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Al Poblenou es conserven més
de 130 elements industrials
CONSERVACIÓ

REUTILITZACIÓ

SIGNIFICACIÓ

Es conserven més
de 130 mostres del
patrimoni industrial

Antigues fàbriques
es converteixen en
equipaments públics

En cap altra ciutat
s’estan conservant
tants elements fabrils

President de la Unió de Colles
Sardanistes de Catalunya
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“La sardana és
com una droga bona
i meravellosa”
ENTITATS
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Centre Moral
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Celebra 95 anys de vida
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Casal de
la Verneda Alta
Obert a tota la gent gran
del barri
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Jornades de portes
obertes als centres
educatius
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Més autobusos, metros
i estacions adaptades

L’espai públic,
un bon lloc per a la
pràctica esportiva

Cada cop hi ha més estacions de metro adaptades.

El transport públic de Sant Martí
experimentarà millores importants al llarg d’aquest any. Algunes ja s’han posat en marxa, com
ara la nova línia 192 d’autobús,
que connecta l’Hospital de Sant
Pau amb el Poblenou i està en
funcionament des del desembre.
La nova línia ha permès, d'altra
banda, millorar el recorregut de la
línia 92 (Gràcia-Passeig Marítim).
A més, el gener va augmentar la
freqüència de pas en hora punta
del metro a la L2 i la L4, gràcies a
la incorporació de catorze combois a la xarxa. I el 2006 s’adaptaran a persones amb mobilitat reduïda les estacions de metro de
Glòries (L1), Besòs Mar i Besòs
(L4) i Camp de l’Arpa (L5).
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ATENCIÓ AL CIUTADÀ
Oficina d’Atenció al Ciutadà (OAC) Districte
Pl. de Valentí Almirall, 1.
Telèfon d’informació 010
(preu: 0,55 euros + IVA /cada 3 minuts o fracció).
Telèfon del Civisme
900 226 226
Síndica de Greuges de Barcelona 93 413 29 00
Ronda Sant Pau, 43-45, 3r.

CENTRES CÍVICS I CULTURALS
C. Cultural La Farinera del Clot
G.Via de les Corts Catalanes, 837.
Centre Cívic Besòs
Rambla de Prim, 87-89.
C. Cívic Poblenou-Can Felipa
Pallars, 277.
Centre Cívic Sant Martí
Selva de Mar, 215.
Centre de barri La Palmera
Maresme, 218-224.
Centre de barri La Pau
Pere Vergés, 1.
Centre de barri Besòs
Cristóbal de Moura, 230.

93 291 80 80

Divendres 24 febrer

93 278 05 35

Carnaval infantil

93 313 29 42

Al matí. El Parc del Clot i zona del Camp de l’Arpa.
Dissabte 25 febrer

93 266 39 36
93 308 68 03

93 246 39 28

93 291 84 48

A les 17 h. Sortida: pg. Maragall/Freser
Concurs de comparses i espectacle de carnaval. Ball al
Centre Cívic La Farinera.
Dimecres 1 de març

Dimecres de cendra

FARMÀCIES
www.farmaciesdeguardia.com

A les 20 h. Centre Cívic Sant Martí (Selva de Mar, 215)
Funky, jazz, jamaica, pop, rock, rumba, flamenc, bossanova... El centre cívic convida tothom a improvisar ritmes. Porteu la vostra disfressa.
Diumenge 26 de febrer

Carnestoltes
A les 11.30 h. Casino l’Aliança (rbla. Poblenou, 42)
Programa: En un mercat persa, El senyor Ramon, Brasil, Paquito el chocolatero....

93 296 79 69

Carnaval al Poblenou

Dijous 16 de febrer

93 308 97 93

Dissabte 25 febrer

Trompa Bèl·lica

Gran rua

A les 20 h. Centre Cívic Sant Martí (Selva de Mar, 215)
Un espectacle sobre el franquisme, d’Arnau Vilardebò i
Albert Dueso, dos actors que van acabar fent el Preu al
mateix col·legi “de los jesuítas” .

93 485 03 24
93 313 08 96
93 305 12 04

A les 17.30 h. Sortida: rambla del Poblenou/Diagonal
Recorregut per la rambla del Poblenou fins a voltar pel
carrer Pallars i acabar davant Can Felipa. Fi de festa i
ball per a la canalla amb el grup Ministrils del Raval.

Divendres 17 de febrer

93 300 62 78

93 308 97 93
93 305 17 54

Divendres 24 febrer

Lectures de Sacco i I Banzetti

Dia d’Andalusia

A les 22 h. La Farinera del Clot (Gran Via de les Corts, 837)
A càrrec de l'Associació Teatral el Partiquí.

A les 18.30 h. Seu del Districte (Valentí Almirall, 1)
Conferència commemorativa. I a les 19.30 h, exposició
de quadres de Pedro Quesada. A les 20.30 h, al CEIP La
Caixa (Andrade, 182), jornades artísticoculturals.

