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Passejades de descoberta 
2020

Sant Martí de Provençals va ser un municipi 

independent fins al 1897, i aleshores, 

juntament amb Sants, Gràcia, les Corts, 

Sant Gervasi de Cassoles i Sant Andreu 

de Palomar, va ser incorporat a la gran 

Barcelona.

Les Biblioteques del Districte de Sant Martí 

us conviden a realitzar una sèrie d’activitats 

per descobrir l’apassionant història d’aquest 

racó de Barcelona.

Si vius als barris de Sant Martí, segur 

que trobaràs nous indrets desconeguts i 

coneixeràs petites històries i anècdotes 

que potser no sabies. I si no hi vius, et 

convidem als nostres barris per gaudir de 

les històries viscudes per la nostra gent i de 

les referències literàries que t’ajudaran a 

entendre millor aquesta part de Barcelona.

Places limitades  

Per tal de mantenir les mesures de protecció 

sanitària, cal inscripció prèvia.

Es poden formalitzar a qualsevol de les sis 

Biblioteques dels barris de Sant Martí.
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Amb la col·laboració de:

Arxiu Històric del Poblenou

Arxiu Històric del Poblenou

Arxiu Històric del Poblenou



Dissabte 26 de setembre, a les 10 h

El Besòs i el Maresme: de la lluita veïnal
a l’última transformació del litoral
Itinerari amb sortida des de la Biblioteca Ramon 

d’Alòs-Moner. 

Durada: 3 hores

Conduït per Joan C. Luque, de l’Arxiu Històric 
del Poblenou

Dissabte 3 d’octubre, a les 11 h

Ruta històrica per la Verneda 
de Sant Martí
Itinerari amb sortida des de la Biblioteca Sant Martí 

de Provençals

Durada: 3 hores

Conduït per José Á. Borlán, de la Societat d’Estudis 
de la Verneda de Sant Martí. 

Dissabte 10 d’octubre, a les 10 h

El Poblenou: el Manchester català

Itinerari amb sortida des de la Biblioteca 

Poblenou-Manuel Arranz. 

Durada: 3 hores

Conduït per Joan C. Luque, de l’Arxiu Històric 
del Poblenou

Dissabte 17 d’octubre, a les 10 h

La Vila Olímpica: quan Barcelona 
es va trobar amb la mar

Itinerari amb sortida des de la Biblioteca Xavier 

Benguerel. 

Durada: 3 hores

Conduït per Joan C. Luque, de l’Arxiu Històric 
del Poblenou

Dissabte 24 d’octubre, a les 11 h

El cementiri del Poblenou

Itinerari amb sortida des de la Biblioteca Xavier 

Benguerel. 

Durada: 2 hores

Conduït per Adrià Terol, de Cementiris de Barcelona

Biblioteca Xavier Benguerel
Av. Bogatell, 17 - barcelona.cat/bibxavierbenguerel

Biblioteca Poblenou - Manuel Arranz
Joncar, 35 - barcelona.cat/bibpoblenou

Biblioteca Sant Martí de Provençals
Selva de Mar, 215 - barcelona.cat/bibsantmarti

Biblioteca El Clot - Josep Benet
Pl. Glòries Catalanes, 37 - barcelona.cat/bibelclot

Biblioteca Camp de l’Arpa - Caterina Albert
Indústria, 295 - barcelona.cat/bibcampdelarpa

Biblioteca Ramon d’Alòs - Moner
Rbla. Prim, 87 - barcelona.cat/bibramondalos

Dissabte 31 d’octubre, a les 11 h

Una passejada pel Rec Comtal 
al seu pas pel Clot

Itinerari amb sortida des de la Biblioteca El Clot-Josep 

Benet. 

Durada: 3 hores

Conduït per Jordi Morell, del Taller d’Història 
Clot-Camp de l’Arpa

Dissabte 14 de novembre, a les 11 h

El Camp de l’Arpa desaparegut

Itinerari amb sortida des de la Biblioteca Camp 

de l’Arpa-Caterina Albert. 

Durada: 3 hores 

Conduït per Rosa Martell, del Taller d’Història 
Clot-Camp de l’Arpa

Per rebre informació actualitzada de les activitats 
que tenen lloc al Districte de Sant Martí, us 
convidem a subscriure-us al butlletí-e “Sant Martí 
Actualitat”.

Hi rebreu totes les propostes del programa 
“Sant Martí barri a barri”, i moltes d’altres.

La posada en marxa a l’Ajuntament de Barcelona del Reglament Europeu 
de Protecció de Dades que regula el tractament de les dades personals de 
la ciutadania, ha generat una nova política de privacitat de la qual es pot 
trobar més informació al web www.ajuntament.barcelona.cat/protecciodedades.
Aquest tractament té la finalitat de “gestionar el contacte amb els ciuta-
dans i persones interessades en participar més activament en els actes, òr-
gans i processos de participació promoguts per l’Ajuntament de Barcelona” 
i està inscrit en el registre que es pot trobar al web esmentat amb el codi de 
fitxer 050 - tractament 0181, i que proporciona la resta de detalls relatius a 
la protecció de dades.
D’altra banda, el nou Reglament incorpora nous drets a la ciutadania que 
es poden exercir electrònicament o per carta a les adreces de contacte in-
closes a l’esmentat web de protecció de dades. En especial, incorpora nous 
drets per tal de donar compliment als requisits d’informació que exigeix el 
nou Reglament General de Protecció de Dades, l’Ajuntament de Barcelona 
us facilita informació actualitzada sobre el tractament de les vostres dades 
personals, tractament que es realitza per al vostre interès en conèixer i 
ser part de la participació ciutadana fomentada pel Districte de Sant Martí.
Donat que la legitimació d’aquest tractament es basa en el consentiment lliu-
re i voluntari de la vostra participació, recordem que en l’exercici d’aquests 
drets podreu revocar aquest consentiment, quan ho estimeu oportú, mo-
ment a partir del qual deixaríeu de rebre les futures convocatòries.
Tret d’obligació legal, les vostres dades no seran cedides a tercers. Teniu 
dret d’accedir, rectificar i suprimir les vostres dades, així com d’altres drets 
que marca el RGPD. Les dades es conservaran mentre no presenteu una 
sol·licitud de supressió de dades o mostreu oposició a la recepció de les 
convocatòries indicades.
Podeu consultar informació addicional sobre la protecció de dades al web 
esmentat.
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