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Ara ve Nadal i al districte hi ha pro-
gramades més de 50 activitats
adreçades tant a grans com a petits.
Casals i tallers infantils, exposicions,
cantada de nadales, fer cagar el tió,
els Pastorets, les rondalles, els Reis
d’Orient, els patges reials i el Pare
Noel no faltaran a la cita. El comerç
també és un dels grans protagonis-
tes de les festes i hi prendrà part
amb la il·luminació de carrers –cal
destacar que el carrer Mallorca ho fa
per primer cop–, i els concursos d’a-
paradors. El punt i final el posaran
les cinc cavalcades dels Reis que hi
ha al districte: la de Trinitat Vella, la
de Sant Andreu-Sagrera, la del Con-
grés-Indians, la de Navas i la del
Baró de Viver-Bon Pastor, que per
primer any arriba a Baró de Viver.

Preparats per gaudir
al màxim del Nadal

Èxit del programa d'instal·lació
d'ascensors a Congrés-Indians

PROGRAMA

Es va engegar
el mes de setembre
del 2008

INVERSIÓ

Fins ara els ajuts
públics han arribat
als 15 milions d'euros

BENEFICIARIS

S'han instal·lat
ascensors en 578
edificis de la ciutat

Pàg. 3

ENTREVISTA Pàg. 8

Merche Álvarez
Membre de l’Associació de
Dones Palas Atenea i del
Consell de Dones de Sant
Andreu

“Cal que es deixi
de parlar de
la violència de gènere
de manera frívola”

EQUIPAMENTS Pàg. 6

S’inaugura una
nova escola bressol
municipal
N’hi ha previstes tres més
per al curs 2011-2012

POLIESPORTIU Pàg. 7

La cursa popular de
la Sagrera continua
en plena forma

SERVEI PÚBLIC Pàg. 7

Vacances d’hivern
Activitats i ajuts
a les famílies

URBANISME Pàg. 4

La Sagrera respira
aires de poble

Pàg. 5Més de 50 activitats omplen l’agenda festiva d’aquest Nadal a Sant Andreu.

JOSEP MARIA CONTEL

JULIO PARRALO

CRISTINA FORES

VICENTE ZAMBRANO
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ATENCIÓ CIUTADANA

Oficines d’Atenció Ciutadana (OAC)
Pl.Orfila, 1 / Juan de Garay, 116-118 (matins).
Telèfon d’informació 010
(0,45 ? IVA inclòs d’establiment de trucada,més
0,06 cèntims IVA inclòs per minut tarifat per segon)
Telèfon del Civisme 900 226 226
Síndica de Greuges de Barcelona 93 413 29 00
Ronda de Sant Pau, 43-45, 3r.

CENTRES CÍVICS I CULTURALS

Centre cultural Can Fabra 93 360 05 65
Segre, 24-32.
Centre cívic Bon Pastor 93 314 79 47
Pg.Enric Sanchis, 12.
Centre cívic Trinitat Vella 93 345 70 16
Foradada,36.
Centre cívic Baró de Viver 93 345 73 93
Pg.Santa Coloma,108 bis, int.
Centre cívic La Sagrera 93 351 17 02
Martí Molins, 29.
Centre cívic Sant Andreu 93 311 99 53
Sant Andreu, 111.
Centre Garcilaso 93 256 29 59
Juan de Garay, 116-118.
Casal de barri Congrés-Indians 93 351 39 53
Manigua, 25-35.
saT! Sant Andreu Teatre 93 345 79 30
Neopàtria, 54.
Centre Municipal de Cultura Popular
de Sant Andreu,Can Galta Cremat 93 345 25 84
Arquímedes, 30.

BIBLIOTEQUES

Bibl. Ignasi Iglésias-Can Fabra 93 360 05 65
Segre, 24-32.
Biblioteca Garcilaso 93 256 29 48
Juan de Garay, 116-118.
Sala de lectura Trinitat Vella 93 345 70 16
Foradada,36.
Biblioteca Bon Pastor 93 498 02 16
Estadella, 62.
Sala de lectura Baró de Viver 93 345 73 93
Pg. Santa Coloma, 108, int.
Bibl. La Sagrera-Marina Clotet 93 340 86 75
Camp del ferro, 1-3

SERVEIS SOCIALS

Centre de serveis socials 93 291 88 50
de Sant Andreu
Paixalet, s/n.
Centre de serveis socials 93 243 17 27
Garcilaso
Juan de Garay, 116-118.
Centre de serveis socials 93 274 41 31
Franja Besòs
Estadella, 64.

GENT GRAN

Casal gent gran Baró de Viver 93 274 29 17
Pg.Santa Coloma,104, int.
Casal gent gran Bascònia 93 345 94 95
Bascònia, 42.
Casal de gent gran Bon Pastor 93 311 57 76
Pg.Mollerussa, 3.
Casal gent gran Mossèn Clapés 93 346 63 72
Gran de Sant Andreu,467,ptge. interior
Casal gent gran La Palmera 93 351 67 55
Olesa, 41-43.
Casal gent gran Navas 93 433 13 44
Capella, 14.
Casal gent gran Sant Andreu 93 311 14 11
Gran de Sant Andreu,20.
Casal gent gran Trinitat Vella 93 345 45 61
Madriguera, 38-42.