93 221 94 44
93 308 51 66

Dimarts 21 de febrer

93 352 24 14

Contes del Pallars
A les 18 h. Bib. Sant Martí de Provençals (Selva de Mar, 215)
A càrrec de Carles Alcoy, dins el cicle Sac de Rondalles.

Diumenge 19 de febrer

II Cursa Ciclista Interclubs
092
088

112
061
091
080

SALUT
CAP Vila Olímpica
Joan Miró, 17.
CAP Poblenou
Lope de Vega, 132.
CAP Besòs
Alfons el Magnànim, 57.
CAP El Clot
Biscaia, 305.
CAP Sant Martí
Pl. Infància, s/n (cantonada Fluvià)
CAP La Pau
Pere Vergés, 3.
CAP Passeig Maragall
Pg. Maragall, 52-54.
CAP Ramon Turró
Ramon Turró, 337-339.

Carnestoltes jam session

93 266 39 36

SERVEIS URGENTS
Telèfon únic d’emergències
Urgències sanitàries
Cos Nacional de Policia
Bombers

Dijous 23 de febrer

A les 17 h. Sortida: plaça Sant Josep de Calassanç
Seguici funerari de Carnestoltes, que finalitza al Parc del
Clot. Enterrament de la sardina i crema del ninot.

SEGURETAT
U.T. Guàrdia Urbana Sant Martí
Gran Via de les Corts Catalanes, 924.
Comissaria Mossos d’Esquadra
Bolívia, 30-32.
Emergències Guàrdia Urbana
Emergències Mossos d’Esquadra

A les 11.30 h. Casino l’Aliança (rbla. Poblenou, 42)
Programa: Los esclavos felices (J. C. Arriaga), El Caserío i
Amaya (J. Guridi), La del manojo de rosas (Sorozábal), etc.

Rua de Carnaval
93 402 36 44

ALTRES SERVEIS
Arxiu Municipal de Districte
Av. Bogatell, 17.
Agència Tributària Poblenou
Josep Pla, 163.
C. de Normalització Lingüística
Clot, 228, 1r.

Arribada del Carnestoltes

93 305 37 05

GENT GRAN
Casal Joan Casanelles
Pl. Joan Casanelles, s/n.
Casal Joan Maragall
Bermejo. 1-5.
Casal Paraguai-Perú
Paraguai, 11-15.
Casal de Gent Gran Parc
Buenaventura Muñoz, 21.
Casal de Gent Gran del Taulat
Llull, 220.
Casal de Gent Gran Sant Martí
Selva de Mar, 215.
Casal de G. Gran Verneda Alta
Binèfar, 16-20.

Concert de la Banda Municipal

Dijous 23 febrer

93 308 97 93

93 266 44 41

SERVEIS SOCIALS
Centre Clot-Camp de l’Arpa
G.Via de les Corts Catalanes, 837.
Centre Serveis Socials Besòs
Rambla Prim, 87-89.
Centre Serveis Socials Poblenou
Pallars, 277.
Centre Serveis Socials Verneda
Selva de Mar, 215.

Diumenge 19 de febrer

A les 18.30 h. Plaça Sant Josep de Calassanç
Recorregut pels carrers del barri fins a arribar al Mercat del Clot i la plaça Font i Sagué, on es farà una gran
botifarrada per a tothom.

93 266 39 36

BIBLIOTEQUES
Bibl. Pública Xavier Benguerel
Av. Bogatell, 17.
Bibl. Pública Alòs-Moner
Rambla de Prim, 87-89.
Bibl. Pública Sant Martí
de Provençals
Selva de Mar, 215.
Sala de lectura Clot
Clot, 21-25.

Carnaval al Clot

93 221 37 85

De 9 a 11.15 h. Sortida: pg. García Faria
Circuit: av. Litoral (entre Bilbao i Selva de Mar). Organitza: Club Ciclista Provençalenc.

Dijous 2 de març

Contes de dones de diverses cultures
A les 18 h. Bib. Sant Martí de Provençals (Selva de Mar, 215)
A càrrec de Marta Escucero, dins el cicle Sac de Rondalles.

Divendres 24 de febrer

Cinema-debat. Cicle a la recerca
de la felicitat

Divendres 3 de març

A les 21.30 h. Centre Cívic Sant Martí (Selva de Mar, 215)
Coorganitza: Cineforum Paradiso.

A les 18 h. Bibl.Pública Xavier Benguerel (av. Bogatell, 17)
Una maleta màgica, en Patufet, la Mafalda, l'Astèrix...

Comicomix

93 433 77 00
93 278 82 35
93 351 57 01
93 307 04 12
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El Poblenou, tresor del patrimoni
industrial de Barcelona
La conservació d’elements
representatius del patrimoni
industrial del Poblenou és una de
les operacions més importants
que s’estan duent a terme arreu
d’Espanya. En cap ciutat s’estan
conservant tants elements en un
espai tan limitat

A Ca l’Aranyó s’instal·larà el campus audiovisual de la UPF.

