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SANT MARTÍ
B A R C E L O N A

Verd, arbres, espais per a ús pú-

blic, nous equipaments per al bar-

ri i millora de la interconnexió vià-

ria amb Sant Adrià són algunes de

les característiques més impor-

tants del projecte d’urbanització

de la Via Trajana que començarà

el 2005. Les obres, amb un pres-

supost de 5.648.976 €, duraran

uns 19 mesos. Aquesta transfor-

mació abraça la superfície com-

presa entre la Via Trajana, el car-

rer de Santander, el passeig de la

Verneda i la rambla de Guipúscoa.

L’alcalde de Barcelona, Joan Clos,

i el de Sant Adrià, Jesús María

Canga, van presentar el projecte

als representants veïnals dels bar-

ris més directament implicats en

aquesta reforma.   

La nova Via Trajana es
farà realitat l’any que ve

La Farinera del Clot,
en mans de les entitats

Imatge de com quedarà la Via Trajana.

MODEL

Aquest model de 
gestió cívica és 
pioner a Barcelona

OBJECTIUS

Els cursos i tallers
seran diferents als 
de la resta de centres

ENTITATS

El centre cultural
aplegarà el teixit 
associatiu 
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Manuel Martínez
Líder veïnal i exsindicalista

“Amb la cobertura de 
la Gran Via aportem 
12 hectàrees de verd 
a Barcelona”
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SANT MARTÍ
B A R C E L O N A

Cicle (In)fusión Flamenca

Dijous 18 de novembre

Nuevo Tiempo
A les 21.30 h. Bar del C. C. Besòs (Rambla de Prim, 87-89)

Tablao amb Helga Carafí i Cristina Horcas (bailaoras),

Alba Guerrero (cante) i Peter C. Lemberg (toque).

Dijous 25 de novembre

Juaneke, Tuto i Bartolo
A les 22 h. Centre Cívic Besòs (Rambla de Prim, 87-89)

El cantaor Juaneke presenta Linaje, acompanyat del

bailaor Bartolo i deTuto, al toque.

Dijous 2 de desembre

Bajarí Flamenca
A les 22 h.Centre Cívic Besòs (Rambla de Prim, 87-89)

Amb els bailaors Costi El Chato i Katia Moro.

36è Festival Internacional de Jazz

Diumenge 14 de novembre

Avishai Cohen Quartet + Randy Weston
African Rhythms Trio
A les 20 h. L’Auditori (Lepant, 150)

Dilluns 15 de novembre

Charles Lloyd, Zakir Hussain i E. Harland
A les 21.30 h. TNC (Plaça de les Arts, 1)

Dijous 18 de novembre

Bebo Valdés/Bebo de Cuba
A les 21.30 h. L’Auditori (Lepant, 150)

Divendres 26 de novembre

Brad Mehldau Trio
A les 21.30 h. Palau de la Música (Sant Francesc de Paula)

Dimarts 16 de novembre

Les tres bessones
A les 18 h.  Biblioteca Pública Sant Martí de Provençals

(Selva de Mar, 215)

A càrrec de diversos narradors del barri.

Divendres 3 de desembre

Contes africans
A les18 h. Bib. Pública Xavier Benguerel (Av. Bogatell, 17)

A càrrec d'Agnès Agboton, dins l’activitat Sac de Ron-

dalles. Per a nens i nenes a partir de cinc anys.

Divendres 19 de novembre

Belle ille in mer
A les 21.30 h. Centre Cívic Can Felipa (Pallars, 277)

Dos clowns es troben per primera vegada…, de la 

Cia. In Serius.

Divendres 26 de novembre

El domador de ilusiones
A les 21.30 h. Centre Cívic Can Felipa (Pallars, 277)

Espectacle d’humor que homenatja el teatre de 

varietats antic. De la Cia. Good Idea Company.

Divendres 10 de desembre

Claroscuros
A les 21.30 h. Centre Cívic Can Felipa (Pallars, 277)

Una trilogia de José Sanchis Sinisterra, recent Premi

Nacional de Literatura Dramàtica.

Tot el mes de novembre

Exposició de cartells de Zaafra
A les 22 h. Centre Cívic Besòs (Rambla de Prim, 87-89)

Aquesta exposició presenta un recull de cartells de 

David González, Zaafra, sobre la cultura flamenca. 

