
El passat mes de novembre, cinc
centres educatius van estrenar la
nova senyalització del primer
Camí Escolar del districte Sant
Martí. La posada en marxa de la
iniciativa és el resultat d’un in-
tens treball de participació ciuta-
dana que ha implicat centres
educatius, alumnes i famílies,
veïns, comerciants i represen-
tants de l’Administració munici-
pal. La iniciativa, que inclou tota
mena de mesures per fomentar
una nova cultura de la mobilitat,
s’estendrà en el futur per la resta
de barris de Sant Martí.
Una festa popular, que va tenir
lloc el passat dia 31 d’octubre, va
servir per celebrar la posada en
marxa d’aquest nou camí escolar.

Enmarxa el primer Camí
Escolar de SantMartí

INDIVIDUAL

Premi a l’expresident
de l’ACR La Pau,
Joan Hernández

COL·LECTIU

Premi a l’esplai Flor
de Maig per la
campanya de Reis

MEDALLES

Per a l’equip de
waterpolo del Júpiter i
Francisco Fernández

Pàg. 3

ENTREVISTA Pàg. 8

AdaVilaró
Actriu i ballarina

“El Festival demostra
que l’art està a l’abast
de tothom”

EQUIPAMENTS Pàg. 4

Central del Circ
Comencen les obres
de l’espai definitiu

POLIESPORTIU Pàg. 7

Sant Martí celebra
la seva 30a cursa
popular del
Clot-Camp de l’Arpa

SERVEI PÚBLIC Pàg. 6

Nou servei de
neteja de pintades
i adhesius a les
persianes

NOMENCLÀTOR Pàg. 6

Creix el nombre de
carrers de Barcelona
amb nom de dona

Pàg. 5
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Un moment de la festa d’inauguració del camí escolar.

Es lliuren els Premis
Sant Martí 2009
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DanielVenteo

En l’itinerari del camí esco-
lar es reforça la senyalit-

zació a l’entrada de la zona
escolar i les seves àrees d’in-
fluència, amb senyals especí-
fics de color verd als passos de
vianants (retolats amb el text

“camí escolar, espai amic”),
nous pictogrames als semà-
fors, senyals d’avís als via-
nants, a més de tanques pro-
tectores a la porta dels centres
educatius. Els comerços i equi-
paments adherits al projecte
també es troben senyalitzats.

El camí escolar és un projecte
participatiu en el qual és abso-
lutament necessària la col·la-
boració no només dels nens i
nenes i de les seves famílies,
sinó també d’una manera molt
destacada dels centres educa-
tius i del professorat, de les as-
sociacions de mares i pares
d’alumnes i dels veïns i comer-
ciants, a més de la mateixa Ad-
ministració.
La posada en marxa d’aquest
camí escolar és el resultat de
tres anys de treball per part de
la Macrocomissió Camí Esco-
lar, integrada per quinze cen-
tres educatius, tant públics
com concertats, i diferents re-
presentants municipals, tant
del mateix Districte com de
l’Institut Municipal d’Educa-
ció, l’Àrea de Prevenció, Mobi-
litat i Seguretat i el Servei d’E-
ducació Viària de la Guàrdia
Urbana.
La xarxa de camins escolars
que impulsa Barcelona ja s’ha
convertit en un model de re-
ferència internacional per a al-
tres ciutats europees, tal com
es va posar de manifest el pas-
sat 31 d’octubre durant la fes-
ta popular d’inauguració. A
més del regidor del Districte i
de Mobilitat, Francesc Narvá-
ez, i de la regidora d’Educació,
Montserrat Ballarín, a l’acte
també va participar un regidor
de l’Ajuntament de Torí que
estudia la importació del mo-
del barceloní a la ciutat italia-
na. Tots plegats, i centenars de
famílies, van participar en la
rua festiva que va recórrer un
tram d’aquest primer camí es-
colar. És previst obrir nous ca-
mins escolars a la resta de ba-
rris del districte.
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NOT ÍC I E Sf
Lliurats els premis del Tastatapes 09
El dimarts 10 de novembre, es va fer el lliurament
dels premis als establiments participants a la 4a edi-
ció del Tastatapes a la sala d'exposicions del centre
cívic Besòs. Els premiats van ser els bars Casa Paco,
Juanjo y Merche, Pak-y-shah, Manel, Capricornio i
el bar de l'Associació d’uruguaians de Catalunya.
L’entitat organitzadora, l'Associació de comerciants
del Besòs, també va rebre un obsequi.

