
SANT MARTÍ
B A R C E L O N A

L’objectiu és aconseguir que aug-

menti el nombre de persones que

practiquen alguna disciplina atlè-

tica. La regidoria de Sant Martí ha

posat en marxa el Pla de Promo-

ció de l’Atletisme 2004-2007. En

la pràctica, es traduirà en el re-

forçament de les curses populars

que ja s’organitzen als barris amb

motiu de les festes majors (Poble-

nou, Clot-Camp de l’Arpa-Verneda

i Vila Olímpica). El pla preveu

també la millora de dotacions i

equipaments esportius. S ’han

previst actuacions al complex es-

portiu de la Mar Bella, que serà

d’ús gratuït per a les escoles de

primària i de secundària i per als

joves participants en els casals

d’estiu. 

Les pistes d’atletisme,
gratis per als escolars

El Fòrum deixa nous
espais per als barris

El Districte posa en marxa un pla per promoure l’esport entre els joves.

ACTIVITATS

S’hi faran actes com
la Fira d’Abril o els
Premis Sant Martí

BARRIS

La majoria dels
veïns, satisfets amb
el canvi de la zona 

EQUIPAMENTS

A primers d’any entra
en servei el Centre
Sociosanitari Fòrum 
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15, 16 i 17 d’octubre

Festival d’Arts Escèniques 
del Poblenou
Carrers del Poblenou i C.C. Can Felipa (Pallars, 277),  Cen-

tre Moral i Cultural del Poblenou (Pujades, 176-178) i Ca-

sino l’Aliança (Rbl. del Poblenou, 42).

Disset companyies que treballen en dansa, teatre, circ,

clown i performance proposen tota una sèrie d’especta-

cles a les places i teatres del Poblenou.

Divendres 15 d’octubre

El mateix paisatge
A les 22 h. La Farinera del Clot 

(GV Corts Catalanes, 837)

Obra de Montserrat Roig per la Cia. Partiqui.

15, 16 i 17 d’octubre

La visita inesperada
A les 21.30 h. Centre Cívic Can Felipa (Pallars, 277)

Un drama policíac en tres actes d’Agatha Christie. Per

la Cia. The Mamas and The Papas.

Divendres 5 de novembre

Phoolan som totes: en memòria de Pho-
olan Devi
A les 21.30 h. Centre Cívic Can Felipa (Pallars, 277)

Història d’una llegenda viva de l’India, l’anomenada

reina dels bandits. Cia. Les Fulanes.

Dijous 11 de novembre

Retahila.som
A les 22 h. Centre Cívic Besòs (Rambla Prim, 87-89). 

Dins el cicle In(fusión) flamenca. Una companyia d’es-

perit innovador i estil espontani. Dansa.

Dissabte 16 d’octubre

Embolic a la granja
A les 17.30 h. La Farinera del Clot 

(GV Corts Catalanes, 837)

Teatre per a nens d’entre 3 i 7 anys, per La Baldufa.

Diumenge 17 d’octubre

Safif i la bruixa Jarabula
A les 17.30 h. La Farinera (GV Corts Catalanes, 837)

Per la companyia Fanàtic Visual.

Diumenge 14 de novembre

La màgia de Truki-Txam
A les 12 h. Centre Cívic Can Felipa (Pallars, 277)

Màgia a càrrec de la companyia Insòlits.

Divendres 22 d’octubre

Daniel el Higiénico
A les 22 h. La Farinera del Clot 

(GV Corts Catalanes, 837)

Presentació del seu últim disc El hombre del tiempo.

Dijous 4 de novembre

Diego Cortés i Cia
A les 22 h. Centre Cívic Besòs (Rambla Prim, 87-89)

Diego Cortés (toque), Mª del Mar Fuentes (bailaora) i

Mª José López (cante). In(fusión flamenca).

Dijous 18 de novembre 

Antonio Zarco i Eva Navas
A les 20 h. Centre Cívic Besòs (Rambla Prim, 87-89). 

Dins del cicle In(fusiójn flamenca).

Dijous 18 de novembre 

Tablao flamenco
A les 21.30 h. Bar del Centre Cívic Besòs 

(Rambla Prim, 87-89)

Helga Carafí i Cristina Horcas (bailaoras), Alba Guerrero

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

Fins al 21 d’octubre

Com volem ser governats?
Palo Alto-Nau XYZ (Pellaires, 30)

Fins al 7 de novembre

Centre Cívic La Mina (Ponent, s/n. Sant Adrià de B.)

Una exposició del Macba que es completa amb debats,

conferències, performances i projeccions.

Fins al 3 de novembre

Exposició de pintura i escultura
La Farinera (GV Corts Catalanes, 837)

Artista Joaquim Ignasi Bahna.