Del 23 de novembre al 31 de desembre

Deambulantes
Centre Cívic Can Felipa (Pallars, 277)

Els viatges i les distàncies són els denominadors comuns

d’una mostra d’artistes de diferents orígens.

Fins al 31 de desembre

La recuperació d’una joia de l’art català
Museu d'Història de la Ciutat - Museu Monestir de 

Pedralbes (Bda. Monestir, 9)

Les fases de construcció del monestir des del seu origen

fins avui dia.

Fins al 5 de gener 

Grans lames del Tibet. 
L'art del retrat en bronze
Fundació Francisco Godia (València, 284)

L'art tibetà dels segles XIII al XIX a través de 58 està-

tues de bronze que no s'havien exposat mai al nostre

país i 12 objectes rituals. 

Fins al 27 de febrer

La màgia de Pertegaz
Palau Robert (Pg. de Gràcia, 107)

Vida i obra d'un dels mestres espanyols de la moda. 

www.bcn.es/publicacions

bcnrevistes@mail.bcn.es
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W L ’A G E N D AWI 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

Bib. Pública Xavier Benguerel 93 402 36 44
Av. Bogatell, 17
Bib. Pública Alòs-Moner 93 266 39 36
Rambla de Prim, 87-89.
Bib. 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



SANT MARTÍ

L
a Federació d’Entitats del

Clot-Camp de l’Arpa ha

assumit íntegrament la ges-

tió del Centre Cultural La Fa-

rinera del Clot. Aquest model

de gestió cívica és, de mo-

ment, únic i pioner a la ciutat

i “una clara aposta de con-

fiança en les entitats sense

ànim de lucre”, ha destacat el

regidor del Districte de Sant

Martí, Francesc Narváez.

El conveni signat amb l’Ajun-

tament va entrar en vigor l’1

d’octubre i té una durada de

dos anys, prorrogable en pe-

ríodes anuals La gestió cívica

és prevista a la Carta Munici-

pal de Barcelona com a ins-

trument de participació ciu-

tadana per gestionar les

activitats i els serveis munici-

pals que siguin susceptibles

d’una gestió indirecta i sense

fins lucratius.

“Ara, retirem tots els nostres

òrgans de control i la Federa-

ció d’Entitats pren el prota-

gonisme”, explica Francesc

Narváez. 

Aquest model de gestió cívica

es podria estendre a altes

equipaments fins ara coges-

tionats. De fet, segons expli-

ca el regidor del Districte, “al-

guns ja ens han demanat una

còpia del conveni”.

Els objectius de la Federació

d’Entitats del Clot-Camp de

l’Arpa per a aquest equipa-

ment són oferir una progra-

mació estable i de qualitat,

desenvolupar el teixit asso-

ciatiu del districte, recuperar

la memòria històrica i cedir

alguns espais a col·lectius i

entitats. 

Altres eixos que desenvolu-

paran des de La Farinera del

Clot són l’ús de les noves tec-

nologies, el treball en xarxa

amb altres centres i la parti-

cipació en el Consell de Ciu-

tat i el Consell Municipal

d’Associacions de Barcelona.

Així mateix, el centre cultu-

ral vol esdevenir un aglutina-

dor de la resta d’entitats del

territori per buscar solucions

a problemes comuns i parti-

cipar activament en la Festa

Major, l’Estiuàs de Sant Mar-

tí i altres festes significa-

tives.

La programació no serà gaire

diferent de la de fins ara. Hi

haurà un programa estable de

música, teatre, dansa, espec-

tacles infantils, exposicions i

cursos i tallers, que es pretén

que donin una oferta diferent

a la d’altres espais públics o

privats del districte.

Per recuperar la memòria

històr ica es vol  crear un

grup de treball que reculli fo-

tos i informació de les anti-

gues masies de Sant Martí,

els carrers i les fàbriques,

com la Farinera, que ara és

seu del  centre cultural .

Aquest material es podria

cedir a l’Arxiu Municipal del

Districte o al Museu Histò-

ric de la Ciutat.
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A més de tallers com el de dansa del ventre, hi ha exposicions, concerts, teatre...

