OAC o al registre de la
plaça Sant Miquel.

Més informació
Tel. 010  / www.bcn.es

L’horari permès per fer obres és de 8 a 22 h.

Tràmits més simples per
fer obres a casa



El club de futbol del

Besòs veurà, amb

aquestes obres, com el

seu camp tindrà nous

vestidors i noves

tanques que impediran

l’accés a motos i gossos.

Pere Paredes

El Club Deportivo Pujadas, en-
titat fundada el 1982, veurà

aquest any com el seu camp de
futbol serà envoltat amb tanques
que impediran que es converteixi
en un enorme “pipi-can” o en una
pista de derrapatge de motos i bi-
cicletes, quan l’equip no hi jugui o
no es facin servir les seves ins-
tal·lacions.
Andrés Sánchez, president de l'en-
titat esportiva, veu com la seva
lluita ha arribat a bon port “final-
ment ens posen tanques al camp.
Era com un malson veure com
som l’únic camp de Barcelona que

no està perfectament tancat. La
gent incívica ve aquí, quan nosal-
tres no hi som, a passejar el gos o
a fer curses de motos o bicicletes”.
“Tot això repercuteix en la nostra
promoció del futbol al barri –diu
Sánchez–, ja que quan un pare ve
a informar-se i veu que al camp hi
ha tifes de gos, gira cua i demana
informació a altres clubs”.
A més a més, el CD Pujadas tindrà
nous vestidors, just al costat del
camp de futbol, i gaudirà de la
construcció d’un pavelló tancat en
el qual pensen promocionar vells
somnis que tenien aparcats, com el
futbol-sala, el bàsquet, l’handbol i
l’escola esportiva del barri.
Per Sánchez “treure del carrer els
nens i donar-los una activitat físi-
ca com el futbol, amb tota la part
positiva que té, és la nostra funció
primordial. No ens importa tant
guanyar títols, com que els nois

gaudeixen dels avantatges de l’es-
port: disciplina, cultura, gimnàsti-
ca i educació.
Cristian Florido, de 12 anys, por-
ter de l’equip infantil del CD Puja-
das, és una de les figures del club,
ja que en poc temps s’ha guanyat
el lloc indiscutible a l’equip. Cris-

tian es defineix com un “porter
bo i segur. He de manar molt a
l’àrea i en una temporada només
m’han marcat dos gols”, afirma
orgullós. Potser aquest sigui un
bon inici per acabar jugar un dia
en l’equip dels seus somnis com el
de tants altres: el Barça.
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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 13.10 h 
Canal 39 UHF

RÀDIO

Ràdio Unión Catalunya - 88.0 FM
Almogàvers, 68-70

Ràdio Algarabía - 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

Més de 50.000 visites diàries 
al web de la ciutat

Les visites a la pàgina web www.bcn.es
ja superen les 50.000 diàries. 
El 2004 va ser un bon any pel portal
municipal. El nombre de visites, respec-
te a l’any anterior, va créixer més d’un
25% i les pàgines consultades un
29,50%.
Els apartats més visitats són el directori
d’entitats i equipaments (destaquen el
Museu Picasso, l’aeroport, la Sagrada
família i el Tibidabo), la guia de
Barcelona, els jocs del civisme i l’agenda
d’activitats.
Durant l’any 2004, les activitats que
van generar més consultes van ser el
Fòrum, les festes de la Mercè i la font
màgica de Montjuïc. El català és l’idio-
ma més utilitzat en les visites, seguit de
l’anglès i el castellà. 
Una de les aplicacions del web de 
l’Ajuntament de Barcelona que creix en
nombre d’usuaris són els tràmits que es
poden fer directament a través
d’Internet, que en aquest moment són
més de seixanta.  

www.bcn.es

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

“Si actualment és difícil
que un nen vingui a
jugar, imagina't amb un
camp ple de porqueria”

Jugadors infantils del Club Deportivo Pujadas.

El CD Pujadas veurà millores
al seu terreny de joc enguany

per MANEL
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La ludoteca Maria Gràcia Pont no
és com les altres...
A diferència de molts equipaments, és
gestionada per una associació que ja fa
25 anys que està al barri, l’Esplai La
Flor de Maig. Fa vuit anys que portem
la ludoteca i, encara que ens hem pro-
fessionalitzat molt, no hem perdut el
nostre caire voluntari. 
I heu engegat alguns projectes de
cooperació...
Sí, però no només a l’estranger, sinó
amb el Quart Món. I no ens dediquem
només als infants, sinó també a les se-
ves famílies.
Amb quins projectes concrets?
Per exemple, amb la campanya de Reis,
perquè tots els nens puguin tenir jogui-
nes, una campanya que fem en col·labo-
ració amb l’Ajuntament, la Creu Roja i
moltes altres entitats, com algunes
parròquies. Enguany hem repartit jo-
guines a 580 nens i han col·laborat amb
nosaltres uns 200 voluntaris.
Què podeu fer per les famílies?