Fins al 12 de novembre

Tempo
Centre Cívic Can Felipa (Pallars, 277)

Reflexions sobre el concepte de temps. 

Artistes: María José Herrera, Pere Garrido, L

iz K. Peñuela, Joao Fitas, Po Yen Chang, Camilla de

Maffei i Maurici Torner.

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.

www.bcn.es/publicacions

bcnrevistes@mail.bcn.es

Una publicació de l’Ajuntament de Barcelona. Direcció de Comunicació Corporativa i Qualitat.

Director: Enric Casas. Director editorial: José Pérez Freijo Redacció: Ferran Martorell, Felicia Esquinas, Carmen Anfosso, Nuria Mahamud, Pilar Fernández,

Gerard Maristany, Pere S. Paredes, Joan Anton Font, Dolors Roset. Fotografia: Rafael Escudé,  Antoni Lajusticia, Pepa Alvarez, Cristina Diestro, Josep Maria

Contel, Luis Clua, Julio Parralo, Valentí Viñas Disseny: Subirà i  Associats Maquetació i preimpressió: Agustín Viguera, Cristina Vidal. Edició WEB: Miquel Navarro

Producció: Joan Isern i Maribel Baños Impressió: Rotographik Manipulació: General serveis Distribució: M. Àngels Alonso i Serveis de correus

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

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

C.S.S Clot-Camp de l’Arpa 93 291 84 48
G. Via de les Corts Catalanes, 837
C.S.S Besòs 93 266 39 36
Rambla Prim, 87-89.
C.S.S Poblenou 93 296 79 69
Pallars, 277.
C.S.S 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

ABS Vila Olímpica 93 221 37 85
Joan Miró, 17.
ABS Lope de Vega 93 307 47 99
Lope de Vega, 8-10.
ABS Poblenou 93 307 19 51
Lope de Vega, 132
ABS Besòs 93 307 19 51
Alfons el Magnànim, 57.
ABS El Clot 93 351 57 01
Biscaia, 305.
ABS Verneda 93 307 08 92
Fluvià, 211.
ABS La Pau 93 305 28 54
Pere Vergés, 3
ABS Maragall (Clínica Victòria) 93 446 20 60
Pg. Maragall, 52-54.

FARMÀCIES

www.farmaciesdeguardia.com
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Pilar Fernández

A
cabat el Fòrum Universal

de les Cultures, els  nous

espais públics i equipaments

sorgits a tota l’àrea del Besòs,

queden a disposició  la ciutat i

especialment dels  barris que

han viscut directament o de

més a prop la transformació

lligada al 2004. L’edifici Fò-

rum i el Centre de Conven-

cions ubicats al recinte tée-

nen ja la seva pròpia agenda

d’actes però, al marge d’a-

quests espais, els veïns de

Diagonal Mar, sud-oest del

Besòs, Maresme i els del barri

de la Verneda compten per al

seu ús amb totes les àrees no-

ves urbanitzades al seu vol-

tant, com ara el Parc, la rege-

nerada llera del Besòs i el

passeig de García Faria.

Si parlem d’equipaments, el

barri ja en té assegurat un de

nou: el Centre Fòrum de

l’Hospital del Mar, un centre

sociosanitari que començarà

a donar servei durant el pri-

mer trimestre de 2005, que

està situat a la confluència

del carrer de Llull amb la ram-

bla de Prim i que també

compta amb un espai públic

amb zona enjardinada a l’illa

interior. El centre acostarà els

serveis de geriatria i salut

mental als veïns de la zona i

concentrarà les principals lí-

nies d’assistència, docència i

recerca en Neurociències dels

hospitals de l’Institut Munici-

pal d’Assistència Sanitària

(IMAS). 

Per celebrar que viuen en una

zona renovada i dotada de

nous espais i serveis, les enti-

tats veïnals agrupades en la

Coordinadora Eix Prim van

decidir organitzar una festa,

que es va celebrar el 25 de se-

tembre, al llarg de tot el dia i

a tres escenaris instal·lats a la

rambla de Prim.

“Tots hem estat a favor del

Fòrum –assegura el president

de la Coordinadora Eix Prim,

Juan Hernández–, perquè ha

estat una cosa molt positiva

per als barris, sobretot, per

als més propers. S’hi han eli-

minat les males olors i situa-

cions que podríem qualificar

de tercermundistes”. Hernán-

dez i la resta de veïns volen

que els espais oberts que són

dins els límits del recinte si-

guin espais d’ús públic “i que

se’n faci un bon manteni-

ment”. 

El nous espais de ciutat que el

Fòrum ha deixat a Sant Martí

acolliran esdeveniments im-

portants a partir d’ara: la Fira

d’Abril, el Sónar, el BAM, fires

d’antiquaris, fires del llibre,

són alguns exemples de les ci-

tes més probables apuntades

pel mateix alcalde, Joan Clos.