Daniel Venteo
o hi ha dubte que la
transformació urbana
del Poblenou és un dels projectes més ambiciosos que actualment s’estan duent a terme a Barcelona. L’obertura de
la Diagonal fins al mar, la recuperació del front marítim,
la modernització d’infraestructures i serveis urbans, la
construcció de nous habitatges i oficines, la creació de
nous equipaments, l'obertura
de nous carrers i el projecte

N

22@ que està permetent la
instal·lació de noves activitats econòmiques, entre d’altres, són algunes de les actuacions destacades d’aquest
procés. Paral·lelament, la
conservació de testimonis del
passat industrial també s’ha
convertit en un dels objectius
d’aquesta transformació.
La conservació d’elements fabrils a Sant Martí no és nova.
Can Felipa (1991) o La Farinera del Clot (1999) són
mostres ja clàssiques de la re-

conversió d’antigues fàbriques en equipaments públics.
Els conjunts fabrils més destacats, tant pel seu valor
històric com sentimental,
han iniciat un nou capítol de
la seva història gràcies a la
seva reutilització com a contenidors de noves activitats.
Aquest és el cas, per exemple, de Ca l’Aranyó, que acollirà el campus audiovisual
de la Universitat Pompeu Fabra; Can Jaumandreu, reconvertit en escola d’arts i oficis

i que també és la nova seu de
la Universitat Oberta de Catalunya; Can Saladrigas, que
des de fa mesos funciona
com a casal per a la gent gran
i que en el futur també acollirà una biblioteca pública, el
Centre d’Imagineria popular
a més d’un Centre de Cultura
Industrial de Barcelona; Can
Tiana, seu de l’Institut Català de Tecnologia; o part
dels antics Tallers Oliva Artés, nova seu de la Guàrdia
Urbana. A Can Ricart també
es preveu la conser vació
d’alguns dels elements més
importants del conjunt. Segons el regidor del Districte,
Francesc Narváez, “no hi ha
dubte que es conser varan
elements representatius,
aquesta sempre ha estat la
proposta de l’Ajuntament. El
que hi ha en discussió és la

magnitud de la conservació.
En tot cas, estem cridats a
entendre’ns en benefici de la
modernització del barri i sobretot de la qualitat de vida
dels veïns que viuen a l’entorn, que volen gaudir del futur Parc Central del Poblenou i de la remodelació
general del conjunt”.

Al Poblenou es
conserven més
de 130 fàbriques i
elements del patrimoni industrial
En total, al Poblenou l’Ajuntament està garantint la conservació de més de 130 fàbriques i testimonis del passat
industrial, una intervenció
sense precedents a cap altra
ciutat de l’Estat.

Què li sembla el procés de conservació del patrimoni fabril a Sant Martí?

Jordi Giró
President AV Vila
Olímpica
Considero que és una cosa
molt important, perquè és
una riquesa del passat que
conserva les formes de viure
de les famílies. És un referent, per tant, per al nostre
futur i forma part de la
història.

Ramon Garcia
Associació Cultural
Recreativa de Festes del
Poblenou
Hi havia molt de patrimoni
fabril i algunes fàbriques s’estan salvant, però tampoc es
pot tenir tot. També ens
agrada quan hi ha construccions que porten un barri
nou.

Manuel García
President Agrupació
Excursionista Icària

Eduard Lanuzas
President AV Gran ViaPerú-Espronceda

Penso que s’hauria d'insistir
més en la conservació dels edificis més emblemàtics del
barri. No és que no es faci,
però s’hauria de potenciar una
mica més. Conservar la història de cada barri és enriquidor.

Es imprescindible que se conserve porque tenemos el
recuerdo de lo que fuimos
anteriormente. Y es una
muestra de las fábricas que
tuvo el barrio del Poblenou.

Manel Andreu
AV Poblenou
Em sembla que s’ha de revisar. Ara hi estem treballant,
s’han fet instàncies a la
Generalitat. Si partim del
que està aprovat, no recull el
que creiem que s’ha de conservar, com per exemple, Can
Ricard.
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J. M. Contel

