
SANT MARTÍ
B A R C E L O N A

Fins al proper mes d’agost, el car-

rer de Bac de Roda estarà en

obres per renovar i ampliar les se-

ves voreres, racionalitzar l’espai

destinat a la circulació de vehi-

cles, substituir l’arbrat malmès,

construir noves galeries de ser-

veis i instal·lar les noves xarxes de

telecomunicacions i la recollida

pneumàtica de residus. Després

de la remodelació, el carrer de Bac

de Roda tindrà un únic sentit de

circulació, de mar a muntanya, i

disposarà de carril bici. Mentre

durin les obres, entre Llull i Pa-

llars, el trànsit de pujada es des-

viarà pel carrer de Fluvià fins a

Pallars, i de baixada, a partir de

Perú es desviarà per Espronceda

fins a arribar al mar.

Comencen els treballs de
remodelació de Bac de Roda

L’Alcaldia es trasllada a
Sant Martí durant 3 dies

Les obres al carrer s’allargaran fins a l’estiu.

VISITA

L’alcalde s’instal·la
a la Casa de la Vila
de Sant Martí

BARRIS

Clos visita a peu els
barris i les obres en
curs del districte

FUTUR

Els líders municipals
presenten la
“Barcelona dels barris”
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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)

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.
Agència Tributària 93 347 97 22
Sant Martí-Sagrada Família
Dos de Maig, 282.
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 Lope de Vega 93 307 47 99
Lope de Vega, 8-10.
CAP Poblenou 93 307 19 51
Lope de Vega, 132.
CAP Besòs 93 307 19 51
Alfons el Magnànim, 57.
CAP El Clot 93 351 57 01
Biscaia, 305.
CAP Verneda 93 307 08 92
Fluvià, 211.
CAP La Pau 93 305 28 54
Pere Vergés, 3.
CAP Maragall (Clínica Victòria) 93 446 20 60
Pg. Maragall, 52-54.

FARMÀCIES

www.farmaciesdeguardia.com

W L ’A G E N D AW

Dimarts 18 de gener

Una pinzellada flamenca
A les 20.30 h. Centre Cívic Besòs (rbla. Prim, 87-89)

Flamenc pur amb la bailaora Núria Ventura.

Diumenge 30 de gener

La Dogaresa
A les 18 h. Centre Moral i Cultural del Poblenou 

(Pujades, 176-178)

Sarsuela a càrrec del Cor de Cambra del Poblenou i la

Secció de Teatre del Centre Cultural i Moral, amb la

col·laboració del popular baríton Cristòfor Viñas.

Diumenge 6 de febrer

Concert de Carnestoltes
A les 11.30 h. Casino l’Aliança del Poblenou 

(rbla. del Poblenou, 42)

A càrrec de la Banda Municipal de Barcelona i cançons

dels Beatles i Elvis Presley, entre altres.

Divendres 11 de febrer

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

Divendres 11 de febrer

Juanes
A les 21.30 h. Razzmatazz (Almogàvers, 122)

Dissabte 12 de febrer

Manuel Carrasco
A les 21 h. Bikini (Déu i Mata, 105)

Diumenge 13 de febrer

La sarsuela clàssica
A les 11.30 h. Casino l’Aliança del Poblenou 

(rbla. del Poblenou, 42)

Obres de Chueca, Valverde, A. Barbieri, Guerrero...

VI Festival del Mil·lenni

Dimarts 18 i dimecres 19 de gener

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

Un avanç del seu proper disc, que es publicarà al 2006.

Divendres 21 de gener

Martirio & Chano Domínguez 
A les 21.30 h. Palau de la Música (Sant Francesc de Paula, 2)

Acoplados, el seu últim treball.

Dimecres 26 de gener

Joan Pons & Isabel Rey
A les 21.30 h. Palau de la Música (Sant Francesc de Paula, 2)

Jove soprano guardonada en concursos internacionals.

Divendres 28 de gener

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

Amb Endorfinas en la mente va guanyar el premi en la

categoria de Millor Àlbum de Noves Músiques.

Dimecres 2 de febrer

The London Community Gospel Choir
A les 21.30 h. Palau de la Música (Sant Francesc de Paula, 2)

Gospel, swing-beat i rhythm and blues tradicional.

Divendres 4 de febrer

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

Autor i cantant líric de projecció internacional.