ALTRES SERVEIS

Oficina d’informació sobre
les obres de la línia 9 de metro 93 285 71 44
Pl. Jardins d’Elx, 1.
Arxiu municipal de Districte 93 291 69 32
Segadors, 2.
C. de normalització lingüística 93 274 03 56
Residència, 15.
Punt d’Informació i Atenció a la Dona (PIAD)
Foradada, 36. 93 345 70 16

SERVEIS URGENTS I SEGURETAT

U.T. Guàrdia Urbana Sant Andreu
Sagrera, 179.
Comissaria Mossos d’Esquadra
Pg.Torras i Bages, 129-145.
Emergències Guàrdia Urbana 092
Emergències Mossos d’Esquadra 088
Telèfon únic d’emergències 112
Urgències sanitàries 061
Cos Nacional de Policia 091
Bombers 080

SALUT

CAP Bon Pastor 93 345 84 49
Pg.Mollerussa, 1.
CAP Sant Andreu 93 274 54 90
Av.Meridiana,428.
CAP Via Barcino 93 274 17 84
Via Barcino,75.
CAP La Sagrera 93 243 10 80
Garcilaso, 1-9.
Centre salut mental adults 93 340 86 54
Sagrera, 179,1r.
C. salut mental infantil i juvenil 93 340 86 54
Dos de Juny, 301.
CAS Garbivent 93 340 84 58
Sagrera, 179.

CONSELLS VEÏNALS DE BARRI

Consell de barri de Congrés-Indians
Casal de barri Congrés-Indians: Manigua, 25-35.
Divendres 10 de desembre a les 19 hores.
Consell de barri de Bon Pastor
Centre cívic Bon Pastor: pg. Enric Sanchis, 12.
Dilluns 13 de desembre a les 19 hores.
Consell de barri de la Sagrera
Centre cívic La Sagrera: c. Martí Molins, 29.
Dilluns 20 de desembre a les 19 hores.
Consell de barri de Navas
Casal de gent gran Navas: Sant Antoni M. Claret/Trinxant
Dimecres 15 de desembre a les 19 hores.
Consell de barri de Sant Andreu
Centre cívic Sant Andreu: c. Gran de Sant Andreu, 111.
Dimarts 21 de desembre a les 19 hores.
Consell de barri de Trinitat Vella
Centre cívic Trinitat Vella: c. Foradada, 36.
Dimecres 22 de desembre a les 19 hores.

INFANTILS

Dissabte 18 de desembre
Un Nadal performàtic
12 h. Centre cívic Sant Andreu (Gran de Sant Andreu, 111).
Teatre experimental. Inscripció prèvia: tel. 93 311 99 53.

Dissabte 18 de desembre
Xicana
12 h. Centre cívic Bon Pastor (pg. Enric Sanchís, 12).
Espectacle de màgia a càrrec de Cia. Anna Montserrat.
Preu: 2,30 €.

Dilluns 27 de desembre
Cíclicus
17.30 h. Centre cívic La Sagrera-La Barraca
(c. Martí Molins, 29).
Espectacle de Nadal a càrrec de Cia. Cíclicus.

L A C O M U N I T A T É S C O S A D E T O T S

Tots els veïns han d’estar
informats dels acords presos i del
funcionament de la comunitat

Perquè una comunitat es
mantingui organitzada,

cal que tots els veïns que hi
viuen estiguin assabentats
dels acords presos. Si no has
pogut participar en les as-
semblees de la teva comuni-
tat, sempre pots visitar un
membre de l’òrgan de go-

vern perquè et mantingui
informat de l’organització
comunitària. Quan arriben
nous veïns a l’escala, és
aconsellable que algú es res-
ponsabilitzi d’informar-los
de la normativa i el funcio-
nament de la comunitat de
veïns i veïnes.

PARTICIPACIÓ

Horari d’atenció dels consellers i
conselleres del Districte als barris
Congrés-Indians. Casal de barri Caliu-Congrés.
C. Manigua, 25-35. Enric Fernández-Velilla.
Dilluns, de 17 a 18 h. Dijous, de 19 a 20 h.
Baró de Viver. Centre cívic Baró de Viver.
Pg. Santa Coloma, 108, int. Noelia Torres.
Dimecres, de 18 a 19 h. Divendres, de 9.30 a 10.30 h.
Bon Pastor. Centre cívic de Bon Pastor.
Pg. Enric Sanchis, 12. Oriol Vicente.
Dijous, de 19.30 a 20.30 h.
Navas. Casal de gent gran de Navas.
C. Capella, 16. Javier Angulo.
Dilluns, de 19.30 a 20.30 h.
La Sagrera. Centre cívic de La Barraca.
C. Martí Molins, 29. Alberto Ferrer.
Dijous, de 19.30 a 20.30 h.
Sant Andreu. Centre cívic de Sant Andreu.
C. Gran de Sant Andreu, 111. Blanca Port.
Dijous, de 17 a 18 h.
Trinitat Vella. Centre cívic de Trinitat Vella.
C. Foradada, 36. Jordi Casares.
Dijous, d’11.30 a 12.30 h i divendres, de 18.30 a 19.30 h.

EXPOSICIONS

Fins al 31 de desembre
75è aniversari Biblioteca Ignasi Iglésias
Centre cultural Can Fabra (c. Segre, 24-32).
Exposició de revistes, llibres i il·lustracions.