Jornada de cooperació internacional
El districte de Sant Martí va dedicar el dia 14 de no-
vembre a la cooperació internacional. Per segon any
consecutiu es va celebrar la segona Jornada de Coo-
peració Internacional i Solidaritat dedicada a donar
a conèixer el programa Els colors de la pau i un dels
seus projectes estrella, la Xarxa de colors, que és
formada per cinc entitats que actuen a Bòsnia, Etiò-
pia, Uruguai, el Sàhara i Paraguai.

La Fira boja arriba a la 49a edició
La Federació d’entitats del ClotCamp de l’Arpa van
organitzar, el passat dia 15 de novembre, la 49a edi-
ció de la Fira Boja, ambmotiu de la celebració de la
Festa Major dels barris del Clot i del Camp de l’Arpa
del Clot. Hi van participar un total de 40 entitats
membres de la Federació, a més de partits polítics i
entitats solidàries. L’alcalde, Jordi Hereu, va visitar la
Fira acompanyat del regidor de Sant Martí, Francesc
Narváez, i el segon tinent d’alcalde, Ricard Gomà.

En marxa els Consells de Barri
El Consell de Barri, un nou òrgan de participació ciu-
tadana per a totes les qüestions relacionades amb el
barri, ja ha començat la seva marxa a Sant Martí. El
novembre s’han celebrat deu sessions constitutives,
una per cada barri del districte. Les sessions dels
Consells de Barri estan obertes a tots els ciutadans i
ciutadanes, com també a les entitats.

Els centres educatius Antoni Brusi, Bogatell,
Vila Olímpica, Icària i La Mar Xica participen
en el projecte que vol promoure i facilitar
que els escolars vagin a l’escola a peu de
manera autònoma i amb seguretat

Una exposició recorda la construcció del metro al Camp de l’Arpa
Matilde Alsina

Enguany, la Festa Major del
Clot-Camp de l’Arpa s’ha

inaugurat amb una mostra ti-
tulada “40 Anys de metro a
Camp de l’Arpa”, organitzada
per l’Associació de Veïns de
Clot-Camp de l’Arpa.
L’exposició presenta un cente-
nar de fotografies que mos-
tren trenta moments de la
construcció de l’obra i poste-
rior inauguració, per part de
les autoritats del moment. En

conjunt representen una pas-
sejada pels tres anys de cons-
trucció de la parada del metro.
Les imatges, que han estat ce-
dides per un veí del barri, van
acompanyades per un recull
de notícies relatives al fet pu-
blicades als diaris d’aquella
època i una presentació multi-
mèdia de totes les fotografies
exposades.
Inaugurada el 6 de novembre
en un acte amb la presència
del regidor, Francesc Narváez,

i el responsable de TMB, An-
toni Regidor, i representants
de les entitats del barri, la
mostra es va poder veure al
vestíbul de la parada de la línia
5 del metro “Camp de l’Arpa”.
Els organitzadors ara treballen
perquè l’exposició pugui pas-
sar pels locals dels diversos es-
pais municipals i les seus de
les entitats del barri. Un dels
primers llocs on es podrà visi-
tar és la seu del Foment Mar-
tinenc.

El regidor, Francesc Narváez, amb representants de les entitats.

S’estrena la primera fase de
la xarxa de camins escolars

PROCÉS PART I C I PAT I UA
Els centres educatius que participen en aquest camí

escolar que ja ha entrat en funcionament són les esco-

les Antoni Brusi, Bogatell i Vila Olímpica, l’institut

Icària i l’escola bressol La Mar Xica. En el projecte,

també hi participen les escoles Arenal de Llevant, La

Llacuna, La Mar Bella, Pere IV, Acàcies, Fluvià,Voramar

i Grèvol, l’escola bressol El Xalet de la Paperera i l’es-

cola especialitzada La Sagrera. Aquest és un dels pro-

jectes més emblemàtics del sector de l’educació a la

ciutat, tant per la seva dimensió participativa com pel

sistema de coordinació en línia.

Una rua festiva va recórrer un tram del nou camí escolar.
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