Dimecres 9 de febrer

Viatge a Nova Orleans
A les 21.30 h. Palau de la Música (Sant Francesc de Paula, 2)

Una revisió del jazz dels orígens. 

Dissabte 12 de febrer

La locomotora negra
A les 21.30 h. Palau de la Música (Sant Francesc de Paula, 2)

Un dels grups de jazz més antics a casa nostra.

Fins al 31 de gener

Exposició de pintures de K. C Mahesh
Centre Cívic Besòs (rbla. Prim, 87-89)

Artista indi, amb clara influència naïf.

Fins al 20 de febrer

Cartells de la guerra 1936-1939. 
Col·lecció Fundació Pablo Iglesias
Palau de la Virreina – Espai 2 (la Rambla, 99) 

Diumenge 30 de gener

Ambaixada de Carnaval
A les 12 h. Plaça del Teatre (la Rambla)

Gran botifarrada popular davant el monument d’en Pitarra.

Dijous 3 de febrer

L’arribada del Carnestoltes
A les 18.30 h. Plaça de Sant Josep de Calassanç

Sortida del seguici d’ambaixadors. 

Diumenge 6 de febrer

La Gran Rua de la Ciutat
A les 17 h. Sortida: carrer Tarragona

Recorregut: Tarragona, Consell de Cent, Sants i Arizala.
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Daniel Venteo

E ls dies 13, 14 i 15 de de-

sembre, la Casa de la

Vila, a la plaça de Valentí Al-

mirall, s’ha convertit en la

seu de l’Alcaldia de Barcelona. 

L’estada de Joan Clos ha

permès a l’alcalde conèixer

personalment el dia a dia

dels barris de Sant Martí. En

paraules del regidor del Dis-

tricte, Francesc Narváez, “ha

estat una visita marcada per

la manca de protocol i d’avís

previ als veïns i  entitats.

Acompanyat per un grup re-

duït de persones, l’alcalde ha

recorregut el districte a peu,

davant la sorpresa generalit-

zada de la gent. I, durant els

tres dies, no ha parat d’en-

trar als equipaments en fun-

cionament i de preguntar a

tothom amb qui es trobava

sobre la seva vida quoti-

diana”. 

Al Clot, l’alcalde va visitar els

entorns de La Farinera i el

solar on es construirà una

nova escola bressol munici-

pal, com també les obres del

nou alberg al solar de l’Orfeó

Martinenc. També va visitar

l’Alchemica i els voltants del

carrer de Rogent, on es va in-

teressar per la situació del co-

merç i en va destacar el dina-

misme.

La visita a la futura escola

bressol del CEIP Concepción

Arenal, les entitats de treball

amb persones amb disminu-

ció i les obres d’ampliació del

camp de futbol de Pujades

van centrar el recorregut de

Clos pels barris del Besòs. 

El recorregut pel Poblenou

va transcórrer per alguns es-

pais en plena transformació,

com el futur Parc Central,

Espronceda, Llacuna i  el

Camí Antic de València, on

es construiran apartaments

per a gent gran, joves i equi-

paments.

A la Verneda, Clos hi va visi-

tar dues de les actuacions

destacades: els equipaments

de Concili de Trento 13-15,

que inclouen el nou CAP, i les

obres de la nova línia 9 del

metro a la rambla Prim-San-

tander, així com l’àrea en

transformació de la ronda de

Sant Martí i els espais inte-

riors de Ca n’Oliva i Camp

Arriasa.

SANT MARTÍ 3Gener 2005

L’alcalde, amb unes veïnes del barri del Clot.

Durant la seva estada a Sant

Martí, l’alcalde ha recorregut a

peu, sense avís previ, els barris

del districte per conèixer de prop

les preocupacions dels veïns i

veure el funcionament dels

equipaments

L’alcalde presenta a Sant Martí
“la Barcelona dels barris”

L a  B a r c e l o n a  d e l s  b a r r i sA

L’experiència de les estades territorials de l’Alcaldia

va començar el mes de novembre a Sants-Montjuïc, on

el govern municipal va aprovar el pressupost del

2005. El colofó de l’estada a Sant Martí ha estat la pre-

sentació pública, juntament amb Jordi Portabella i

Eugeni Forradellas, del projecte de “La Barcelona dels

Barris”, que tot just ara inicia el procés de participació

per fer realitat la “segona descentralització” dels dis-

trictes als barris.