La Farinera del Clot s’ha 

convertit en el primer 

equipament sociocultural

municipal gestionat per una

federació d’entitats, un model 

de gestió cívica regulat a la 

Carta Municipal

Fins ara el centre
estava cogestio-
nat i el personal
era municipal

La Federació d’Entitats del
Clot gestionarà La Farinera

C IU TA DA N S OPINE N

Cristina Bertolín
Monitora de piscina

I tant que sí! El centre té
una oferta molt variada.
Jo, per exemple, faig un
curs de restauració de
mobles. Estic segura que
ara encara serà més plu-
ral i es produirà més
demanda.

Esperança Álvarez
Mare

Espero que hi hagi més
difusió del que s’hi fa.
És un espai molt inte-
ressant perquè ofereix
activitats per a totes les
edats. Jo porto la meva
filla i les activitats són
de molta qualitat i asse-
quibles de preu.

Sergi Mascarell
Universitari

Sé que a la Farinera es
fan moltes coses pensa-
des per a la canalla,
però també estaria bé
que les fessin per a
nosaltres, els joves.
També crec que l’entra-
da que hi ha ara no con-
vida a entrar al centre.

Carolina Baqué
Jubilada

Segur que sí. Jo he nas-
cut al barri i anava a la
Farinera quan encara
era una fàbrica. Ara
gaudeixo molt del cen-
tre cultural, perquè 
l’oferta és per a totes
les edats, incloent-hi 
la gent gran.

Núria Jariot
Informàtica

Sí, espero que l’entrada
d’entitats diversifiqui
encara més l’oferta de
la Farinera. Potser
estaria bé que els veïns
estiguéssim més infor-
mats de les activitats
que s’organitzen i
potenciar el seu web.

Salvador Vega
Monitor d’un centre
ocupacional

Me parece que la
Farinera ya tiene una
buena oferta. A mí me
interesan especialmen-
te las actividades de
montaña y bicicleta y
aquí he encontrado
dónde hacerlas.

M i l l o r a r à  e l  s e r v e i  d e  L a  F a r i n e r a  a m b  m é s  i m p l i c a c i ó  d e  l e s  e n t i t a t s ?
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E N T I T A T S

Pilar Fernández

L
’Associació de Veïns

del Maresme ha cele-

brat enguany el 40è aniver-

sari de la seva creació, un

temps suficient per veure

com ha evolucionat la qua-

litat de vida dels veïns del

barri i per fer balanç de fi-

tes assolides i també de les

insatisfaccions. 

L’associació està formada

actualment per 500 socis,

dels quals cinc formen part

de la Junta Directiva. El

seus moments més actius

van ser pels volts de 1983,

quan a les reunions no ca-

bien al local tots els assis-

tents. És clar que l’espai no

ha estat mai generós, per

això es va haver de buscar

una solució imaginativa:

crear una associació de jo-

ves que es reunien en un

altre local que els deixaven

i, així, descongestionaven

el de l’associació mare.

Segons el president de l’AV

del Maresme, Santos Lam-

bán, un dels objectius més

importants que van acon-

seguir va ser l’ordenació de

la Rambla Prim, que “va

deixar de ser una riera in-

fectada d’insectes que esta-

va afectant la salut pública

del barri” i, és clar, la cons-

trucció de l’estació de Me-

tro Maresme/Fòrum, una

fita els mèrits de la qual

s’atribueix personalment:

“Va ser una reivindicació

històrica. Vam començar

una campanya de sensibi-

lització recollint firmes per

les escales. El tema es va

accelerar quan es va posar

en marxa el Fòrum”, expli-

ca. No oblida tampoc la

construcció del col·legi Joa-

quim Ruyra, ni la creació

del CAP Besòs o la reforma

i l’ampliació del Complex

Esportiu Maresme.

Però no solament de grans

obres viu l’associació. Al

llarg de l’any organitzen les

festes majors i participen

en la rua de Carnaval i en la

cavalcada de Reis. També

fan homenatges a la tercera

edat en què participen

unes 220 persones i prepa-

ren la Setmana Cultural

amb la participació dels

col·legis (ja porten quinze

edicions).

40 anys de treball per al 
barri del Maresme

L’Associació de Veïns ha treballat sempre per la millora del barri.