La cotxera de
Sant Martí
Construïda per la Companyia de Tramvies de Barcelona a
Sant Andreu i Extensions, la cotxera de Sant Martí va estar ubicada al carrer de Pere IV número 400, amb una superfície de 4.300 m2. El 1926 va ser remodelada a la fi d’albergar més cotxes, perquè el terreny era molt estret de
boca, però en canvi tenia molts metres de fondària. Acabades les obres, el dipòsit de la cotxera va quedar dividit
per sis vies per a tramvies de via estreta, repartides a parts
iguals sota dues cobertes. El 1958, la Companyia de Tramvies de Barcelona li atorgava una capacitat per a 54 cotxes.
Dins de la cotxera i pel cantó que tocava amb el carrer de
Pere IV, s’aixecava un edifici de planta baixa i pis, destinat
a oficines i habitatge, i darrere d’aquest edifici n’hi havia
un altre que acollia la subcentral elèctrica. En aquest dipòsit es van tancar primordialment els tramvies de les línies
del Poblenou, Sant Martí, Sant Adrià i Badalona. Inicialment, els cotxes que hi estaven adscrits van ser de les sèries 400 i 900. Amb la supressió de les línies de via estreta
que tingué lloc durant la postguerra, va quedar com l’única cotxera per als vagons d'aquest tipus. En els seus darrers anys va acollir les línies 41, 42, 44, 70 i 71, servides
pels tramvies anomenats “tancs”. Finalment, quan el 15
de maig de 1965 va ser suprimit el servei de tramvies pel
carrer Pere IV, la cotxera es va convertir en un magatzem.
Si té fotografies o documents del seu barri, en pot
fer donació a l’Arxiu Municipal del Districte de Sant
Martí, 93 221 94 44

La cotxera de Sant Martí l’any 1958.

E N T I TAT S

El Centre Moral i Cultural del
Poblenou compleix 95 anys

Representació dels “Pastorets” pel Grup del Teatre del Centre aquest Nadal 2005.

Amb motiu del 95 aniversari, s’han
organitzat tot un seguit d’actes i activitats
al llarg de la temporada 2005-2006
Beatriu Sanchís
l Centre Moral i Cultural del Poblenou es va
constituir l’any 1910. Després de diferents èpoques i
etapes, a causa de la Guerra
Civil i d'altres fets històrics,
no és fins a l’any 1950 que
la seu social s’instal·la al
carrer de Pujades i l’associació pren el nom complet tal
com es coneix en l’actualitat. Amb la finalitat de celebrar aquests quasi cent
anys d’existència, l’entitat
ha organitzat un seguit
d’activitats i propostes que
es van iniciar al setembre
de 2005 i que arribaran fins
al juny de 2006. Amb 700
associats, l’entitat desenvolupa una intensa vida social
amb serveis i activitats com
cursos de formació, de manualitats, d’anglès, de pin-

E

tura a l’oli o la publicació de
la seva revista trimestral El
Centre. Sense oblidar els pilars bàsics del centre: les
tres escoles de teatre, música i dansa clàsica. En aquestes tres escoles, els socis
poden adquirir una formació reglada sota la direcció

L’entitat compta
amb 700 socis i
disposa de tres
escoles de teatre,
música i dansa
d’un equip de mestres professionals en les diferents
disciplines que s’hi imparteixen. Es tracta d’una “entitat oberta a tothom, on es
tenen molt presents principis i valors com la família,

amb una forta base humanista”, afirma el seu president, Xavier Oliver. “Volem
ser una associació moderna i molt atenta a la societat d’avui dia i a tot allò
que succeeix al Poblenou”,
diu Oliver. “Volem que els
ciutadans dels nous barris
del territori coneguin l’entitat i s’animin a formar-ne
part”, manifesta el president. Amb motiu de l’aniversari, i durant aquest primer quadrimestre, s’oferirà
el Rèquiem de Mozart. Cal
destacar els actes que han
tingut lloc durant el mes de
gener, com el sopar de germanor, el gran festival amb
les actuacions de totes les
seccions i la representació
de l’obra Els Miserables.
Més informació
Centre Moral i Cultural
del Poblenou
C/ Pujades, 176
www.elcentrepoblenou.org
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Millores al transport públic
de Sant Martí durant el 2006
Entre les millores,
més cotxes a les
línies 2 i 4, més
estacions adaptades
i la nova línia d’autobús 192, ja en funcionament
Felicia Esquinas
l transport públic de Sant
Martí experimentarà millores importants al llarg d’aquest any. Algunes ja es troben a l’abast del ciutadà, com
ara la nova línia 192 d’autobús, que va entrar en funcionament el desembre passat i
comunica l’Hospital de Sant
Pau amb el Poblenou passant
pel Clot.
La línia 192 té un recorregut
d’11,5 quilòmetres i està totalment adaptada. Connecta
amb diversos equipaments,
com ara l’Hospital de la Santa
Creu i de Sant Pau, els CAP
del Poblenou, el Clot i Maragall, la Facultat de Medicina
de la UAB, el Mercat del Clot,
el Centre Cívic de Sant Martí
o la Fundació Puigvert.
La entrada en funcionament
d’aquesta nova línia ha
permès, d'altra banda, millorar la línia 92 (Gràcia-Passeig
Marítim), la qual ha modificat l’itinerari, que ara és més
directe a la zona del Poblenou
i ha guanyat en rapidesa. Totes dues línies disposen de
punts d’enllaç.