A partir del 14 de gener
Pinotxo
Centre cívic Sant Andreu (c. Gran de Sant Andreu, 111).
Els artistes residents dels tallers Pinotxo 2010 obren el
cicle expositiu del centre amb una mostra del treball
fet els darrers mesos.



Daniel Venteo

El setembre del 2008 es po-
sava en marxa el Progra-

ma d’ajuts per a la instal·lació
d’ascensors a Barcelona. En
aquells moments el barri de
Congrés-Indians va ser objecte
d’un estudi per detectar les ne-

cessitats d’ascensors al barri i
les possibilitats d’instal·lar-los.
Amb posterioritat es va fer
una classificació acompanyada
d’un pla específic revisant la
normativa perquè aquesta fes
possible la nova voluntat de
poder instal·lar ascensors allà

on anteriorment no havia es-
tat possible.
D’aquesta manera es van coor-
dinar tant el Districte de Sant
Andreu com l’Oficina d’Habi-
tatge de Sant Andreu i Urba-
nisme de l’Ajuntament per im-
pulsar el projecte i organitzar

dues assemblees informatives
veïnals al local mateix de l’As-
sociació de Veïns de Congrés-
Indians per explicar el pla i les
subvencions, entre d’altres. A
la primera trobada van assistir
unes 450 persones i a la sego-
na unes 250, que ja estaven
d’acord a instal·lar l’ascensor
als seus edificis. Donada la
bona acollida de la iniciativa es
va decidir organitzar noves re-
unions personalitzades, escala
per escala.
En paral·lel, l’Oficina d’Habi-
tatge del districte va posar en
marxa un servei d’assessora-
ment específicament ideat per
als interessats, facilitant una
anàlisi detallada dels diferents
pressupostos considerats.
Dos anys després ja es pot fer
balanç de la iniciativa: dels
980 edificis inscrits en el pro-
grama, 578 ja han finalitzat
les obres i tenen ascensor i
uns 169 ja les han iniciat. En
resum, a mitjà termini un to-

tal de 750 edificis de tota la
ciutat podran disposar d’un
ascensor que abans no tenien.
I Congrés-Indians ha estat el
barri de Barcelona amb major
èxit de la iniciativa, amb 63 as-
censors sol·licitats. Tenint en
compte que l’objectiu previst
en el Pla de l’Habitatge 2008-

2016 era d’instal·lar 2.400 as-
censors en vuit anys (amb una
mitjana d’uns 300 ascensors
cada any), els resultats actuals
permeten assolir plenament
els objectius. A més, ha per-
mès que molta gent pugui sor-
tir de casa seva amb certa faci-
litat, alhora que s’han generat
llocs de treball en el sector de
la construcció, molt castigat
per la crisi.
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CIUTADANS OPINEN

Francesc Lladó
Rector de Sant Pius X

Penso que és una solu-
ció de futur, perquè
pujar quatre plantes
per a persones de la
tercera edat és molt
difícil i hi ha persones
que passen dies i mesos
sense sortir de casa.

Rosario
Rodríguez
Mestressa de casa

Muy bueno, perfecto.
Hace feliz a la gente y
con las ayudas que nos
han dado hemos podido
hacerlo. Va perfecto.

Dolors Cepria
Jubilada

Només diré que és la
cosa més bona que ha
fet l'Ajuntament i que
m'ha tret tants anys de
vida. El que em sap
greu és que hi hagi
veïns no arribin a un
acord per tirar enda-
vant l'obra.

Antonia Martos
Jubilada

Ho trobo bé. Jo ja fa 56
anys que visc aquí i hi
ha molt pocs edificis que
tinguin ascensor, la qual
cosa causa un problema
de mobilitat. Nosaltres,
després de sis anys, hem
aconseguit instal·lar-lo.

Victoriano Campa
Jubilat

Maravilloso. Primero
tuvimos que excluir a
los pisos bajos para lle-
gar a un acuerdo, pero
con conformidad de
todos pusimos una
derrama durante dos
años. Ahora estamos
muy satisfechos.

Paulina Torres
Casal Caliu Congrés-
Indians

Hi ha escales on els
ascensors no hi caben o
són molt petits i no hi
entren cadires de rodes.
Tot i així, és molt
important que els ins-
tal·lin, perquè envellim
i són necessaris.

Qu i n a é s l a s e va op i n i ó s ob r e e l P l a d ' a s c e n s o r s a S a n t And r e u ?

S’han instal·lat 63 nous ascensors
al barri de Congrés-Indians

Ara fa dos anys es va iniciar el

programa d’ajuts per a la

instal·lació d’ascensors al barri de

Congrés-Indians. En aquest

període s’han beneficiat dels

ajuts, al conjunt de tota la ciutat,

fins a 578 edificis de veïns

15 M I L IONS D ’ EUROS D ’ I NVERS IÓA
Tot i que el procés per a la instal·lació d’un ascensor és llarg, un dels propòsits del pro-

grama era agilitar almàxim la gestió i tramitació dels ajuts,atorgant les subvencions una

vegada s’ha presentat la documentació completa, la qual confirma que l’obra ja s’ha aca-

bat. Dels ascensors instal·lats, 411 ja han estat pagats, fet que significa que 6.569 habi-

tatges s’han beneficiat dels ajuts. En total, aquests habitatges han rebut una subvenció

econòmica d’uns 15 milions d’euros.