L’Associació de
Veïns del
Maresme va 
treballar per 
l’ordenació de la
Rambla Prim i per
l’estació de Metro
Maresme-Fòrum

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

Un edifici al carrer
Castella/Diagonal
L’any 1956, la cooperativa d’habitatges Pau i Justícia de

Poblenou va aixecar un gran bloc d’habitatges per als seus

associats, entre els carrers de Castella, Marroc i l’avingu-

da de Diagonal. Els veïns del nou edifici hi van anar amb

la promesa i l’esperança de la urbanització d’aquesta avin-

guda, però van haver d’esperar més de quaranta anys

abans que el desig és tornes realitat. El bloc, que va que-

dar aïllat i de difícil accés durant tot aquest temps, va

anar sobrevivint amb la seva gent que, a poc a poc, va

anar fent quotidiana la seva situació. Amb les obertures

de la Diagonal i el carrer de Castella, i la nova urbanitza-

ció de tot aquest indret, per fi l’edifici es va veure lliure

d’apòsits i traves urbanístiques que l’oprimien i va gua-

nyar i mostrar tot l’esplendor que durant anys li fou negat.

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

donació a l’Arxiu Municipal del Districte, 93 285 03 57

Abans El bloc en els anys vuitanta, des del carrer de

Castella, eclipsat per la caldereria de Can Castellet. 

Ara La zona i l’edifici han guanyat qualitat.
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N O T Í C I E Sf
Obre el nou casal de gent gran del Taulat
Aquest mes s’obre el nou casal de gent gran del Tau-

lat, situat a l’edifici de l’antiga fàbrica de Can Sala-

drigas (c/ Llull, 220). Aquest nou casal té una su-

perfície total d’uns 1.400 m2 i el pressupost

d’execució ha estat d’1.982.432 €. Ofereix diferents

serveis i disposa de sala polivalent, aula d’informà-

tica, sala d’escacs, biblioteca, sala comunitària-bar,

sales-tallers, etc. Abans estava ubicat a la rambla

del Poblenou, núm. 49, unes dependències que es

transformaran en un centre de barri. 

La història de Can Saladrigas en un llibre
Al final d’octubre es va presentar el llibre Can Sala-

drigas, 146 anys després. Memòria d’una fàbrica,

editat per l’Ajuntament de Barcelona (Districte de

Sant Martí) i escrit per Montserrat Sintes i Bou.

L’acte va comptar amb la participació d’extreballa-

dores d’aquesta antiga fàbrica tèxtil del Poblenou.

Punt d’Informació i Atenció a les Dones
Aquest mes s’inaugura al Centre Cívic de Can Felipa

un nou Punt d’Informació i Atenció a les Dones

(PIAD), que estarà situat a la tercera planta de l’edi-

fici. S’hi organitzaran tallers i altres activitats so-

bre la situació de les dones, la seva vida quotidiana,

els seus drets, la violència de gènere, etc. 

Telèfon d’informació: 93 307 72 60.

Agermanament amb Isla Cristina (Huelva)
Sant Martí i el municipi andalús d’Isla Cristina van

signar el mes passat un protocol d’agermanament

per desenvolupar programes de cooperació i d’inter-

canvi d’informació, d’experiències i d’iniciatives cul-

turals. L’acte es va fer a la sala de plens de l’Ajunta-

ment d’Isla Cristina i hi van assistir Manuel Parejo,

regidor de Cultura i Turisme de Huelva, i Francesc

Narváez, regidor del Districte.

E
l projecte d’urbanització

de Via Trajana, que està a

cavall entre el territori de

Sant Martí i el municipi de

Sant Adrià, s’executa després

d’un procés que en els últims

anys ha consistit a enderrocar

de manera progressiva edifi-

cis de la zona afectats per alu-

minosi i substituir-los per al-

tres de nous. Una iniciativa

que, una vegada acabada

aquesta última fase, oferirà

un nou espai ciutadà d’alta

qualitat urbana i que s’ha ela-

borat d’acord amb les associa-

cions veïnals de la zona.

“Mitjançant un urbanisme de

barri, per a la gent, s’aconse-

guirà que la Via Trajana tin-

gui un dels espais més macos

de Barcelona i de Sant Adrià”,

va assegurar l’alcalde de Bar-

celona, Joan Clos, durant la

presentació pública del pro-

jecte que va tenir lloc el mes

d’octubre passat al casal de

gent gran de Verneda Alta.