E

Metro més ràpid
També hi haurà més facilitats
per desplaçar-se en metro.
Des del gener ha augmentat
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f NOTÍCIES
Nou edifici per al Centre d’Estudis
Montseny
El passat mes de gener va tenir lloc la col·locació de la
primera pedra del nou edifici del Centre d’Estudis
Montseny, el qual estarà situat al carrer de Pallars,
410, entre els d’Agricultura i del Treball. Aquest centre va néixer el 1967, al carrer de Santander, com a
obra social de la Cooperativa d'Habitatges Montseny i
en l’actualitat desenvolupa la seva tasca educadora
com a centre concertat.

Donació de l’obra artística de Dolors
Arteman

Acte de presentació de la línia 192.
la freqüència de pas en hora
punta a les línies 2 i 4, que és
d’un metro cada 3,25 minuts
a la línia 2 i d’un metro cada
3,57 minuts a la línia 4.
Abans, els combois passaven
cada 3,52 minuts a L2, i cada
4,32 minuts a la L4.

La nova línia 192
ha permès que la
92 modifiqui
l’itinerari i guanyi
rapidesa
Aquesta reducció del temps
d’espera a les andanes ha estat possible gràcies a la incorporació de catorze trens més
en hora punta al conjunt de
la xarxa de metro. Per a més
endavant és previst també
augmentar la freqüència de
pas en hora vall –quan baixa
el nombre de passatgers– i
els caps de setmana.
El 2006 es continuaran adaptant per a les persones amb
mobilitat reduïda les estacions de metro del districte
que encara no són accessibles

per a aquests ciutadans. Actualment estan en obres l’estació de Glòries de la L1 (es
preveu que s'acabin al març),
Besòs Mar i Besòs de la línia
4 (haurien d’estar llestes cap
al juny i al desembre, respectivament) i Camp de l’Arpa,
de la L5 (per a octubre del
2006). Adaptar una estació
implica instal·lar-hi ascensors, un sistema de pagament
de bitllets i entrada al metro
també accessibles, rampes als
transbordaments de línia i rajoles amb rugositats a l’andana per a persones invidents,
entre altres mesures.
També està en projecte la
construcció de vestíbuls nous
a les estacions de CiutadellaVila Olímpica, Bogatell, Llacuna, Poblenou i la Selva de
Mar (L4), i adaptar l’estació
del Clot (L2) a l’intercanviador de L1, L2 i Renfe.
Altres previsions són la creació
d’una línia d’autobús per connectar Selva de Mar amb Sant
Andreu, amb vistes a la tardor,
i el reforç de les línies d’autobusos 41 i 33, que passaran a
funcionar els diumenges.

El 16 de febrer, a les 19 hores, a la seu del Districte de
Sant Martí (plaça de Valentí Almirall, 1), la família de
Maria Dolors Arteman i Boix (Barcelona, 1935-2004)
farà donació d’una part de la seva obra a l’Ajuntament de Barcelona. El Districte de Sant Martí rebrà
els gravats que, sobre el Poblenou, va fer l’autora, la
qual va compaginar el compromís social amb una
obra artística molt personal.

Presentació del llibre Al cap de trenta anys
El passat 30 de gener, a la seu del Districte de Sant
Martí, es va fer la presentació del llibre Al cap de
trenta anys, de Nicasi Camps i Pinós, autor de més
d’un centenar d’obres teatrals. Es tracta d’una comèdia dramatico-sentimental que mostra com s’entrecreuen dues històries familiars: la dels propietaris
d’una indústria tèxtil i la d’un dels seus treballadors.

Jornades culturals a la Casa de Cuenca
Al gener s’han celebrat les XX Jornades Culturals de
San Julián, organitzades per la Casa de Cuenca a Barcelona. El lleure, la cultura i el tradicional homenatge
al seu patró han tingut cabuda en un ampli programa
d’activitats. En aquesta edició, el nomenament de
conquès de l’any ha correspost a J.L. Chamón, vicepresident segon de la Diputació Provincial de Conca.

Arriba la 9a Mostra d’Audiovisual i Fotografia de Muntanya
REDACCIÓ
l Centre Cultural la Farinera del Clot (Gran Via, 837)
exposa entre el 21 de febrer i
el 4 de març les obres participants en la 9a Mostra d’Audiovisual i Fotografia de Muntanya. Aquest certamen, ja
tradicional, l’organitzen cinc
entitats especialitzades, totes
cinc de Sant Martí: la Colla
Excursionista La Senyera, l’Agrupació Excursionista Icària,
la Unió Excursionista Sant

E

La mostra s’exposa a la Farinera del Clot.