El Districte  també  està estu-

diant altres possibles usos fu-

turs que vol consensuar amb

els veïns. Així, s’està plante-

jant la possibilitat de celebrar

el lliurament dels premis Sant

Martí en un dels edificis, si

no estan ja reservats. També

s’està pensant a utilitzar

aquests espais oberts per ce-

lebrar la Mostra d’Entitats o

alguns dels actes de la Mercè,

de l’Estiuàs i de les festes ma-

jors dels barris propers. Són

idees que formen part una

llista oberta que pot ampliar-

se amb noves propostes.
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Les entitats veïnals estàn majoritàriament satisfetes amb la transformació.

Els veïns de la zona Besòs creuen

majoritàriament que ha millorat la

qualitat de vida dels barris. Els

edificis del Fòrum ja tenen com-

promisos i els nous espais acolli-

ran actes cívics de tota mena

L’àrea, compta
amb un nou
equipament
sociosanitari

La zona Fòrum es posa
ara al servei dels barris

C IU TA DA N S OPINE N

Francisco Flores
President Entidad Isla
Cristina

“Se ganará un espacio impor-
tante para el uso de los ciu-
dadanos y de las distintas
entidades. Hay que potenciar
la continuidad de este espacio
como plataforma para activi-
dades culturales, sociales y
políticas.”

Narciso Ximénez
President de l’Associació de
Veïns Sud-Oest del Besòs

“La zona debería ganarse
como infrastructura para
satisfacer las necesidades de
los barrios. Conviene elimi-
nar algunas barreras arqui-
tectónicas que permitan con-
vertirla también en zona de
recreo.”

Santos Lambán
President Associació de
Veïns Maresme

“El espacio se debe destinar a
funciones sociales para las
entidades del barrio, para
entidades benéficas, residen-
cias de la tercera edad, plazas
de párking y almacenes para
el instrumental de fiestas
populares.”

Diego Hornos
Vicepresident Associació
de Veïns La Pau

“El Fòrum ha permitido recu-
perar para el barrio una zona
que estaba degradada y
cerrada al mar. El trabajo del
Distrito y las entidades ha de
permitir dinamizar la activi-
dad cultural y crear puestos
de trabajo estables.”

Salvador Clarós
President de l’Associació
de Veïns del Poblenou

“L’Espai Fòrum no ha estat
pensat per integrar-lo al
barri. De tota manera, es pot
fer més habitatge de protec-
ció i els equipaments que
demana el barri en els sectors
C2, C3 i al triangle de Selva
de Mar.”

Q u è  a p o r t a r à  a l  d i s t r i c t e  l ’ E s p a i  F ò r u m  u n  c o p  f i n a l i t z a d a  l a  s e v a  c e l e b r a c i ó ?
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E N T I T A T S

L
’Orfeó Martinenc és

una de les entitats més

dinàmiques de la ciutat,

amb 450 socis i 16 seccions

(teatre-sarsuela, orfeó, coral

infantil, escola de música,

esbart, danses argentines,

Diables del Clot, Gegant del

Clot, El Tolc (el drac del ba-

rri), la penya barcelonista, la

secció benèfica, el grup de

filatèlia, les sardanes, el

grup de gent gran Passa

t’ho bé, el Club de Tabalers i

el Grup de Grallers). 

Ara es troba en ple procés

de renovació de la seva seu

social, a l’avinguda Meridia-

na. El seu vell local serà en-

derrocat aviat i donarà pas a

un nou bloc de dotze plan-

tes que comptarà amb tea-

tre, bar, vestidors, sales

d’assaigs i magatzems i un

alberg juvenil de 350 places

que serà gestionat per Rosa

dels Vents, a qui l’Orfeó

Martinenc lloga el local.

Serà un edifici “obert al ba-

rri”, com explica el presi-

dent de l’entitat, Jordi Gras,

sense barreres arquitectòni-

ques i completament inso-

noritzat.

“Volem que l’Orfeó sigui

una prolongació de la casa

de cada soci”, puntualitza

Gras, “on es pugui desenvo-

lupar qualsevol projecte

amb una colla d’amics”.

El nou edifici no estarà en-

llestit fins al 2006. De mo-

ment, compten amb la soli-

daritat de la resta d’entitats

del barri, com la Casa de

Cuenca, l ’Associació de

Veïns i el col·legi Sant Pere

Claver, que els deixen les se-

ves instal·lacions per reunir-

se i assajar. “Les activitats

continuen a ple rendiment”,

destaca Jordi Gras, com de-

mostra la participació de

l’Orfeó al Festival Interna-

cional de l’Atlàntic que se

celebra el proper mes d’oc-

tubre a Isla Cristina (Huel-

va).