L’alcalde Clos va assegurar

que aquest és un dels projec-

tes “més volguts pels veïns i

veïnes del barri” en un acte

on participava també la presi-

denta de l’Associació de Veïns

de Via Trajana, Felicidad Gra-

cia, i diversos veïns de la jun-

ta i del barri. Estaven pre-

sents, a més, l’alcalde de Sant

Adrià, Jesús Maria Canga; el

primer tinent d’alcalde de l’A-

juntament de Barcelona, Xa-

vier Casas; el regidor del Dis-

tricte de Sant Martí, Francesc

Narváez, i l’arquitecte autor

del projecte, Moisès Gallego. 

El projecte d’urbanització de

la Via Trajana, que gestionarà

la Mancomunitat de Munici-

pis de l’Àrea Metropolitana

de Barcelona, preveu la cons-

trucció del nou casal infantil

El Drac, que estarà situat a la

confluència de la Via Trajana

amb el carrer de Binéfar i que

impulsarà el Districte de Sant

Martí.  A més, el projecte

també resoldrà l’actual desni-

vell viari de 6 metres, exis-

tent en la conf luència del

passeig de la Verneda i la Via

Trajana amb la rambla de

Guipúscoa.

Joan Clos va explicar els detalls del projecte.

L’alcalde presenta als veïns
la remodelació de Via Trajana

El Mercat del Poblenou es remodela sense tancar les portes
E

l mercat de la Unió, si-

tuat al bell mig del Poble-

nou, va ser construït l’any

1889, quan Sant Martí enca-

ra era municipi independent.

La seva estructura procedeix

de l’època de les construc-

cions de ferro del darrer

quart del segle XIX. A causa

de la seva antiguitat, el mer-

cat necessitava una remode-

lació integral per transfor-

mar-se en un conjunt

comercial modern i adaptat a

les noves necessitats dels

consumidors i del barri.

Per tal que els treballs de re-

modelació afectin el mínim

possible l’activitat del mer-

cat, les obres s’estan fent en

dues fases, mantenint sem-

pre el mercat obert i a ple

rendiment.

Aquest projecte permetrà

gaudir d’un mercat amb ins-

tal·lacions més còmodes i ac-

cessibles, una oferta comer-

cial actualitzada i de qualitat.

El mercat de la Unió serà re-

batejat amb el nom de Mercat

del Poblenou, tal com han

proposat els veïns i comer-

ciants del barri. 

Les obres de modernització

acabaran el juliol de 2005.

Una vegada remodelat, incor-

porarà un autoservei en el nou

altell, que instal·larà l’empresa

Mercadona i comptarà amb

noves instal·lacions d’enllume-

nat, climatització, ascensors i

cambres frigorífiques. 
Aspecte que tindrà el mercat quan acabin les obres.

L’EMPREMTA DE L’ALUMINOSIA
L’antiga Verneda Vella, coneguda avui com a Via

Trajana (nom del seu carrer principal), és un bar-

ri creat a mitjan segle XX, format per uns 690

habitatges de dimensions compreses entre els

44 i els 58 m2. Després de detectar aluminosi a

les edificacions, al final dels anys 90, va comen-

çar a executar-se el procés de substitució dels

habitatges afectats.L’Oficina de Rehabilitació de

Barris, organisme que depèn d’Adigsa, ha cons-

truït uns 700 pisos nous de protecció destinats a

reallotjar, en el mateix barri, les famílies afecta-

des per la patologia dels seus habitatges i,

també, gent jove.

Els treballs de
remodelació
començaran 
l’any 2005
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Daniel Venteo

A
mb la nova escola bressol

municipal del barri de la

Verneda, el Districte de Sant

Martí ja disposa de cinc cen-

tres (amb El Xalet de la Pape-

rera, Esquitx, La Mar Xica i

Roure Clot), amb una oferta

total de 330 places per a in-

fants en edat preescolar, de 4

mesos a 3 anys.

Ubicada al carrer de Josep

Miret, 22, l’escola bressol La

Verneda de Sant Martí com-

parteix l’edifici amb el CEIP

Ramon Menéndez Pidal. La

nova escola bressol municipal

és un dels tres nous centres

que han obert aquest curs

2004-2005, juntament amb

Can Bacardí a les Corts i Les

Quatre Torres a Sant Andreu. 