C IU TA DA N S OPINE N

Adela Adam
Farmacèutica

Em sembla positiu,
però depèn de com es
faci. Parlar amb els
veïns i interessar-se
pels problemes del barri
sempre és bo. En tot
cas, em sembla que tres
dies són pocs.

Ferran Rius
Quiosquer

Ha de saber el que
passa als barris. Al des-
patx no es té la matei-
xa visió que al carrer.
Un polític que només es
queda al despatx i
escolta els consellers no
coneix la realitat.

José Ramón
Fernández
Veí
Segur que no ha tingut
problemes per aparcar
el cotxe, perquè
l’Ajuntament té espais
reservats mentre que
els veïns hem de donar
voltes i més voltes i
perdre temps.

Isabel Romero
Traductora

Cada día no tienes la
oportunidad de encon-
trarte al alcalde por la
calle preguntándote
cosas. Demuestra
valentía, lo fácil sería
quedarse en la plaza de
Sant Jaume. 

Lluïsa Pacheco
Veïna

Jo no l’he vist i tinc
molt a dir, des del pro-
blema per trobar una
plaça d’escola bressol
fins al fet que s’obliga a
arreglar les façanes
dels edificis sense
importar l’interior.

Ricardo Arteaga
Bar

Que vea que los barrios
necesitan modernizar-
se. La plaza del distrito
tendría que tener más
vida, actividades
durante el fin de sema-
na y mejorar la seguri-
dad por la noche.

Q u e  n ’ o p i n a  d e  l e s  e s t a d e s  t e r r i t o r i a l s  d e  l ’ a c a l d i a  a l s  d i s t r i c t e s ?

La Casa de la Vila
es converteix en
seu de l’Alcaldia
de Barcelona
durant tres dies
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E N T I T A T S

Dolors Roset

Aquest any, l’Associació

de Veïns Sud-oest del

Besòs celebra els 45 anys de

la seva fundació. Des de l'i-

nici, l’any 1959, s’ocupa d’a-

conseguir millores per al

barri. Actualment, organit-

za la Milla Besòs, una cursa

homologada internacional-

ment on  participen perso-

nes de totes les edats. Se ce-

lebra un cop l’any en un

circuit marcat a la rambla de

Prim, entre Pujades i Bernat

Metge. Dintre de l’àmbit es-

portiu, l’Associació també

organitza torneigs de fut-

bol, concursos de petanca i

campionats d’escacs, —per

cert, que l’equip d’escacs del

barri ha estat campió de Ca-

talunya del seu grup uns

quants anys.

Recuperar les tradicions i

les festes populars és una

altra de les principals acti-

vitats de l’Associació. Els

veïns són els que s’encarre-

guen del Carnaval i la Fes-

ta Major. També celebren

una festa especial per les

persones grans: l’Home-

natge a la vellesa.

Però la seva activitat no s’a-

caba aquí. Una de les fun-

cions de l’Associació de

Veïns Sud-oest del Besòs,

avui dia, és ajudar a millorar

la formació de petits i

grans. Amb aquesta finali-

tat organitza cursets d’in-

formàtica i tenen una pro-

fessora d’anglès que fa

classes als nens i nenes.

L’Associació també disposa

d’una sala per accedir a In-

ternet.

Des del començament, l’As-

sociació ha tingut també un

caràcter reivindicatiu. Es va

ocupar de crear la comuni-

tat de propietaris del barri,

la qual canalitzava les recla-

macions al Patronat d’Ha-

bitatge de llavors, com

també va lluitar perquè hi

hagués llum al barri i car-

rers ben urbanitzats. Dar-

rerament han aconseguit

que es reparessin els pisos

amb aluminosi. L’Ajunta-

ment  ha contribuït, majo-

ritàriament, al pagament

de les obres amb l’aportació

del 85% de tot el cost. Cada

un dels propietaris ha afe-

git el 15% restant.

Més informació

Associació Veïns

Sud-oest del Besòs

Rambla Prim, 64-70

T. 93 278 18 62

presidente@avvsobesos.com

weww.avvsobesos.com

L’Associació de Veïns Sud-oest
del Besòs celebra 45 anys

Vista aèria del barri.