La bona salut de l’entitat es

deu, en bona part, als grups

infantils de cada secció, els

quals formen un bon plan-

ter, i també al funciona-

ment autònom de cadascu-

na d’elles, encara que hi

hagi una Junta Central que

les coordini.

L’Orfeó Martinenc projecta
una nova seu per al 2006

Una representació de “La Corte del Faraón”, a càrrec de la secció de teatre.

L’entitat té uns
450 socis i setze 
seccions per a
adults i infants

A B A N S  I  A R A

Can Cadena segueix
sembrant i recollint
Del nucli antic de la Verneda, en queden pocs testimo-

nis. La vella masía de Can Cadena (segles XVI-XVII-

XVIII), n’és un. És un edifici de planta baixa, pis i golfes,

amb coberta de dues aigües i un cos petit adossat a la

banda dreta. L’any 1991 van començar les obres per re-

cuperar l’edifici, per fer que aquest pogués ser d’utilitat

al barri, i convertir-lo en un centre experimental i edu-

catiu d’agricultura i jardineria biològica. Avui és una rea-

litat. Ara Can Cadena és un oasi envoltat de nombroses

edificacions on encara es poden veure ovelles, ànecs,

oques, gallines i conills, cosa que li atorga un gran valor

pedagògic per a les escoles de la ciutat. A més, la masia

acollirà aquesta tardor el sisè hort urbà amb 20

parcel·les de conreu que es cediran a la gent gran del dis-

tricte. Tot això sense perdre la seva condició de centre

experimental en agricultura biològica.

Abans Sobrevivint a la urbanització del barri.

Ara Rehabilitada per a un ús educatiu.
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N O T Í C I E Sf
La UOC, aviat al 22@
Durant l’estiu passat, es va celebrar l’acte de col·loca-

ció de la primera pedra de l’edifici que acollirà la nova

seu de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) al

22@, dins del Poblenou, i més concretament a l’illa 

de Can Jaumandreu (Perú, 52). El nou edifici serà el

primer dels dos de nova construcció en aquesta illa 

i, una vegada acabat, constituirà la segona illa 7@

–destinada a equipaments–, després de l’illa Barcelo-

na Activa, inaugurada durant els últims mesos.

El cementiri del Poblenou en una guia
Inaugurat l’any 1775 pel bisbe Climent, el cementiri

del Poblenou destaca pel fet de ser el primer de la ciu-

tat que es va construir fora muralles. L’any 1813 va

ser destruït per les tropes napoleòniques i, pocs anys

més tard, va ser reconstruït al mateix lloc on es troba

en l’actualitat (carrer del Taulat, 2). Ara, l’Ajuntament

de Barcelona hi ha instal·lat diversos punts informa-

tius en els llocs de més interès, pel seu valor arqui-

tectònic o històric, i ha publicat la guia Un passeig pel

cementiri del Poblenou, de la professora de Literatura

Urbana de la Universitat de Chicago, Elisa Martí.

El carrer de la Llacuna es transforma
Fins al mes de març de l’any vinent, s’està desenvolu-

pant i executant el projecte de transformació urba-

nística del carrer de la Llacuna, des del carrer de Pa-

llars i fins al carrer del Taulat. Les obres s’estan fent

intentant reduir al màxim possible les incidències

sobre el trànsit de vehicles i l’aparcament. Entre al-

tres coses, es remodelaran la calçada i les voreres,

s’instal·laran nous fanals i semàfors, se substituirà

l’arbrat en mal estat, es renovarà la xarxa de clave-

gueram existent i es construiran noves xarxes d’in-

fraestructura elèctrica, de telecomunicacions i de re-

collida pneumàtica de residus.

Pilar Fernández

Q
ue els nens i nenes sah-

rauís gaudexin d’unes

bones vacances a la nostra

ciutat i evitin, de pas, les du-

ríssimes condicions que pa-

teixen al desert durant l’estiu

pot ser considerat el motiu

principal que persegueix l’as-

sociació Sant Martí amb el

Sàhara. El cert és, no obstant,

que l’experiència viscuda per

les famílies acollidores en la

majoria dels casos és tan gra-

tificant que es podria dir fins

i tot que hi ha motivacions

egoistes, a més d’altruistes.