Des de la seva entrada en fun-

cionamet, el passat 15 de se-

tembre, l’escola atén 73 in-

fants que arribaran a ser 81

l’any vinent. La directora de

l’escola, Estrella Sorribas, ex-

plica amb orgull que el centre

ha pogut acollir totes les

sol·licituds que es van trami-

tar en el moment de la

preinscripció reglamentària.

“Tot i que des de la posada en

funcionament del centre, el

passat 15 de setembre, no

hem parat de rebre noves

sol·licituds que, òbviament, ja

no han pogut ser ateses”, afe-

geix Sorribas.

La Verneda de Sant Martí és

un mosaic de nens i nenes de

totes les cultures, amb la

presència de famílies catala-

nes i d’altres procedents de

països del Carib i la resta de

L’Amèrica Llatina, l’Àfrica

subsahariana i l’Europa de

l’Est. “Tots els infants de l’es-

cola, excepte dos, són nascuts

a Catalunya i les seves famí-

lies hi estan arrelades”, expli-

ca la directora de l’escola.

Amb prop de 400 m2, els pa-

tis del centre estan orientats

al sud per evitar d’aquesta

manera la humitat i aprofitar

plenament la llum natural. El

mobiliari del centre està total-

ment adaptat a les necessitats

dels infants: les portes tenen

un sistema especial per evitar

que es facin mal als dits, i fi-

nestres, poms, piques i lava-

bos estan fets a la mida dels

nens i nenes. El centre també

disposa de dormitoris anne-

xos per a les estones de des-

cans i sala guardacotxes per

als pares. Totes les instal·la-

cions sanitàries del centre es-

tan adaptades a les persones

amb disminució. A més, l’es-

cola disposa de cuina pròpia,

en la qual s’elaboren diària-

ment els àpats de l’esmorzar,

el dinar i el berenar. Els in-

fants que no poden menjar

gluten ni lactosa tenen me-

nús específics.

La Verneda celebra l’obertura de
la seva escola bressol municipal

Sant Martí ja té
cinc escoles bressol
municipals 

A l’abril va obrir el
bibliomercat, una
petita biblioteca 
dins el Mercat del
Sud-oest del Besòs

Per la biblioteca, hi passen diàriament uns 200 visitants.

Joan Anton Font

E
l forn Vila van inaugurar-lo l’any 1960

l’Antoni Vila i la seva esposa, la

Pricil·la Tresserra, que és qui actualment

es fa càrrec del negoci. L’any 1972 es va

ampliar l’establiment i, a més de forn, es

va convertir també en pastisseria. La fa-

mília Vila està estretament lligada a la

història del barri. A l’indret on es troba ara

el forn, anteriorment hi havia una fàbrica

de teixits que també pertanyia a un mem-

bre de la família. Si ens remuntem encara

més enrere, hi trobaríem en aquest indret

els terrenys de Can Vila, on el sogre de la

Priscil·la s’havia dedicat a la pagesia. Ara

que tot sovint es qüestiona la qualitat del

pa, convé dir que al Forn Pastisseria Vila

cada dia elaboren pa artesà. La dedicació

de la família a l’ofici s’evidencia, a més, en

la continuïtat dels fills de la Priscil·la que

han obert sis establiments més, tots ells a

la zona del Besòs.  

E L  T A U L E L L

Forn Pastisseria Vila

La dedicació d’una família arrelada al barri.

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

Redacció
Donar-se d’alta o fer cons-

tar un canvi de domicili en

el padró municipal, trami-

tar l’inici d’una activitat

econòmica a Barcelona,

sol·licitar la targeta rosa

per a persones més grans

de 60 anys, fer la preins-

cripció i matriculació es-

colar, domiciliar els rebuts

de tributs municipals amb

el nostre banc, consultar

l’estat d’un expedient de

llicència d’obres, demanar

la recollida gratuïta de

mobles o trastos vells...