Martí de Provençals, la Secció
Excursionista Foment Martinenc i l’Agrupació Excursionista i Ecologista Cordada.
A hores d’ara, el jurat ja ha
tancat la recepció d’audiovisuals (que es podien presentar en vídeo, en suport digital
o en forma de diapositives
comentades), però de fotografies encara se’n poden presentar fins al 14 de febrer.
Han d’ajustar-se a un dels temes següents: activitats a la

muntanya, paisatge o flora i
fauna. Durant la mostra, les
imatges es podran veure en
una exposició muntada per a
l’ocasió. Els audiovisuals s’exposaran seguint un calendari
que encara s’està definint. El
4 de març es faran públics els
guanyadors, seleccionats per
un jurat i també pel vot popular dels assistents. Poden
endur-se de 250 euros (categoria fotogràfica) a 400 euros
(audiovisual).
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Comencen les jornades de portes
obertes als centres educatius

Jaume Novell
Des de mitjan febrer i al llarg del mes de març tindran lloc
la major part de les jornades de portes obertes. Els centres
mateixos donen a conèixer les dates dels dies de portes
obertes o bé la modalitat informativa que han triat. Quan
es vol visitar més d’un centre, es útil disposar de la informació global del districte. Els districtes editen díptics informatius que s’envien al domicili dels possibles usuaris, però, a
més les OAC (Oficina d’Atenció al Ciutadà) i l'Oficina d’Informació Escolar també disposen d’aquesta informació.
L’inici de l’escolaritat o bé el canvi de centre pot resultar
per a algunes famílies motiu d’incertesa o preocupació que,
generalment, són degudes al poc coneixement de la normativa que regula el procés de preinscripció i, en alguns
casos, al fet que en determinades escoles la demanda supera l’oferta de places. Quan es dóna aquesta circumstància,
no totes les famílies poden accedir a la plaça escolar triada
en primer lloc. S’han d’aplicar un barems que atorguen una
puntuació a cada sol·licitant. Cal doncs, informar-se bé i
amb el temps suficient, de tots els aspectes relacionats
amb el funcionament dels centres i també de la normativa
que regula el procés de preinscripció.
És per aquesta raó que els responsables dels centres docents fan, uns mesos abans de l’inici del període de preinscripció, un esforç informatiu per tal de donar a conèixer a
les famílies tota la informació necessària. La transmissió
d’aquesta informació es pot fer per mitjà d’entrevistes individualitzades, de reunions col·lectives o bé, a través de les
jornades de portes obertes. Aquesta última modalitat és la
més freqüent, combina la visita lliure o guiada al centre
amb una sessió informativa.
Oficina d’informació Escolar
c/Bruc, 90 baixos. Tel. 93 467 73 50
De dilluns a dijous de 9 a 17 h i divendres de 9 a 14 h.
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El Casal de la Verneda Alta està
obert a tota la gent gran del barri

Entre setmana, el casal fa activitats cada dia.

Només cal ser pensionista o tenir més de 65
anys, viure a la Verneda i tenir ganes de passar una estona agradable en companyia per
poder anar al Casal de la Gent Gran
Dolors Roset
othom que tingui 65 anys
o més, o que estigui jubilat i visqui a la Verneda pot
anar al casal, fer ús de les instal·lacions i participar en les
activitats que s’hi organitzen,
sigui o no sigui soci del casal.
Fer-se'n soci és gratuït.
Per als qui tenen ganes de
moure una mica el cos i mantenir-se en forma, aquest any
poden anar a les sessions setmanals de gimnàstica, balls de
saló, tai-txi o sevillanes. També s’organitza, un cop al mes,
una excursió. Aquesta oferta
es complementa amb altres activitats d’interès per als usuaris. Ara com ara s’està fent un
taller de manualitats d’embelliment de figures, classes de català i de repàs de castellà, així

T

com sessions de risoteràpia.
Un cop al mes es fa una conferència d’un tema relacionat
amb la tercera edat, com ara
les pensions o la salut.

El casal ocupa
un edifici de dues
plantes i està
totalment adaptat
Les diades assenyalades tenen
una especial acollida al casal.
Un cop a l’any es fa un homenatge a tots els socis que compleixen 90 anys. Se celebren
les festes de Sant Jordi, Nadal
i el final de curs. També té
molt d’èxit el campionat de
jocs de taula.
El casal és municipal i està gestionat amb la col·laboració de

E L TAUL E L L

l’Associació de Gent Gran de la
Verneda Alta, d’on surten els
sis voluntaris que en constitueixen la Junta. Per la seva
vinculació al barri, el Casal participa en activitats que s’organitzen al carrer. Així, a la Mostra d’entitats de l’any passat, a
part de tenir-hi un stand, van
fer una exhibició de country. El
casal és també un dels organitzadors del campionat de dominó al carrer de l’Estiuàs del
Besòs i participa en els itineraris esportius urbans.
Aquest any 2006, el casal participarà també en dos projectes del districte. Serà la seu, al
barri, de l’Escola intergeneracional de sardanes i participarà en el Circuit Artístic Intercasals amb una exhibició
del grup de country.
Més informació:
Casal de la Gent Gran
de la Verneda Alta
C/ Binèfar, 16-20
Telèfon 93 305 17 54