Al conjunt de la
ciutat s’han posat
ascensors a 578
edificis de veïns

Nou ascensor instal·lat a la façana d’un edifici del carrer Pardo.
VICENTE ZAMBRANO
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URBAN I SME

Sonia Doctor

Les obres de la futura es-
tació intermodal de la

Sagrera –el projecte ferro-
viari més important d’Es-
panya i que està cridat a
ser la porta de l’alta veloci-
tat cap a Europa– no han
desdibuixat, ni de bon tros,
el vell ambient de poble del
barri de la Sagrera.
Els darrers anys, l’Ajunta-
ment ha impulsat un im-
portant projecte per con-
vertir el nucli antic del
barri en una zona de via-
nants per a tots els veïns i
veïnes, tranquil·la i protegi-
da de l’activitat que en un
futur immediat es generarà
a la nova estació. Després
de la reforma dels carrers
Martí Molins, Filipines,
Monlau, Mossèn Juliana,

Garcilaso i Vallès i Ribot,
quedava pendent el petit
carrer Nobel, inaugurat el
passat mes de novembre i
amb el qual acaba la refor-
ma del vell nucli sagrerenc.
Amb la remodelació de les

voreres i l’elevació de la
calçada al mateix nivell, el
carrer se suma a la trama
urbana de plataforma úni-
ca a la Sagrera, que a més
s’ha transformat en un es-
pai completament accessi-

ble per a les persones amb
problemes de mobilitat. La
reforma ha anat acompa-
nyada també de la renova-
ció de l’enllumenat i el mo-
biliari urbà, així com la
plantació de nous arbres en
un carrer que fins ara no
en tenia cap.
Per compensar la reducció
de places d’aparcament a la
zona, l’Ajuntament ha ha-
bilitat un antic solar amb
capacitat per a més de 200
places per a vehicles, les
quals se sumen a les 150
creades a Baixada de la Sa-
grera arran de les obres del
tren d’alta velocitat.
La transformació del nucli
vell del barri ha permès
conservar l’ambient de po-
ble per als veïns i veïnes de
la Sagrera en el mateix mo-
ment en què el barri es
converteix en un eix cen-
tral i estratègic de Barcelo-
na, gràcies a la futura nova
estació.

L’alcalde, Jordi Hereu, i la regidora de Sant Andreu, Gemma Mumbrú, parlen amb un grup de veïns.

Per compensar
les places
d’aparcament
eliminades s’ha
habilitat un solar
amb 200 places

La inauguració del carrer Nobel posa punt
i final a la reforma del vell nucli del barri,
dedicat als vianants

La Sagrera respira aires de poble

Estació de metro de la plaça Eivissa, poc temps després
de la seva inauguració. (Foto: arxiu TMB)

Entrada en servei delmetro
entre Vilapicina i Horta
Inaugurat el primer tram del metro entre la Sagrera i Vi-
lapiscina el 21 de juliol de 1959, quedava encara un
tram de 688 metres per enllaçar el barri d’Horta amb la
xarxa de metro existent. Quatre anys després, s’aprova-
va un Pla d’Urgència per al metro de Barcelona que in-
cloïa la construcció de l’esmentat tram, les obres del
qual van començar el 20 de març de 1964, tot i que no
van ser inaugurades oficialment pel director general de
ferrocarrils fins al 26 de setembre del mateix any.
L’obra del nou túnel va anar a càrrec de l’Estat i , tres
anys després, el 5 de juliol de 1967, el llavors director
general de Transports del Ministeri d’Obres Públiques,
Santiago de Cruylles, entregava oficialment i
protocol·làriament el nou túnel a l’Ajuntament de Bar-
celona. En aquest acte s’escenificava el traspàs de l’obra
del Ministeri a l’alcalde de Barcelona, José María de Por-
cioles, qui a la vegada la traspassava a Jaime Fanés Ca-
sas, director gerent del Metropolità de Barcelona. En
acabar l’acte, les autoritats van fer un recorregut pel tú-
nel des de la plaça Eivissa fins a Vilapicina.
Finalment, sense gaire pompa, el 5 d’octubre s’inaugu-
rava i s’obria al públic aquest nou tram que facilitava als
hortencs una sortida envers la ciutat. Si a la inauguració
hi havien assistit l’alcalde de Barcelona i l’arquebisbe, el
dia d’obertura d’aquest petit tram només hi van ser pre-
sents diferents funcionaris de la V Prefectura Regional
de la Direcció General de Transports Terrestres del Mi-
nisteri d’Obres Públiques i membres de l’Ajuntament de
Barcelona.
Si té fotografies o documents del seu barri, en pot fer
donació a l’Arxiu Municipal del Districte, 93 291 69 32

J. M. ContelÀLBUM HISTÒRIC

Hi preparen mescles d’herbes medicinals.