L’Associació de
veïns és també un
centre amb oferta
de formació i oci

El parc del Clot
Els terrenys de la RENFE del Clot acollien una estació,

tancada el 20 de desembre de 1972, uns amplis tallers i

l’escola d’aprenents. Tot aquest complex va ser abando-

nat definitivament per l’empresa ferroviària l’any 1975.

Al poc temps l’Associació de Veïns del Clot-Camp de l’Ar-

pa, va iniciar la reivindicació d’aquell espai per el barri

amb la petició concreta que s’hi fes un parc. L’acord de

RENFE amb l’Ajuntament per la titularitat del terreny va

arribar l’any 1977. El nou parc, amb una superfície de

4,03 hectàrees i inaugurat el 1986, és obra dels arquitec-

tes Daniel Freixes i Vicente Miranda, que en la seva

construcció van aprofitar diferents elements de l’antiga

construcció, com els 25 metres del mur de la façana, que

convertiren en una cascada, o la xemeneia. 

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

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

Abans Restes de les antigues instal·lacions ferroviàries, que es

van integrar en el parc. 

Ara L’indret, amb un to bucòlic, acull l’escultura “La consagració de

la primavera” de Bryan Hunt.

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

La reivindicació de
les necessitats del
barri i l'organitza-
ció d' activitats
d’oci i cursos de
formació són les
activitats princi-
pals de l’Associació
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N O T Í C I E Sf

Daniel Venteo

J a han començat els tre-

balls de remodelació del

carrer de Bac de Roda, el qual

es convertirà en un nou bule-

vard de Sant Martí, amb més

espai per als vianants i els

usos cívics. Les obres es du-

ran a terme simultàniament

en els trams compresos entre

els carrers de Llull i de Pallars

i de Marroc i de Perú, espais

que formen part de l’àrea de

renovació urbana vinculada

amb el projecte 22@. Segons

Francesc Narváez, regidor del

Districte, després de les obres

“Bac de Roda es convertirà en

un carrer que ajuda a fer bar-

ri i no que separa”.

És per això que a més de

l’ampliació i millora de la xar-

xa de gas i aigua, la renovació

completa dels paviments de

les voreres —les quals seran

més amples— i de la calçada,

l’enllumenat, els semàfors i la

substitució de l’arbrat en mal

estat, una intervenció desta-

cada d’aquesta actuació és la

instal·lació de noves infraes-

tructures elèctriques i de tele-

comunicacions. L’objectiu és

facilitar a la ciutadania l’accés

a les noves tecnologies i afa-

vorir l’establiment d’empre-

ses tecnològiques en aquesta

part del Poblenou.

Les obres també permetran

la construcció d’una canalit-

zació d’aigua freàtica per al

rec de l’arbrat. Algunes de les

novetats del carrer seran la

xarxa de recollida pneumàti-

ca de residus i el carril bici.

Un cop acabats els treballs de

remodelació, el carrer de Bac

de Roda tindrà un sentit únic

de circulació —de pujada—,

cosa que permetrà girar a

dreta i esquerra i treure-li el

caràcter de via ràpida que té

ara. El sentit de circulació del

carrer d'Espronceda serà de

muntanya a mar.

Bac de Roda serà un nou
bulevard cívic del districte

Es preveu que les
obres estiguin
enllestides el 
mes d’agost

El Dru a Chamonix en els Alps francesos.

8a Mostra d’Audiovisuals i Fotografia de Muntanya
Del 8 al 19 del proper mes

de febrer, tindrà lloc al

Centre Cultural La Farinera

del Clot —Gran Via de les

Corts Catalanes, 837— la 8a

edició de la Mostra d’Audiovi-

suals i Fotografia de Munta-

nya, organitzada per Cordada

Associació Excursionista de

Catalunya, l’Agrupació Excur-

sionista Icària, la Unió Excur-

sionista Sant Martí de Pro-

vençals, la Secció Excursio-

nista Foment Martinenc i la

Colla Excursionista La Senye-

ra, amb el suport del Districte

de Sant Martí.

La mostra ofereix conferèn-

cies a càrrec d’especialistes,

col·loquis, projeccions de ví-

deos i audiovisuals, exposi-

cions de fotografies, intercan-

vis d’experiències i debats

relacionats amb el munta-

nyisme, sempre sota criteris

clars de respecte a la natura. A

més, es lliuraran guardons als

participants en els concursos

de fotografia i d’audiovisual. 