“En general ha estat una ex-

periència molt bonica. Tenim

només un fill i li ha anat molt

bé perquè ha après a compar-

tir i al mateix temps ha aju-

dat l’altre nen a integrar-s’hi”,

expliquen Alícia i Leopoldo,

un matrimoni amb un fill de

13 anys que ha rebut durant

cinc estius consecutius a tres

nens diferents, entre 8 i 12

anys. El matrimoni aclareix:

“Vam començar per solidari-

tat i per interès per la situa-

ció del poble sahrauí. I des-

prés, també pel nostre fill,

que volíem que conegués al-

tres realitats, com viu una al-

tra gent”. Una cosa similar

opina Mercè, mare de dos

fills de 10 i 6 anys, a la casa

dels quals s’hi ha acollit per

segon any consecutiu a un

nen procedent de l’antiga

colònia espanyola. “El primer

any va haver-hi moments de

tensió. Hi havia gelosia per

part dels meus fills i també

per part del nen, que volia

tota l’atenció per a ell. En

conjunt, però, l’experiència

va ser molt bona. Fins ales-

hores no estaven sensibilit-

zats pel problema sahrauí,

però ara participem als actes

que s’organitzen al barri en-

torn d’aquest tema”.

Tots els estius arriben a Bar-

celona entre 40 i 50 nens

sahrauís entre 7 i 12 anys.

Aproximadament 8 solen

viure amb famílies del Clot,

barri en què actua l’associació

Sant Martí amb el Sàhara.

Aquesta entitat es va consti-

tuir el 1997 arran d’una de-

manda de famílies acollidores

per part del Districte de Sant

Martí. Les famílies partici-

pants en aquesta primera

ocasió van ser les fundadores

de l’associació. Això no obs-

tant, en l’actualitat són mol-

tes més les que participen en

el projecte. I encara que és

l’Associació Catalana d’Amics

del Poble Sahrauí la que orga-

nitza el viatge, Sant Martí,

amb el Sàhara s’encarrega de

la recerca de les famílies aco-

llidores i de muntar les activi-

tats per als dos mesos que

duren les colònies, a més a

més de portar altres projectes

d’ajut al poble sahrauí.

Durant la seva estança, als

nens se’ls fan revisions mèdi-

ques i, si cal, se’ls sotmet a

tractament. “Ara estem bus-

cant la fórmula perquè els

nens malalts que ja no poden

venir a les colònies perquè ja

tenen més de 12 anys, pu-

guin continuar rebent tracta-

ment al nostre país”, informa

Mari Carmen Arévalo, vocal

de l’associació.

Durant la seva
estança, se’ls fan
revisions mèdiques
i, si cal, tractament

L’associació Sant
Martí amb el Sàhara
organitza l’estança
dels nens i busca
famílies acollidores 

Cada any passen l’estiu a Barcelona entre 40 i 50 nens sahrauís.

Les colònies dels nens sahrauís al
Clot són ja una tradició del barri

A punt el nou Casal de Gent Gran del Taulat
M

olts veïns i veïnes del

Poblenou van poder vi-

sitar el nou Casal de Gent

Gran del Taulat, situat a l’an-

tiga fàbrica de Can Saladrigas

(carrer de Llull, 220), amb

motiu de les jornades de por-

tes obertes que van tenir lloc

els dies 17 i 18 de setembre,

coincidint amb la Festa Major

del Poblenou. Aquest nou

equipament municipal, que

s’inaugurarà durant el mes de

novembre, té una superfície

total d’uns 1.400 m2 i el pres-

supost d ’execució és

d’1.982.432 €. 

Durant aquestes jornades, or-

ganitzades pel Districte de

Sant Martí i que van comptar

amb la col·laboració de la

Junta del Casal de Gent Gran

del Taulat , també es van

apropar al nou Casal la presi-

denta del Consell Municipal

del Districte de Sant Martí,

Núria Carrera, el regidor del

Districte de Sant Martí, Fran-

cesc Narváez, i l’alcalde de

Barcelona, Joan Clos.

Abans de visitar les instal·la-

cions i dependències del nou

Casal del Taulat, l’alcalde Clos

va fer un recorregut per car-

rers, places i la rambla del Po-

blenou amb visites a dife-

rents comerços situats al

nucli històric del barri. L’al-

calde va estar acompanyat

per representants de la Coor-

dinadora d’Entitats del Poble-

nou, entre altres.
L’alcalde va visitar les noves instal·lacions del Casal.
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E Q U I P A M E N T S

Núria Mahamud

L
a Biblioteca Ramon Alós

ocupa la primera planta

del Centre Cívic Besòs i amb

els seus 400 m2 funciona com

a biblioteca de barri, concen-

trant en un únic espai les àrees

d’infantil, adults, informació i

préstec i revistes i publica-

cions. És l’única biblioteca de

Barcelona especialitzada en

flamenc –igual que el centre

cívic–, un fons que va inau-

gurar l’octubre de 2003 i que

consta d’un centenar de lli-

bres, 125 CD’s de música fla-

menca i 50 DVD i vídeos. 

En total, la biblioteca disposa

de més de 21.000 llibres i

està subscrita a més d’un

centenar de revistes, a banda

de tenir altres documents en

altres suports, com vídeos,

DVD i multimèdia. Hi passen

uns 200 visitants diaris, dels

quals uns 65 utilitzen el ser-

vei de préstec.