La natura ofereix les millors solucions per
tenir cura de la nostra salut i l’Herboriste-

ria El Nogal les posa al nostre abast. La M.
Luisa Modrego porta aquest establiment i
igual de natural que és el seu caràcter són els
remeis que ens ofereix. Té un munt de calai-
xos plens de les diferents herbes medicinals,
les quals ven a granel i, si convé, les combina
de forma sàvia per combatre de manera eficaç
les diferents afeccions. També fan teràpia
amb flors de Bach, del tot personalitzada,
triant la combinació d’essències adequada a

cada cas. Fan diagnòstic a través de l’iris i me-
dicina tradicional xinesa, com l’acupuntura, el
massatge o les ventoses. En una sala del car-
rer Pacífic fan sessions de Txi-Kung, una dis-
ciplina oriental que pot ajudar a corregir la
nostra postura, cosa que ens carregarà d’ener-
gia. A El Nogal també hi ha una gran varietat
de complements dietètics i cosmètica natural.

Herboristeria El Nogal
C. Martí Molins, 60
Telèfon: 93 349 10 98

E L TAULE L L

L’establiment que respon de forma natural

Joan Anton Font

JULIO PARRALO

LLUÍS CLUA
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Història del barri de Congrés-Indians
L’exposició “Memòries del barri de Congrés-Indians”
proposa un recorregut fotogràfic per la història
d’aquest barri, sovint amb imatges cedides pels
mateixos veïns. També s’ha fet un vídeo amb testi-
moniatges del veïnat, el qual es pot veure a YouTube,
cercant les paraules “Història Congrés-Indians”.
L’exposició es pot visitar al casal de barri Congrés-In-
dians (Manigua, 25-35) fins al març de 2011.

Nova edició de la Nit de l’Esport
La 10a Nit de l’Esport de Sant Andreu va premiar, el
passat 22 d’octubre, esportistes vinculats amb el dis-
tricte que han destacat pels seus bons resultats es-
portius. Cal destacar els guardons lliurats, entre d’al-
tres, a Erika Villaécija, campiona d’Espanya de
1.500 m lliures i tercera als campionats d’Europa de
800 m lliures, i al jugador del RCD Espanyol Javier
Chica, veí de Sant Andreu.

Consells Veïnals de Barri al desembre
El desembre se celebren Consells Veïnals de Barri a
Sant Andreu. Els propers són els del Congrés-Indians
(10 de desembre, al casal Caliu); Bon Pastor (13 de
desembre, al centre cívic del barri); Navas (15 de de-
sembre, al casal de gent gran); la Sagrera (20 de de-
sembre, al centre cívic); Sant Andreu (21 de desem-
bre, al centre cívic), i Trinitat Vella (22 de desembre,
al centre cívic). Tots començaran a les 19 h.

Tardor Solidària de Sant Andreu
Un any més els barris de Sant Andreu han celebrat la
seva Tardor Solidària, que enguany ha tingut lloc en-
tre els dies 5 i 19 de novembre. Amb el lema “La crisi:
una oportunitat per a la cooperació i la solidaritat”,
s’ha programat un ampli ventall d’activitats diverses
com ara exposicions, xerrades, dansa, cinema, teatre,
tallers i concursos, les quals han tingut lloc a diver-
sos equipaments públics del districte.

Dos gegantons forners per a la Trinitat Vella
BelénGinart

Daniel Jordà i Teresa Peña
són dues persones molt

conegudes i estimades al barri
de la Trinitat Vella. Van ser els
fundadors del Forn de la Trini-
tat, reconegut el 2008 com la
Millor Botiga del Món. La Tere-
sa i el Daniel han inspirat els
dos nous gegantons de la Trini-
tat Vella, presentats en societat
el passat 30 d’octubre. Dos
nous membres per a la ja nom-
brosa família de figures repre-

sentatives del barri: l’Embús, la
Ronda, en Nus, la Meridiana,
el drac Hydros i el follet Nebu-
la, impulsades per la coordina-
dora Trinivé Cultural. Les dues
noves figures, que amb bona
lògica es diuen Daniel i Teresa,
tenen una forta càrrega simbò-
lica. Ell representa el treball
dels homes, i ella la natura i la
fecunditat. Les figures, de fibra
de vidre, tenen una altura de
2,80 metres i es guardaran al
centre cívic Trinitat Vella. La

cavalcada de Reis, carnestol-
tes i la Festa Major seran tres
excel·lents oportunitats per
gaudir de la seva presència.
Les noves figures van ser pre-
sentades en una festa, que va
comptar amb l’assistència de
l’alcalde, Jordi Hereu, i de la
regidora, Gemma Mumbrú,
que també va ser la cloenda
de la segona edició d’Un parc
de jocs, l’espai de préstec de
joguines i jocs fet entre abril i
novembre.

Daniel Jordà i Teresa Penya amb els seus respectius gegantons.

Joan Anton Font

Arriben les festes nadalen-
ques i ho fan acompanya-

des d’un munt d’activitats que
faran gaudir tant els grans
com els petits. Al districte de
Sant Andreu, enguany hi ha
programades més de 50 activi-
tats organitzades pels dife-
rents equipaments municipals
i entitats dels barris.
Durant aquestes festes, els
centres cívics i altres equipa-
ments organitzen casals i ta-
llers infantils i s’hi fan exposi-
cions ben diverses. Els barris
s’ompliran de música amb
concerts i cantades de les tra-
dicionals nadales. Tampoc hi
faltaran els personatges clàs-
sics del Nadal: els patges reials,
els Reis de l’Orient i el Pare
Noel, disposats a satisfer il·lu-
sions, sobretot les dels més
petits. El Nadal és cultura i

tradició, és temps de teatre i
de la representació més típica
d’aquestes festes, els Pastorets.
No ens podem oblidar tampoc
d’altres costums tradicionals
de casa nostra, com fer cagar
el tió, el consum d’escudella,
tan típica d’aquestes dates, o
els contacontes i rondalles.