L’exposició, que enguany fa la

vuitena edició, compta amb la

col·laboració de la Generalitat

de Catalunya, la Diputació de

Barcelona, la Federació d’En-

titats Excursionistes de Cata-

lunya i de Mavigar. 

Per a més informació: 

Infomostra 666 793 047

www.cordada.org

www.celasenyera.org

www.geocities.com/aeicaria

La renovació total
del carrer de Bac de
Roda hi permetrà 
la instal·lació de
noves xarxes de
telecomunicacions

D e s v i a m e n t  d e l  t r à n s i tA

La transformació urbanística del carrer comportarà

desviaments del trànsit en els trams en obres. De puja-

da, en sentit mar-muntanya, en arribar al carrer Llull,

caldrà girar a la dreta i continuar pel carrer de Fluvià

fins a Pallars, on es podrà incorporar de nou a Bac de

Roda. De baixada, en sentit muntanya-mar, al carrer

Perú caldrà girar a la dreta i continuar per Espronceda

fins al passeig de Taulat. El tram comprès entre Llull i

Pallars romandrà permanentment tallat al trànsit

durant les obres.

En marxa la 5a Mostra d’Entitats
Els dies 28 i 29 de maig tindrà lloc al parc del Clot de

la Mel la 5a Mostra d’Entitats del Districte de Sant

Martí la qual, com és tradicional, se celebra cada dos

anys. Es tracta d’un espai de trobada obert a tothom

que es transforma en un veritable aparador i on es

pot gaudir de les singularitats i característiques de

les entitats i associacions participants, així com de la

diversitat associativa dels barris.

Llibre sobre la història de Ceuta
El mes de desembre es va presentar a la seu del Dis-

tricte el llibre Ceuta y el Norte de África. República,

Guerra y Represión (1931-1944), de Francisco Sán-

chez Montoya, especialista en la II República, Guerra

Civil i Maçoneria. L'acte va comptar amb la participa-

ció, entre d'altres, d’Eloy Martin Corrales, professor

de la Universitat P. Fabra, i del regidor del Districte,

Francesc Narváez.

El febrer torna el Dia d’Andalusia
El divendres dia 25 de febrer es faran diversos actes

institucionals en commemoració del Dia d’Andalu-

sia, organitzat per les entitats andaluses dels barris,

amb el suport del Districte de Sant Martí. L’acte

inaugural d’aquesta diada tindrà lloc, com cada any,

a la Sala de Plens del Districte (plaça Valentí Almi-

rall, 1) i després  hi haurà actes artístics i culturals.

Tomás Azuara, de la Verneda, fa 100 anys
El veí de la Verneda Tomás Azuara Nuel, nascut fa un

segle a la localitat de Montalbán (Teruel), va rebre a

casa seva la visita del regidor de Sant Martí, Francesc

Narváez, el passat mes de desembre. Azuara, que viu

al districte des de fa set anys, estava envoltat dels

seus familiars i veïns. El regidor va lliurar a aquest

ciutadà una placa commemorativa del seu centenari.  
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E Q U I P A M E N T S

Pilar fernández

Quan al setembre de

2002 es va inaugurar el

centre, només hi havia dues

escoles bressol municipals al

districte de Sant Martí. Ara

en són cinc, dues d’elles al

barri del Poblenou: el que

està situat a la Vila Olímpica i

el Xalet de la Paperera, a la

plaça de Julio González, 14.

El que ara és un centre edu-

catiu per a nens i nenes entre

0 i 3 anys està ubicat a un

edifici de nova construcció

que ocupa el solar on antiga-

ment s’aixecava la vella fábri-

ca Godó, la paperera. D’aquí

el seu nom. De l’arquitectura

de l’edifici, en destaca una

mena de tanca metàl·lica que

l’envolta, així com la gran llu-

minositat que té al seu inte-

rior. Té cinc aules i un espai

comú d’usos múltiples, així

com un pati molt ampli.

El Xalet de la Paperera acull

un total de 63 alumnes, dels

quals 7 són lactants, 20 te-

nen entre 1 i 2 anys, i 36, en-

tre 2 i 3 anys. La majoria són

nens, ja que n’hi ha 35 da-

vant les 28 nenes. Igual que

en totes les altres escoles

bressol municipals, el Xalet

reserva una plaça de cadas-

cún dels tres nivells per a ne-

cessitats educatives especials. 