Cada mes, el centre organitza

una activitat infantil i trimes-

tralment en fa una altra des-

tinada al públic adult, la qual

l ’últim tr imestre de l ’any

acostuma a ser de temàtica

f lamenca. Al juliol, junta-

ment amb les altres bibliote-

ques del districte i en col·la-

boració amb l’Associació de

Dones Ambar Prim, organit-

za una mostra de receptes

que són publicades en un pe-

tit receptari i de les quals un

dia es fa una degustació. 

Com a altres biblioteques de

la xarxa de la Diputació de

Barcelona, té el seu Club de

Lectura, en aquest cas de nar-

rativa, i de tant en tant fa

sessions obertes per a tots els

usuaris a les quals assisteix

l’autor.

Des del mes d’abril passat, l’e-

quipament ha posat en fun-

cionament un nou servei que

està tenint força èxit: el Bi-

bliomercat del Besòs. Es trac-

ta d’una petita biblioteca que

ocupa l’espai de dues parades

del mercat i on també es pot

fer el carnet de la xarxa. No-

més el primer mes es van fer

sòcies 125 persones, moltes

de les quals treballaven al

mercat. Allí es poden trobar

novetats en narrativa, música

i DVD. Gracies al Bibliomer-

cat del Besòs, moltes perso-

nes que no acostumen a anar

a la biblioteca s’estan acos-

tant al món dels llibres. 

L’horari és restringit: dijous

de 10 h a 13 h i divendres de

16.30 a 19 h, i a partir de l’oc-

tubre també s’hi faran activi-

tats. L’horari de la biblioteca

es de 15.30 h a 20.30 h de di-

lluns a divendres i dimarts 

i dissabtes de 10 h a 14 h.

La Biblioteca Ramon Alós, l’única
que s’ha especialitzat en flamenc

El fons especialitzat
en flamenc té més
de 300 documents
(llibres, CDs, DVDs) 

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

Per la biblioteca hi passen diariament uns 200 visitants.

E
l negoci va començar el 1912, quan

en Pere Joan Iborra, besavi de l’actual

propietari, l’Alfons Iborra, va arribar a Bar-

celona per agafar un vaixell per anar a fer

les Amèriques. El va perdre i va quedar-se

al barri de la Barceloneta venent orxata i

granissats, un negoci que va anar molt bé

perquè va ser un dels primers que va tenir

una màquina granissadora. Tothom va co-

mençar a dir-li el Tio Ché pel seu costum

d’oferir un got de granissat a la gent dient

“Ché, prova això!” Després es va traslladar

a l’antic carrer de Wad-Ras i, en caure-hi

una bomba durant la Guerra Civil, dos

anys després va obrir un altre local a la

rambla del Poblenou, 44-46. Aquí podeu

tastar una de les millors orxates de Barce-

lona (també n’hi ha per a diabètics), llet

merengada, granissats i “agua de cebada”,

a més de tot tipus de gelats artesans, com

el de formatge fresc, una de les novetats

de l’últim any.

E L  T A U L E L L

Ché, quina orxata més bona la del Tio Ché!

L’orxateria està a plena rambla del Poblenou.

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

N.M.
Restaurar una façana, un

pati de llum o una paret

mitgera, fer obres al vestí-

bul o les escales, arreglar

un terrat... Mantenir en

bon estat de conservació

els edificis és una obliga-

ció legal inclosa en les Or-

denances municipals de

caràcter urbanístic i pai-

satgístic, a més d’una ma-

nera d’allargar la vida del

patrimoni i de garantir la

seguretat dels vianants.

Però també pot ser molt

costós. L’Institut del Pai-

satge Urbà i la Qualitat de

Vida té en marxa una

campanya d’assessora-

ment tècnic i administra-

tiu i d’ajuts econòmics,

compatibles amb els que

dóna la Generalitat, que

permeten als propietaris

d’habitatges mantenir i

millorar l’aspecte i l’estat

de conservació de l’exte-

rior i l’interior dels seus

edificis. Abans de sol·lici-

tar-los s’han de tenir en

compte alguns aspectes,

com que no poden

instal·lar-se antenes ni

aparells d’aire condicio-

nat, alarmes o quadres

elèctrics a les finestres,

balconades o façanes de

l’edifici. L’objectiu és ga-

rantir la composició

harmònica dels edificis 

i per aquest motiu no

s’admeten actuacions in-

dividuals, com el canvi de

fusteries o persianes de

colors o característiques

diferents a la resta de la

façana. Per demanar les

subvencions cal que hi

hagi acord entre els pro-

pietaris de l’immoble i se-

guir una sèrie de tràmits

relatius al pressupost, a

l’inici i final de les obres 

i la supervisió dels tècnics

municipals. 