Joan Anton Font

Més de cinquanta anys oferint somnis dolços
la Rambla del Ploblenou, a l’altra banda
del Casino de l’Aliança, hi trobem el generós aparador de la pastisseria Triomf, on es
mostren els dolços que ens fan venir salivera.
La pastisseria va ser fundada per l’Antoni i la
Roser el 15 d’agost de l’any 1952. Abans es trobava en un altre local, uns metres més avall, a
la mateixa Rambla, fins que l’any 1968 s’amplià
el negoci i van haver de traslladar-se al lloc on
està ara. La pastisseria Triomf va canviar d’ubicació, però el que no ha variat gens és la quali-
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La pastisseria Triomf va ser fundada el 1952.

tat en l’elaboració artesanal dels seus productes. Ara porten la pastisseria l’Antoni Bellart,
fill dels fundadors, i la seva muller, M. Àngels,
els quals segueixen la tradició i elaboren els
dolços més exquisits. La pastisseria Triomf ha
estat guardonada amb diferents premis de
prestigi internacional i el 2004 van rebre el premi “Barcelona, la millor botiga del món”.
Pastisseria Triomf
Rambla de Poblenou, 41 bis
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Utilització de l’espai públic per a
la pràctica esportiva a Sant Martí

TELEVISIÓ
Barcelona Televisió
“Hola Barcelona”
De dilluns a divendres, de 12.30 a 15.30 h
Dissabte i diumenge, de 14 a 15.30 h
Canal 39 UHF i canal 26 TDT

RÀDIO

Vols fer esport i creus
que no necessites estar
apuntat a un gimnàs o
poliesportiu? El districte
de Sant Martí ofereix un
munt d’espais públics on
practicar esport
Pere S. Paredes
arcelona, per tradició, és una
ciutat totalment bolcada amb
l’esport. I la seva tasca ha estat sempre donar suport des de la base a
tots els esports. El districte de Sant
Martí, igual que els altres nou de la
ciutat, considera que els espais públics del districte permeten multitud
d’usos, que la pràctica esportiva ha
de ser considerada com un ús més de
l’espai i que, per tant, ha de ser tinguda en compte a l’hora de planificar i
dissenyar els espais.
Sant Martí sap que la pràctica esportiva en els espais públics es converteix en un lloc de trobada i convivència que repercuteix en la qualitat de
vida dels ciutadans i ciutadanes.
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Ràdio Unión Catalunya - 88.0 FM
Almogàvers, 68-70

PUBLICACIONS
Més ciutat
C/ Espigolera, 1. Edifici principal, 4t
08960 Sant Just Desvern
Telèfon: 93 480 61 95 i 93 202 30 21
La Veu de Sant Martí
Maresme, 220-230. Tel. 93 314 71 65

B

El Butlletí
AV Clot-Camp de l’Arpa
Joan Sibelius, 3. Tel. 93 232 46 10

Sant Martí té un munt d’espais públics aptes per fer-hi esport.
Els darrers anys, els espais dedicats
a la pràctica de l’esport al districte
han anat augmentat, i cada cop són
més utilitzats pels veïns i veïnes,
sobretot els caps de setmana. Actualment, l’espai públic de Sant
Martí compta amb pistes poliesportives, circuits per a córrer, frontons, pistes de skaters (patins sobre
rodes), cistelles de bàsquet, taules
de tennis taula, etc.

A més a més, Sant Martí té la sort de
comptar amb platges que també són
un punt de pràctica esportiva dels
ciutadans que van tot l’any a córrer, a
nedar, a fer bici o a jugar a diferents
esports de pilota, com el voleibol, el
futbol platja, amb les pales, etc.
Com hem repetit, hi ha un munt
d’espais públics per practicar l’esport
al districte de Sant Martí, però se’n
podrien ressaltar quatre per ordre
d’utilització: el Parc del Poblenou, el
Parc del Clot, el Parc de Diagonal
Mar i el Parc del Clot de la Mel.

Les platges són un punt
de pràctica esportiva
durant tot l’any
A més, hi ha cistelles de bàsquet
molt utilitzades, com les de la plaça
del Doctor Trueta i les del Parc de
Sant Martí, i les pistes de petanca
que estan distribuïdes per tot el territori i s’utilitzen molt per gent de
totes les edats.

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
Web de Sanitat i Salut Pública

Aquest apartat del web bcn.es us permetrà consultar informació, com ara els
telèfons i les adreces dels equipaments
sanitaris que hi ha a la ciutat. Alhora, el
web de Sanitat i Salut Pública té un
apartat d'actualitat en què es recullen
les notícies més destacades d'aquest
àmbit a la ciutat, i també un espai d'agenda recomanada.
www.bcn.es/sanitat
Web del civisme

per MANEL

Aquí trobareu tota la informació sobre
diversos temes d'actualitat relacionats
amb el civisme a la ciutat, com ara la
Comissió Cívica i el Pla per a la promoció del civisme. També podreu gaudir
d’una sèrie de jocs per posar a prova els
reflexos i l'habilitat amb l'ordinador, i
consultar diversos apartats sobre la
convivència a la ciutat.
www.bcn.es/civisme
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Antoni Samper, president de Colles Sardanistes de Catalunya