Més de 60 tràmits munici-

pals es poden fer directa-

ment des de l’ordinador

de casa a través del web de

l’Ajuntament de Barcelo-

na, que ofereix, a més a

més, informació detallada

de més de 600 gestions

possibles, tant municipals

com no municipals. Si ho

desitja, el veí de Barcelona

pot accedir a la seva prò-

pia carpeta del ciutadà,

una via de comunicació

personalitzada entre ell i

l’adminsitració municipal

que li permetrà accedir

sempre que ho necessiti,

de manera ràpida, a les se-

ves dades fiscals i d’empa-

dronament. Tots aquests

són els serveis que ofereix

l’Oficina d’Atenció al Ciu-

tadà per Internet, una de

les parts més utilitzades

del portal municipal

www.bcn.es. 

Les dades personals ne-

cessàries per a la realitza-

ció d’aquests tràmits es-

tan protegides pels drets

previstos per la Llei Orgà-

nica de Protecció de Dades

vigent des de 1999. L’A-

juntament de Barcelona

va ser un dels primers

d’Espanya a oferir la pos-

siblitat de fer gestions des

de l’ordinador, aprofitant

així els avantatges que re-

presenta Internet a l’hora

d’una comunicació més

àgil entre els ciutadans i

l’administració.

El web dels tràmits és

www.bcn.es/tramits

Més de 60 tràmits amb l’Ajuntament es poden fer on-line.

BCN tràmits, fer gestions
des de l’ordinador de casa



Els equips de l’entitat
juguen a la pista de la
Nau del Parc del Clot

Pere Paredes

E
l 2004 està essent un bon any

per al Club Bàsquet Grup Bar-

na, el qual juga a la pista de la Nau

del Parc del Clot. Fa prop de qua-

ranta anys que aquesta entitat tre-

balla a favor de l’esport de base i ja

té 26 equips en totes les catego-

ries, masculines i femenines.

No fa gaire, el club ha estrenat una

nova grada per al públic, i el seu

president, Santos García ,  està

molt content “perquè han pogut

millorar les instal·lacions i que el

públic que vingui a veure els par-

tits trobi unes condicions molt bo-

nes per gaudir del joc”. Per al presi-

dent del Club, “aquest serà un any

inoblidable per al Grup Barna, ja

que el Comitè Olímpic Català ens

ha concedit el seu premi anual en

reconeixement de la tasca duta a

terme a favor de l’esport de pro-

moció i, en particular, del bàsquet,

i pel nombre d’equips inscrits a la

Federació Catalana de Basquetbol.

Tot això ens dóna més força –con-

tinua Santos– per mantenir el nos-

tre desig de formació humana dels

nens i dels jugadors”. La nova gra-

da es va inaugurar el mes de juny

passat, amb la presència del presi-

dent de la Federació Catalana de

Basquetbol, Enric Piquet, i del re-

gidor del Districte de Sant Martí,

Francesc Narváez.

El club va ser fundat per Lluís

Bouyssi l’any 1965 i va comptar

llavors amb un valor afegit :  el

suport d ’un jove Joan Manuel

Serrat.
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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

Informació útil sobre el tramvia

Horaris, recorreguts, serveis a l’usuari...

Tot el que cal saber per fer ús d’aquest

renovat sistema de transport amb què

compta Barcelona. Al web s’informa

sobre totes i cadascuna de les parades

que fa el Tram en les línies que connec-

ten el Baix Llobregat i les Corts,  i  també

en la línia que va des de la Ciutadella i la

Vila Olímpica fins a Sant Adrià.

www.trambcn.com

Barcelona Informació on-line

La revista Barcelona Informació i els

seus deu suplements de districte es

poden descarregar fàcilment a Internet

en format PDF a través de la pàgina del

departament d’Imatge i Producció Edito-

rial de l’Ajuntament. Consultar les revis-

tes a través de la xarxa és un bon siste-

ma, per exemple, per llegir el suplement

d’un altre districte distint del nostre.  

www.bcn.es/publicacions

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

Bons temps per al Grup Barna i 
els seus 26 equips bàsquet base

“Aquest serà un any
inoblidable perquè hem
estat reconeguts pel
Comitè Olímpic Català”

No fa gaire han inaugurat una nova grada perquè el públic gaudeixi del joc.

El Grup Barna té ja 26 equips de totes les categories, masculines i femenines.

Oi que no pot ser?