“El nostre propòsit és que els

nens i les nenes que hi vénen

aprenguin a compartir, a so-

ciabilitzar, a ser més solidaris

i més feliços i, sobretot, que

siguin autònoms. Per això,

totes les activitats que realit-

zem i tot el material que hi

ha a les aules té una mentali-

tat educativa”, assenyala la

directora del centre, Anna

Grande. Seguint aquests ob-

jectius, a tots els cursos es

treballen diferents matèries,

com ara la plàstica, la música,

la natura o l’experimentació,

però s’incideix en una de les

activitats. Per exemple, en

aquest curs s’està treballant

més l’art plàstic, però l’any

passat va ser la música la pro-

tagonista. Activitats amb-

dues que, a més d’entretenir-

los, ajuda els petits a comu-

nicar-se i a desenvolupar-se

intel·lectualment.

Un total de dotze persones se

n’ocupen. Apart de la direcció

i una altra persona que fa tas-

ques de suport per a tota l’es-

cola, hi ha una educadora per

a cada aula i cinc persones

més que donen suport a les

hores de menjar i per posar

els nens a dormir.

El Xalet de la Paperera, una 
fàbrica on s’educa els més petits

“Volem que apren-
guin a compartir,
a sociabilitzar i a
ser feliços”

El Xalet de la
Paperera és la cin-
quena escola bres-
sol municipal de
Sant Martí. El centre
és tan jove com els
seus alumnes, ja
que funciona des de
fa dos anys

En aquesta escola bressol hi ha 63 nens.

L a farmàcia Almirall va ser fundada l’any

1864 per Lluís Almirall i Subirats. Amb

tants anys d’història, no és gens estrany que

l’establiment hagi adquirit les característiques

d’un petit museu farmacèutic. L’estètica del

cartell de l’establiment ja n’evidencia l’antigui-

tat. Entrar-hi suposa emprendre un viatge

nostàlgic a uns altres temps. Les seves vitrines

i estants mostren una interessant col·lecció de

pots antics de farmàcia fets de porcellana i de

vidre. A la farmàcia, també s’hi guarden estris

d’altres èpoques, com capsulers o quelcom tan

peculiar com un aparell antic per fer suposito-

ris. El titular actual de l’establiment és en Víc-

tor Manuel Almirall i Cacho. La seva esposa, la

M. Dolors Raurell i Pi, atén els clients des que

es va casar, ara fa 34 anys. El sentiment que

ens envaeix en observar la decoració del local

mereix, per si sol, que hi fem una visita.

Farmàcia Almirall

C/ Marià Aguiló, 125

E L  T A U L E L L

Vitrines i estants que evoquen una altra època

Almirall, a més d’una farmàcia, té una mica de museu. 

Joan Anton Font

S E R V E I  P Ú B L I C

Redacció
Barcelona disposa d’un

servei públic específica-

ment destinat a donar

suport als consumidors.

l’OMIC, l’Oficina Muni-

cipal d’Informació al

Consumidor, és un ser-

vei de la Direcció de Co-

merç i Consum de l’A-

juntament que té com a

objectiu ajudar consu-

midors i usuaris perquè

facin valer els seus

drets, tant amb infor-

mació prèvia com amb la

recepció de reclama-

cions en temes de con-

sum. Es tracta d’un ser-

vei municipal d’atenció

directa i gratuït. La seu

física de l’OMIC es troba

a la ronda de Sant Pau,

núm. 43 i l’horari d’a-

tenció és de dilluns a di-

vendres, des de les 9 del

matí fins a les 14 hores.

Els usuaris i consumi-

dors també tenen la

possibilitat de formular

consultes o fer arribar

reclamacions a través

del web municipal, con-

cretament a través de

l’adreça

www.omic.bcn.es

Els serveis d’atenció i

assessorament al consu-

midor de l’Ajuntament

de Barcelona es van po-

sar en marxa l’any 1983.

Actualment, l’Oficina

Municipal d’Informació

al Consumidor ofereix:

• Atenció personalitza-

da de consultes.

• Anàlisi i tramitació de

denúncies, queixes i re-

clamacions.

• Mediació entre les

parts per a la resolució

de determinades qües-

tions.