Per Nadal, el comerç dels bar-
ris adquireix un gran protago-
nisme, com en el cas de les
fires d’artesans, les quals con-
verteixen el carrer en una
gran botiga on ve de gust pas-
sejar, mirar i comprar. Tot
això, amenitzat per uns car-
rers engalanats amb els visto-

sos llums de Nadal que en-
guany compten amb incorpo-
racions com la del carrer Ma-
llorca, que s’afegeix als eixos
comercials guarnits, i els con-
cursos d’aparadors, que fan
que els carrers esdevinguin
decorats de luxe.
Les festes de Nadal són també
festes impregnades de grans
valors que ens porten a pen-
sar en les persones més neces-
sitades. Per aquest motiu, en
aquestes dates, amb el desig
que els Reis arribin a totes les
cases, també s’organitzarà la
recollida solidària de joguines.
I com a punt final, el vespre
del 5 de gener, no poden fal-
tar les cavalcades de Reis de
l’Orient. Al districte n’hi ha
cinc: la de Trinitat Vella, la de
Sant Andreu-Sagrera, la del
Congrés-Indians, la de Navas
i la del Baró de Viver-Bon Pas-
tor, que es converteix en una
de les novetats d’aquest Na-
dal, ja que la cavalcada de Bon
Pastor arriba per primer cop a
Baró de Viver.

Una de les novetats del Nadal d’enguany és
el fet que la cavalcada de Bon Pastor arriba
fins a Baró de Viver

Aquest any hi ha cinc cavalcades de Reis als barris de Sant Andreu.

Activitats de totamena
per gaudir del Nadal

El carrer Mallorca
s’engalana amb
llums de Nadal per
primer cop

FONS PLA DE BARRIS TRINITAT

CRISTINA FORES

E. FERNÁNDEZ
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BelénGinart

El naixement d’un fill pot fer que la
conciliació de la vida familiar i la-

boral esdevingui un exercici compli-
cat. Ajudar a fer possible aquesta con-
ciliació és un dels objectius del Pla
d’Escoles Bressol Municipals 2007-
2011, impulsat per l’Ajuntament de
Barcelona amb la col·laboració de la

Generalitat i el Consorci d’Educació de
Barcelona. El pla preveu la construcció
de 49 escoles bressol municipals en
aquest mandat. N’hi ha cinc que estan
ubicades al districte de Sant Andreu.
El grup inclou l’escola bressol munici-
pal Icària, situada al número 22 del
carrer de Costa Rica, amb 81 places, la
qual va obrir portes el passat mes de

setembre i va ser inaugurada oficial-
ment el 3 de novembre per l’alcalde de
Barcelona, Jordi Hereu.
“La impressió general que rebem dels
pares és molt bona, se senten afortu-
nats per poder estrenar l’equipament i
valoren molt l’amplitud i la dotació
d’una escola bressol pública”, explica
Anna Caballé, directora d’Icària. El
centre ha heretat un nom amb molta
tradició al barri. A demanda dels
veïns, es diu com l’antiga escola Icària,
una dinàmica cooperativa educativa
que s’ha transformat en l’escola El Sa-
grer. Ara, l’EBM Icària i l’escola El
Sagrer són a la vora i mantenen molt
bones relacions de veïnatge.
La Icària és la segona escola bressol
del Pla 2007-2011 que s’inaugura a
Sant Andreu, on el curs 2007-2008 va
obrir portes el centre Manigua. De
cara al curs vinent és prevista la inau-
guració de Fabra i Coats (119 places),
El Tren (l’escola bressol del mateix
nom que ja existeix canviarà d’edifici i
ampliarà la capacitat de 69 a 119 pla-
ces) i Casernes de Navas (81 places).

Més informació:
Escola bressol municipal Icària
Costa Rica, 22. Tel. 93 408 39 40

Sant Andreu inaugura una
nova escola bressolmunicipal

EQU IPAMENT S

L’alcalde amb mestres de la nova escola bressol.

E L S GRUPS MUN IC I PA L S OP INENO

GRUPS MUNICIPALS

La nostra priori-
tat són els equi-
paments públics.
Treballem amb
aquest objectiu i

al final arriben els fruits. A les
darreres setmanes, hem acon-
seguit que la Generalitat del
president Montilla doti econò-
micament l’institut de la Fabra
i Coats, que omple el forat d’o-
ferta pública de secundària a
Sant Andreu. També s’ha pro-
duït l’acord per realitzar el
projecte constructiu de l’edifici
definitiu de l’escola Can Fabra.
Després hem rebut la notícia
que la Generalitat socialista ha
posat els recursos per cons-
truir la residència i centre de
dia per a gent gran i persones
amb discapacitat que permet
crear places per assistir perso-
nes amb dependència. Final-
ment, l’Ajuntament va adqui-
rir la Nau Ivanow el passat 8
de novembre, assegurant la
continuïtat artística d’aquest
important espai de creació de
la Sagrera. En definitiva, dis-
posar de governs d’esquerres
significa assegurar que es tre-
balla per a les persones i el seu
benestar.