C O S E S  D E  B A R R I p e r M A N E L



SANT MARTÍ

Pocs líders veïnals poden presu-

mir de tenir un llibre biogràfic...

Crec que més que presumir és més un

motiu d’orgull personal. No ho nega-

ré. Però si has llegit el llibre hauràs

comprovat que hi ha molts anys de

lluita, de sacrifici i, en alguns mo-

ments, de compensacions per veure

que allò pel qual has lluitat s’ha acon-

seguit. Però també és veritat que en el

camí he deixat moltes coses.

Això seu és afició, addicció al

treball, o altruisme?

L’altruïsme és el més proper a allò que

jo sóc, però en tot cas  ho he heretat

del meu pare i el meu avi, que van ser

uns lluitadors. A mi em pregunten

com he pogut aconseguir objectius

tan importants com l’arribada del

Metro de la Línia 2 o la cobertura de

la Gran Via. Però jo dic que el meu

èxit radica fonamentalment en el sa-

crifici i també en la constància. 

Quants anys fa que és president

de l’Associació de Veïns de Sant

Martí de Provençals?

Uns 17 anys. Molt a pesar meu, en-

cara que no ho sembli. Les associa-

cions de veïns som unes ONG igual

que les altres, que estan protegides i

subvencionades i tenen tot el reco-

neixement públic de les administra-

cions i dels mitjans de comunicació.

Però en ser un moviment reivindica-

tiu que planteja qüestions en contra

de les administracions podem ser

incòmodes. És per això que a les as-

sociacions de veïns anem quedant

un grup més reduït.

Alguna vegada li han fet propo-

sicions polítiques?

D’ofertes polítiques n’he tingut de

tots els colors i amb possibilitats d’en-

trar a les llistes en posicions en què

podia sortir elegit. No obstant això, jo

creia que tenia una assignatura pen-

dent en l’associació. Evidentment que

m’hauria agradat fer carrera política,

però això m’hauria creat enemics en

la política que m’haguessin creat difi-

cultats per aconseguir els meus dar-

rers objectius. Per tant, he valorat

més la meva posició personal.

Ja que porta tants anys en movi-

ments reivindicatius, creu que

queden coses importants per mi-

llorar als barris?

Sí, en queden. Per exemple, el tema

de l’AVE. Però quan parlem de barris

no hem de generalitzar. Hi ha barris i

barris. Som a un barri de la perifèria

que no té ni un teatre. L’ambulatori

ha d’atendre 50.000 ususaris, tenim

només 22 metges i no hi ha solars per

fer-ne un de nou. Som a un barri on

es va edificar sense planificació i no

es va tenir en compte els equipa-

ments, que no podem construir per-

què no hi ha solars. Quan vam venir a

viure-hi no teníem ni transport pú-

blic pràcticament. 

El gran tema actual és la cober-

tura de la Gran Via

Si, és un dels projectes més ambicio-

sos de Barcelona, però no és una obra

gaire popular a altres zones de la ciu-

tat. Però, per què una autopista ha de

dividir un barri i produir sorolls de

fins a 90 decibels? Si es donen aques-

tes condicions hem de fer el possible

per humanitzar el barri. I amb aquest

projecte aportarem a Barcelona 12

hectàrees de verd, l’equivalent al Parc

de la Ciutadella.

I després de la Gran Via, quina

serà la lluita?

Quan s’inauguri la Gran Via anirem

per la Sagrera. No oblidis que l’entorn

de la Sagrera és un projecte molt am-

biciós de requalificació de terrenys,

amb el qual apareixeran solars on es

podran fer tot tipus d’equipaments i

també d’habitatges.
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E N T R E V I S T A M a n u e l  M a r t í n e z ,  l í d e r  v e ï n a l  i  e x s i n d i c a l i s t a

Manuel Martínez se sent orgullós de liderar la semicobertura de la Gran Via.

“Amb la cobertura de
la Gran Via aportarem
12 hectàrees d’espai
verd a Barcelona”

S’ha passat pràcticament tota la seva vida

lluitant, primer com a sindicalista en la clan-

destinitat i des de fa gairebé dues dècades

com a president de l’Associació de Veïns

Sant Martí de Provençals.

“Jo dic que el meu èxit
radica fonamentalment
en el sacrifici i també en

la constància”

Pilar
Fernández
Periodista