• Campanyes d’informa-

ció i orientació als con-

sumidors.

• Edició de materials in-

formatius com ara els

"avisos als consumi-

dors".

• Documentació tècnica

i arxiu sobre normati-

ves i legislació.

L'OMIC 

Oficina Municipal

d’Informació

al Consumidor

Ronda Sant Pau, 43

08015 Barcelona 

Fax. 93 402 78 27 

omic@mail.bcn.es

Atenció i informació a
consumidors i usuaris
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El club, fundat l’any
1929, ha celebrat el
2004 el seu 75è aniver-
sari amb diversos actes
festius, culturals i
esportius.

Pere Paredes

Quan es va fundar el Club Atlè-

tic Poblenou, cap al 1929, nin-

gú no podia pensar que aquest club

seria una de les entitats que més

promoció faria del futbol amateur

entre els nens del barri.

Dídac Pérez, president de l’entitat,

està orgullós per la tasca actual

d’impuls al futbol formatiu entre

els benjamins i els juvenils. Amb

més de 150 socis, el futur del fut-

bol a Poblenou està garantit, ja

que el Club Atlètic Poblenou té

una important escola de futbol,

que entrena a instal·lacions esco-

lars del Clot de la Mel, i diversos

equips a cada categoria, que utilit-

zen el Camp Municipal Agapito

Fernández a Glòries.

El 2004, l’entitat ha celebrat amb

gran èxit el seu 75è aniversari i

ha organitzat, entre altres actes,

una mostra de cartells i banderins

al local social del club, exposi-

cions fotogràfiques, un documen-

tal sobre la seva història i sobre el

futbol al barri, una trobada d’ex-

directius i exjugadors, així com

xerrades-col·loqui amb exjuga-

dors i extècnics com Quim Rifé o

Carles Reixach, al Centre Cívic

Can Felipa.

Com a anècdota, destaca la histò-

ria de Roger Vall, un jove de 16

anys que juga al Juvenil del Club

Atlètic Poblenou i que és el nét

d ’un dels  fundadors del  c lub.

Aquest lateral, tal com el defineix

el seu entrenador, “és un jugador

que anima molt l’equip. No els

deixa descansar, és un tot terreny

i gens individualista”.

Els colors, roig i blanc a la samarre-

ta i negre al pantaló, són els matei-

xos que els de l’Athlètic de Bilbao.

Aquesta circumstància s’explica per

la gran quantitat de jugadors del

nord de la Península que van jugar

en el primer equip, el 1929.
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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

L’arxiu virtual de Sant Martí

La pàgina web de l’Arxiu Municipal és

una eina molt útil per a investigadors,

estudiants i veïns en general. S’hi recull

informació sobre els diferents fons

(municipals, judicials, d’empreses, d’enti-

tats, personals) i es pot veure part de la

història de la ciutat al seu arxiu virtual.

www.bcn.es/arxiu/santmarti

Dedicar una estrella virtual

Més de 20.000 dedicatòries han deixat els

barcelonins a través del web de

l'Ajuntament amb la iniciativa "Dedica una

estrella", un dels llocs d'Internet més visi-

tats durant les passades festes de Nadal.

Escollir una estrella del firmament virtual i

dedicar-la a algú amb un missatge ha resul-

tat un èxit entre els internautes.

www.bcn.es/firmament

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

Amb més de 150 socis,
el club és una bona
opció per a joves  
afeccionats al futbol

Entre els jugadors hi ha Roger Vall, de 16 anys, nét d’un dels fundadors del club.

El Club Atlètic Poblenou promou
el futbol “amateur” a Sant Martí

per MANEL
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Per què una vocalia dins l’associa-

ció de veïns i no una entitat inde-

pendent?

Moltes persones discapacitades per-

tanyem a entitats, però aquestes es

cuiden de les grans coses o del seu pro-

blema en especial. En la nostra vocalia

hi ha gent amb tot tipus de discapaci-

tats i, en formar part de l’associació de

veïns, estem més a prop de la gent. 

Quina ha estat la seva tasca du-

rant aquests tretze anys?

Com a vocalia participem en la Co-

missió d’Accessibilitat. Ara, per exem-

ple, fem el seguiment de les obres de

la Gran Via, ens preocupem perquè

no hi hagi pendents.

I estan contents?