La tramitació es pot fer a

través de l’OAC del dis-

tricte, al 010 (0,54 euros

cada 3 minuts) i l’Oficina

de la Campanya de l’Insti-

tut Municipal del Paisatge

Urbà (Avda. Drassanes, 6-

8, pl. 20). Algunes tràmits

simplificats també es po-

den fer través de la web

www.bcn.es/paisatgeur-

ba/index.htm.

Mantenir en bon estat els edificis és allargar la seva vida.

Què cal fer per aconseguir
ajuts per a la rehabilitació
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P O L I E S P O R T I U

Pilar Fernández

E
l Districte de Sant Martí de-

senvoluparà durant el període

2004-2007 un pla de promoció de

l’atletisme que té la finalitat d’in-

crementar el nombre de persones

que el practiquen als diferents ba-

rris del districte. Es considera que

l’exercici d’aquest esport és impres-

cindible per al desenvolupament

motor, motiu pel qual la campanya

es dirigeix sobretot a nens, nenes i

joves en edat escolar. 

“Aquest és un pla pioner a la nostra

ciutat, no s’havia fet mai en cap

districte, i intenta pal·liar la –di-

guem-ne– baixa moral que hi viu

l’atletisme. A més, tenim molt bo-

nes instal·lacions”, assenyala el re-

gidor del Districte, Francesc Narvá-

ez. Amb aquesta iniciativa, que

forma part del Pla Estratègic de

l’Esport de l’Ajuntament, es pretén,

entre d’altres objectius, consolidar i

promocionar les curses populars

que se celebren al districte (la de la

Festa Major del Poblenou, la del

Clot-Camp de l’Arpa-Verneda i la de

la Vila Olímpica), com també afavo-

rir la utilització de la pista d’atletis-

me del Complex Esportiu Munici-

pal (CEM) Mar Bella , que serà

dotada del material i l’equipament

necessari per a aquesta nova etapa.

També “promocionarem l’associa-

cionisme als clubs amb seccions

d’atletisme”, en paraules del regi-

dor. Així es reconeix l’activitat que

realitzen i el que representen al te-

rritori.

Per promocionar veritablement

aquest esport entre la població

santmartinenca, es posen en marxa

una sèrie d’accions, entre les quals

destaquen l’ús gratuït de la pista

d’atletisme del Complex Esportiu

Mar Bella per a escoles de primària

i secundària i per als casals d’estiu.

També en aquesta instal·ació se ce-

lebraran jornades d’atletisme ober-

tes a les escoles dels barris i es de-

senvoluparà la campanya “Correm a

la Mar Bella”, la qual consistirà en

un curs d’iniciació d’aquest esport

per a tots els centres escolars que

s’hi vulguin apuntar.

El CEM serà el punt de sortida i

d’arribada d’una cursa atlètica per a

nois i noies de 9 a 16 anys, que farà

el circuit per la zona propera al pa-

velló i pels camins de la zona del

parc del Poblenou i de la platja. Cal

destacar, tal com va apuntar Fran-

cesc Narváez, que a mesura que es

vagin urbanitzant espais nous s’a-

niran fent nous circuits.

Finalment, cal fer esment de la

campanya “Atletisme al pati de l’es-

cola”, en la qual la Federació Catala-

na d’Atletisme dedicarà una jorna-

da a la formació de professors de

primària perquè duguin a terme un

programa d’iniciació per als seus

alumnes. 

La promoció de l’atletisme a Sant

Martí no s’acabarà amb aquest pla,

sinó que es té la idea de continuar

en properes legislatures.

La campanya està 
especialment adreçada a
la població infantil i
juvenil en edat escolar
del districte

La pràctica esportiva entre els joves és el principal objectiu del pla.

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

Portal de Sant Martí Esport

Portal de l’Associació Sant Martí Esport,

que gestiona els poliesportius munici-

pals de Vintró i La Verneda. S’hi

inclouen notícies, agenda i informació

sobre totes les seccions (funk, basquet,

escalada, handbol, rítmica, hoquei línia,

submarinisme, karate…).

www.asmesport.com

w

Les pistes del CEM Mar
Bella seran gratis per a
escoles i casals d’estiu

El Districte anima els joves a fer 
atletisme i córrer en curses populars

E L  L L I B R E

Dones de Sant Martí
Isabel Segura Soriano

Arxiu Municipal del Districte 

de Sant Martí. PVP: 6 €

ISBN: 84-7609-985-1

Itinerari per la història

del districte des de mit-

jan segle xix fins a l'ac-

tualitat. Les fotografies

que mostra aquesta

publicació, selecciona-

des i interpretades per

un grup de dones coor-

dinades per la historia-

dora Isabel Segura,

acostaran el lector a les

múltiples activitats quo-

tidianes de les dones de

Sant Martí
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Quina és la funció d’un mossèn,

avui?