Prioritats
socialistes: serveis
per a les persones
PSC. Gemma Mumbrú

Som a les portes
de les Festes de
Nadal i a punt
d’acabar l’any. Són
dies en què les

persones mirem d’aparcar els
problemes quotidians i buscar
l’escalf dels nostres éssers esti-
mats. Tanquem un any que no
ha vingut acompanyat d’èxits
ni millores. La plaça Orfila ha
esdevingut escenari de l’expres-
sió del desengany de molts
veïns i veïnes: manca de places
escolars, manca d’instal·lacions
definitives per a l’escola La Ma-
quinista, el tancament de la Co-
roleu, els problemes a la Trini-
tat Vella o al Bon Pastor... Els
grans projectes de Sant Andreu
estan aturats: canòdrom, caser-
nes de Sant Andreu, estació de
La Sagrera, Pla de la Trinitat
Vella. Ara és feina dels polítics
tocar de peus a terra, escoltar i
explicar més que mai, de trans-
metre, malgrat les circumstàn-
cies, un bri real d’esperança.
Us desitjo Bones Festes de tot
cor i que l’any 2011 vingui
acompanyat de tots aquells
canvis necessaris per tenir una
vida i una Barcelona millors.

Rebemamb esperança
el 2011

CiU. Raimond Blasi

Sant Andreu de-
mana més segu-
retat davant el re-
punt de robatoris
que està patint el

comerç de la nostra ciutat. Cal
endurir les penes davant el crei-
xement de robatoris a comerços
augmentant la seguretat als
sectors que més pateixen la de-
linqüència i no promovent una
reforma del codi penal tímida,
parcial i insuficient com a la
que van donar suport Hereu i
Trias. Des del PP proposem que
als robatoris en locals oberts al
públic s’imposin penes de 4 a 7
anys de presó, i no de 2 a 5 anys
com finalment han pactat
PSOE i CiU. També demanem
augmentar el nombre d’agents
per arribar a 4.000 mossos i un
Pla de Seguretat per a Barcelo-
na, conjunt amb la Generalitat,
per lluitar contra la delinqüèn-
cia. Sant Andreu no es una ex-
cepción a otras peticiones bar-
celonesas como luchar contra la
crisis aumentando la atención a
las personas, con más equipa-
mientos y servicios sociales, y
con una inmigración ordenada
que cumpla la ley y respete la
ciudad y el país que les acoge.

Volemmés seguretat
als barris

PPC. Alberto Fernández

En aquest man-
dat culminarem
un pla d’implan-
tació de bibliote-
ques que arribarà

aviat als quaranta equipaments
repartits per tota la ciutat. A
Sant Andreu, hi vam inaugurar
l’any passat la Biblioteca Mari-
na Clotet, i obrirem propera-
ment un nou equipament a la
Trinitat Vella. Es tracta d’una
aposta per acostar la cultura a la
ciutadania i fer-la permeable a
les seves demandes. Una aposta
exitosa: avui un 45,8% de bar-
celonins i barcelonines tenen
carnet de la xarxa de bibliote-
ques, on es fan anualment prop
de 4,4 milions de préstecs.
Les biblioteques de Barcelona
són centres culturals de proxi-
mitat que expressen valors: l’ac-
cés universal al coneixement; el
compromís amb la inclusió de
col·lectius vulnerables a través
d’iniciatives com la lectura a do-
micili per a persones grans;
l’impuls d’aules d’alfabetització
digital la programació d’activi-
tats; o el lligam de les bibliote-
ques amb el territori, treballant
en xarxa amb escoles, equipa-
ments socials i teixit associatiu.

Cultura de proximitat

ICV-EUiA. Quim Mestre

La Sagrera és un
barri amb una
mancança d’equi-
paments des de
fa anys, un fet

reconegut públicament pel go-
vern bipartit (PSC-PSOE,ICV-
EUiA) en un document signat
amb l’Associació de Veïns de
La Sagrera. ERC sempre ha de-
fensat que la transformació
urbanística i la corresponent
dotació d’equipaments de La
Sagrera no ha d’estar condicio-
nada per l’obtenció de més
plusvàlues augmentant l’edifi-
cabilitat. Com el govern de la
ciutat no acaba d’explicar com
“pagarà les misses” i davant la
inexistència d’una resposta
clara, Esquerra ha demanat
que el govern assumeixi el
compromís de preservar l’edi-
ficabilitat recollida al Pla Ge-
neral Metropolità i que el fi-
nançament de l’estació de La
Sagrera i els seus entorns no
comporti una concentració ex-
cessiva d’edificabilitat. Però, la
manca de compromís per part
del govern constata la seva
manca de model de ciutat.

La Sagrera del futur

ERC. Ester Capella

Sense presses
Fins i tot en una ciutat tan den-
sa com Barcelona és possible
trobar oasis de calma. Barcelona
sense presses proposa 23 itinera-
ris per descobrir-los i per desco-
brir també una manera diferent,
més tranquil·la, de relacionar-se
amb el temps i l’espai urbans. El
llibre s’ha publicat en català i en
castellà.