Sempre tenim sorpreses agradables. Els

tècnics són cada vegada més conscients i

tenim una bona relació amb el Districte.

Què hauria de canviar per millorar

l’accessibilitat de les persones

amb disminució?

El que és absolutament necessari que

canviï és el Codi d’Accessibilitat de

Catalunya. La llei és de 1991, va ser

un precedent aleshores, però actual-

ment està molt desfasada, ja que per-

met que hi hagi establiments amb

graons, fins i tot les farmàcies. Perquè

un edifici sigui accessible ha de tenir

més de 500 m2. Això fa que no puguis

anar a moltes botigues de barri i vagis

a les grans superfícies.

Hi ha molts punts negres al dis-

tricte?

Encara que és un territori pla, hi ha zo-

nes antigues del Poblenou que s’han de

renovar. Hauria d’haver-hi itineraris per

anar a llocs com l’ambulatori, mentre

no estiguin tots els carrers adaptats. Per

exemple, no pots passar per alguns car-

rers transversals de la rambla del Poble-

nou. Quan baixem per Selva de Mar, hi

ha trossos en què has de baixar de la vo-

rera al carrer i passes por, sobretot de

nit, perquè els cotxes potser no et ve-

gin. Amb el 22@ guanyarem molt, però

hem d’esperar que es faci.

Al nou barri de Diagonal Mar, qui-

na puntuació li doneu en accessi-

bilitat?

Tota aquella zona ha guanyat molt, no

solament l’espai Fòrum sinó tot l’en-

torn, encara que la plaça del Fòrum té

un fort pendent.

I a més teniu altres obstacles fruit

de l’incivisme.

Sí. De què serveix que et facin un pas de

vianants adaptat si hi aparca un cotxe al

davant? Tampoc no es respecten les

places reservades d’aparcament per a

disminuïts. La gent pensa que si estan

buides les poden ocupar! I ens trobem

que si un cotxe aparca en una parada de

bus no es pot baixar la rampa. Les per-

sones cegues tenen molts problemes

amb objectes que la gent deixa al carrer,

com caixes de fruita, i també amb

aquestes jardineres en forma de copa,

que no detecten amb el bastó.

Una de les vostres grans alegries

ha estat la platja.

La platja de la Nova Icària està totalment

adaptada. L’any 1996, la vocalia va reco-

llir 1.500 signatures perquè s’adaptés.

Ara hi ha dutxes amb banc, una passa-

rel·la de fusta que arriba fins a l’aigua,

una plataforma per aparcar les cadires de

rodes i una cadira per entrar a l’aigua.

Quan ho vaig veure se’m queien les llà-

grimes, perquè pensava que mai no po-

dria tornar-me a banyar a la platja.

Què suposa una data com el Dia

Internacional de la Persona Disca-

pacitada?

Està bé, però nosaltres som discapaci-

tats tot l’any. Ara fem una campanya

adreçada a nens i nenes d’esplais, que es

diu La Cultura de l’Accessibilitat. És in-

creïble com en són, de receptius; de se-

guida dibuixen unes rampes o deixen

espai per a la cadira a una sala de cine-

ma, i amb aquests dibuixos fem exposi-

cions. El primer que et pregunten és

què et passa, i els ho expliquem amb

naturalitat. Ens fa molt mal que quan

ho pregunten als pares al carrer aquests

contestin: “calla, no ho preguntis”.

Com si s’haguessin d’amagar les

pròpies limitacions...

Mira, Miquel Martí i Pol deia: “jo no

puc fer moltes coses, però qui les pot

fer totes?”.

8 Gener 2005

E N T R E V I S T A Miquel Figueras, vocal de les Persones amb Discapacitat de l’AV de Sant Martí

Miquel Figueres es preocupa perquè les noves infraestructures siguin accessibles.

“S’ha de canviar 
el Codi d’Accessibilitat 
de Catalunya, que està
molt desfasat”
Als quatre anys va patir la “polio”, una malal-
tia que li va afeblir els ossos, per això neces-
sita cadira de rodes. L’any 1991, amb altres
veïns amb discapacitats del districte, va fun-
dar la Vocalia de Persones amb Discapacitat.

“La platja de la Nova
Icària ha estat una de les

nostres fites i ara és tot un
model d’accessibilitat”

Nuria
Mahamud
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