En primer lloc, estar al servei d’una co-

munitat cristiana i donar suport al

grup de la fe, sense cap pretensió, ni

dominació, envers altres col·lectius. En

segon terme, estar atent a tothom que

et demani ajuda.

I s’hi troba a gust?

Sí, ja que aquesta dedicació dóna un

sentit a la vida i a la meva existència,

perquè em fa estar actiu i expectant da-

vant d’altres propostes, a les quals no

m’enfronto, sinó que m’enriqueixen.

La fe és evolució?

A partir dels seus orígens fundacio-

nals, cal aprofundir en la fe per ex-

treure’n l’essència i deixar de banda

totes les retòriques i adherències que

en el transcurs dels segles l’han enco-

tillat i complicat. Cal tornar a una

pràctica més funcional i més d’acord

amb els seus orígens. L’evolució és

mantenir l’esperit i no les floritures.

La fe ha de respondre als grans reptes

de l’home d’avui.

Parli’m de valors

La pau, la justícia i la llibertat són els

grans valors de la humanitat i dels

drets humans, i esdevenen com a base

i portaveu de la fe i del sentit de la

vida.

Sempre pensa en els altres?

Estic convençut que les persones hem

de ser molt solidàries, malgrat els

egoismes que la societat genera en el

ser humà. M’agrada apostar pels valors

humans, penso que és bàsic estar al

servei dels altres.

El seu món és un petit FÒRUM?

Sí, forma part de la meva vida i em

costaria molt que no fos així. El meu

fòrum és un món divers en el qual

sempre he buscat la complicitat de les

diferents comunitats. Primer van ser

els gallecs i els andalusos amb els cata-

lans i ara ho són els nouvinguts. És

una forma de ser que vaig descobrir al

Camerun.

El Camerun?

Si el tercer món, un lloc de patiment,

ple de mancances, on la fam, la manca

de salut, amb escoles i habitatges de-

plorables, situen l’esperança de vida

sota mínims. Quan hi vaig arribar hi

havia barris on la gent només menja-

ven un plat al dia. En el darrer viatge,

la situació s’havia agreujat i només

menjaven un plat cada dos dies.

I llavors...?

Home, les grans obres i projectes era

difícil de dur-los a terme, per això vaig

dedicar el temps a petites actuacions

que ajudaven a pal·liar o solucionar

problemes més quotidians i propers.

Les microrealitzacions rebaixen l’angoi-

xa dels habitants d’un bar-ri o d’una

comarca, com vaig comprovar-ho amb

la construcció d’un petit ambulatori de

salut en un suburbi del Camerun.

El diàleg està per sobre de les

ideologies?

Parlar i escoltar són els primers exerci-

cis de la humanitat, i tan bàsics com

menjar.

I el fet multicultural?

Crea certa sorpresa, perquè hi ha un

sector de la societat que no accepta

aquesta nova realitat. Hi ha algunes

persones que van emigrar a Catalunya

fa uns quaranta anys i que van patir

aquest fet. Ara, ja assentats i inte-

grats, no admeten els nouvinguts i

aquesta demostració d’intolerància

em rebel·la.

Disculpi, però anar a missa ho és

tot?

Ser creient no vol dir només anar a

missa. L’evangeli aposta per la disposi-

ció d’ajuda al proïsme, de fer-li costat,

dins d’un tarannà altruista. L’amor és

la principal proposta de Jesús.

I la missa, què és?

És un acte de fe, una trobada de cris-

tians que fan memòria de Jesús i cele-

bren la seva presència tot acollint

fragments de la Bíblia i revivint el

Sant Sopar.

Com serà el futur?

Doncs mai he deixat de tenir espe-

rança, tot i que darrerament veiem

que s’ha intentat provocar un gran en-

frontament de cultures generant un

conflicte religiós entre els mons islà-

mic i el cristià. Ara, ja a les portes de la

jubilació, no deixo de creure en les

persones, les quals sempre són capa-

ces, amb les seves energies positives i

negatives, de superar-se.
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E N T R E V I S T A S a l v a d o r  T o r r e s ,  u n  m o s s è n  a l  b a r r i  d e l  B e s ò s

Mossèn Salvador Torres creu que les persones han d’oblidar-se dels egoismes.

“La pau, la justícia i la
llibertat són els grans
valors de la humanitat 
i dels drets humans”
Salvador Torres, capellà de les parròquies

de Sant Paulí de Nola i Sant Pere Ermengol,

del barri del Besòs. Un home d’Església i un

home de barri que té la Medalla d’Honor de

la Ciutat, a proposta dels seus veïns

“El meu fòrum és un món
divers on he buscat
la complicitat de les

diferents comunitats”

Josep Maria
Contel
Periodista