Hi ha molta gent que viu al carrer, en
caravanes o naus industrials. Potser són
un centenar de famílies, ja que aquest
any hem repartit joguines entre 45, i no
a totes hi ha nens o no són d’aquesta
franja d’edat. Alguns d’aquests xavals
vénen a la ludoteca, els paguem els lli-
bres i el material escolar i els donem la
possibilitat de dutxar-se, a ells i als seus
pares. Si no treballen, els adrecem cap a
alguna parròquia perquè els donin una
bossa de menjar.
La majoria són de fora?
No creguis, famílies estrangeres n’hi ha
poques. L’Ajuntament diu que són famí-
lies itinerants, perquè marxen fóra i tor-
nen, però aquí tenen arrels, els nens
van a l’escola, els pares poden rebre un
PIRMI... Són gent que va a la verema o
a la recollida de la poma. A la ludoteca
tenim nois que coneixem des de fa
quinze anys.
I això suposa un problema per a la
resta de pares que porten els fills a
la ludoteca?
No ens consta. La ludoteca és un espai
molt acollidor. Encara que amb els nois
més grans la convivència és més difícil.
La Laura, una de les nostres monitores,
la defineix com una olla de pressió;

n’has de cuidar el contingut perquè no
peti. Som l’única ludoteca del Districte i
treballem amb nens de moltes naciona-
litats, i des dels dotze mesos fins als 17
anys. Això també la fa superdiferent.
I què fan els més grans?
Durant el primer trimestre, dediquen
una tarda a la setmana a preparar la
campanya de Reis; al segon trimestre
fan un vídeo, i al tercer preparen una
activitat d’estiu; l’any passat van partici-
par al Camp de la Pau del Fòrum de les

Cultures. Els dilluns fan un taller de te-
atre i els divendres s’organitzen xerra-
des amb temes d’interès per als adoles-
cents. Tenim un grup molt maco.
Sant Martí està agermanat amb el
municipi de La Habana Este. En
quins projectes de cooperació par-
ticipa la ludoteca?

Treballem amb els “círculos infantiles”,
que són les escoles bressol d’aquí. Des
de fa deu anys donem formació a les
auxiliars de mestra i el govern cubà els
dóna un títol acreditatiu. Els propos-
sem que facin ludoteques als centres
escolars i els enviem joguines perquè
puguin treballar-hi. Fa dos anys que
hem engegat un altre projecte amb in-
fants de 5è i 6è del CEIP Lope de Vega i
el CEIP La Mar Bella amb l’escola Ni-
ños Héroes de Nicaragua, en el qual
s’hi intercanvien correspondència i, úl-
timament regals.
Un projecte d’amistat interoceà-
nica...
Volíem treballar un tema de valors i els
nens s’han fet amics i s’escriuen fora de
l’àmbit escolar. Ara volem acabar de
muntar un vídeo perquè vegin les cares
dels seus companys i tot el treball que
s’ha fet a Cuba. I aquest any farem un
enviament de paper.
La majoria de l’equip de la ludote-
ca és del barri.
Sí, i això ens fa plantejar-nos els projec-
tes d’una forma particular. Jo crec en el
barri en què visc. He treballat en altres,
però no he estat tan feliç. Treballar aquí
és un privilegi.
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E N T R E V I S T A Montserrat Montull,  responsable de la ludoteca Maria Gràcia Pont

A la ludoteca, Montserrat Montull coordina un equip format per tres monitors més:
la Marta, la Laura i en Nacho.

“No ens dediquem només
als infants, sinó també a
les seves famílies”

La responsable de la ludoteca Maria Gràcia

Pont, l’única municipal del Districte, ha enge-

gat diferents projectes de cooperació nacio-

nals i internacionals des d’aquest equipament,

en el qual conviuen infants des dels dotze

mesos als disset anys.

“Des de fa 10 anys
col·laborem amb les
escoles bressol de La

Habana Este”

Núria
Mahamud

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

• Millora la qualitat ambiental.

• Descongestiona el centre de la ciutat. 

010
0,55 e cada tres min. IVA inclòs

www.bcn.es

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

08002 Barcelona