“La sardana és
com una droga bona
i meravellosa”
Antoni Samper fa quatre anys que presideix
l’entitat, tot i que en fa més de 40 que balla
sardanes. Aquest mestre artesà rellotger
compagina la seva passió pels rellotges amb
la passió per la sardana
Beatriu
Sanchís

Com va començar a ballar sardanes?
De ben jovenet, amb uns 14 anys. M’agradava molt el món de l’excursionisme i quan tornàvem de les sortides
arribàvem a la plaça de Sant Jaume i
acabavem l’excursió ballant sardanes i
també corrent davant dels grisos. Una
colla sardanista em va veure i em va
dir si hi volia participar, vaig dir que sí.
I des de llavors i fins avui. La sardana
és com una droga, t’atrapa, et contamina i és molt difícil sortir-ne, és clar que
és una droga bona i meravellosa.
Com compagina les activitats de
l’entitat amb la seva vida personal i laboral?
Tinc un gran avantatge i és que vaig
conèixer la meva dona en aquest món.
A més, els nostres fills també ballen sardanes. Aquest és el nostre gran vincle.
A les nits, moltes vegades en comptes
de mirar la tele només parlem de sardanes. Pel que fa a la part laboral, ho compagino fent i arreglant rellotges a casa.
Com veu l’associacionisme al voltant del món de la sardana?

La meva valoració és positiva. Hi ha
molta gent que, tot i ser gran, fa molt
anys que és jove a causa del seu esperit, però sí és cert que em preocupa la
joventut. A l’actualitat, costa que hi
hagi implicació a causa del sacrifici que
comporta dedicar-se a una activitat
d’aquest tipus. És cert que ara els joves
tenen preocupacions com les criatures
petites i la feina, però s’ha d’intentar
crear l’hàbit des de ben petit.
Expliqui'ns una mica l’organització interna del món de la sardana?
Aquest any que hem deixat hi ha hagut una participació de 118 colles en
les diferents categories. Tenim categories d’alevins, infantils, juvenils, grans
i veterans. Sense oblidar la categoria
Bàsic d’Honor i les Territorials. També
tenim trobades tan importants durant
l’any com la final de balls per als més
joves, el concurs d’Arenys de Munt per
a grans i, per als veterans, el concurs
de la plaça Sòller a Nou Barris. Altres
concursos emblemàtics són els de Vic,
Girona, Palamós o Torroella.
Quantes colles existeixen?
Hi ha més de 300 colles entre actives i
passives, és a dir, entre les que actuen i
altres que per diferents motius (laborals o personals) no poden actuar en
moments puntuals. Totes les colles es

Antoni Samper, a la seu central de la Unió de Colles Sardanistes.
reuneixen com a mínim un cop per
setmana per assajar els seus balls i coreografies. Aquest any 2005 també
hem organitzat el Campionat Independent. I aquest mes de febrer farem
entrega dels trofeus als campions de
les diferents categories de Catalunya.
Després, el mes de març, tindrem unes
jornades sobre el món de la sardana
amb la cloenda del Campionat de Catalunya 2005 a Roses.

“La sardana és el nostre
ball nacional i és molt
important mantenir
el relleu generacional”
I des de la Seu Central de les Colles Sardanistes que fan?
Nosaltres coordinem els campionats
amb la col·laboració dels responsables
de cada delegació territorial. Ens posem d’acord amb totes les entitats per
tal que tot estigui ben organitzat i
tingui la qualitat que mereix i requereix cada convocatòria. També tenim
diferents activitats en el transcurs de
tot l’any, com ara organització de
colònies, campionats de futbol-sala,

actuacions al Port Aventura cada estiu (després gaudim del parc tot el
dia), entre altres propostes. La veritat
és que fem molta “colla”.
Parlar de sardanes és parlar de
més que un ball tradicional?
Ja ho crec, no només és un ball regional, és tot un esport de concentració,
càlcul mental, expressió corporal i una
manera fantàstica de fer bons amics.
A més, tot el que representa... Quan jo
era jove i estudiava rellotgeria a Suïssa, escoltava la ràdio i en una ocasió
vaig escoltar una sardana i no vaig poder contenir l’emoció de trobar-me
lluny de casa meva i de la meva terra
(s’emociona, fem una pausa).
Què opina sobre la sardana i de la
seva difusió?
La sardana és part de la nostra cultura,
de la nostra manera de ser. Catalunya
té una important, rica i variada cultura
que s’ha de defensar, promocionar i
donar a conèixer sempre, entre tots.
Sobretot als més petits i als nous ciutadans que arriben.
I el futur, com l’intueix?
Amb l’ajuda de les autoritats, els mitjans de comunicació i la mateixa gent
pot ser afalagador, sempre que ens
comprometem tots a difondre encara
més la sardana.