Barcelona sense presses
Barcelona sin prisas
Autora: Isabel de Villalonga
Edita: Ajuntament de Barcelona
PVP: 19 euros

LLIBRES

VICENTE ZAMBRANO



SANTANDREU 7Desembre 2010

MULT IMÈDI A

TELEVISIÓ

BTV
“Connexió Barcelona”.
De dilluns a divendres, de 18 a 19.45 h
“Info Barris”. Cada dia a les 12 h
Canal 26 TDT
www.btv.cat
www.btvnoticies.cat

RÀDIO

Districte 9 Ràdio - 100.4 FM
Pg. Enric Sanchís, 12. Tel. 93 278 24 04

Ràdio Trinitat Vella - 91.6 FM
www.rtv-fm.com

COM Ràdio – 91.0 FM
Travessera de les Corts, 139.
Tel. 93 508 06 00

PUBLICACIONS

Gent del Barri. La Revista de
Nou Barris i Sant Andreu
Pg. Valldaura, 162. Tel. 93 427 33 61

Sant Andreu de Cap a Peus
Balary i Juvany, 14 Tel. 93 345 9698
www.avvsantandreu.cat/capapeus.html

Tota la Sagrera
Martí Molins, 29. Tel. 93 408 13 34

La Nova Veu de Sant Andreu
Tel. 93 346 72 03

Forat del vent
Ignasi Iglésias, 33. Tel. 93 346 39 90
Edició digital: www.foratdelvent.cat

Nova Navas
Biscaia,12. Tel.: 93 340 51 85

INTERNET

Amb nom i cognoms

L’Ajuntament s'obre als ciutadans i ciuta-
danes a través de la veu dels seus treba-
lladors. Al nou bloc L'Ajuntament amb
nom propi, els professionals de l'admi-
nistració de la ciutat prenen la paraula
per explicar la seva feina.
w1.bcn.cat/blog/

Cap als Jocs del 2022

El web oficial de la candidatura
Barcelona-Pirineu 2022 informa sobre
les dates que marcaran el calendari de la
precandidatura perquè Barcelona esde-
vingui aspirant a seu olímpica. També
s’hi pot consultar el programa esportiu
dels Jocs Olímpics d'Hivern i les princi-
pals modalitats dels campionats.
w1.bcn.cat/candidatura2022/

wPOL I E SPORT IU

AlexandraRubio

El passat diumenge 14 de novem-
bre, de 10 a 12 hores del matí, la

Sagrera va tenir una cita multitu-
dinària amb el cros. Una suma de
quatre circuits oberts van dividir els
concursants per edats de 0-5 anys,
de 6-9 anys, de 10-15 anys i adults a
partir de 16 anys (aquests últims
també distribuïts per categories de
16-39, de 40-49 i a partir de 50
anys). Amb un recorregut prou line-
al i senyalitzat a cada quilòmetre, a
la primera cursa, a partir de 16 anys,
els esportistes van recórrer una
distància de 10 quilòmetres en dues
voltes, mentre un públic de totes les
edats animava en tot moment l’es-
forç dels corredors. No hi va faltar
una filera de paradetes i d’atraccions
per als més petits, ni una batucada
que, de bon matí, va inaugurar l’inici
d’una jornada dedicada a l’atletisme.
La sortida i arribada de les curses a
partir de 6 anys d’edat van disposar-
se al carrer Garcilaso, a l’alçada de la
plaça Hispano-Suïssa, que també va

ser l’escenari del lliurament de pre-
mis, així com d’un espai juvenil
amb taules de ping-pong i d’una
carpa de rehabilitació física. Famí-

lies senceres van participar per
torns en aquesta quàdruple compe-
tició, la qual va concloure amb el
lliurament de premis per part de la

regidora del Districte, Gemma
Mumbrú, i l’alcalde de Barcelona,
Jordi Hereu. En la categoria mascu-
lina, Carlos Herreras Martinez, del
club Xtrem Menorca, amb un crono
de 34 min 05 s, i a la femenina,
Imma Lebediba, del club Baseama-
do, amb un crono de 39 min 53 s,
van guanyar la medalla d’or de la cur-
sa d’adults. I, pel que fa als més pe-
tits, l’Albert González a la cursa de
10-15 anys, en Pau Aymani a la cursa
de 6-9 anys i l’Ivan Egido a la cursa
de 0-5 anys, van fer el millor temps a
les seves respectives proves.

La segona cursa més
antiga de la ciutat ha
reunit més de
800 corredors durant la
Festa Major de la Sagrera

Un gran nombre de
nens va competir en la
cursa popular, alguns
per primera vegada

La cursa va aplegar 800 atletes.

La cursa popular de la Sagrera
continua en plena forma

JULIO PARRALO

Belén Ginart
Aquest curs, els escolars catalans
tindran una setmana de vacances
d’hivern el mes de març. El nou
calendari lectiu, que s’apropa al
model seguit a molts països euro-

peus, planteja noves necessitats a
les famílies. A fi de contribuir a
conciliar els horaris laborals dels
adults amb les vacances dels pe-
tits, l’Ajuntament de Barcelona ha
previst un programa d’activitats

lúdiques, culturals i de lleure, com
també un sistema de beques i
ajuts per facilitar-hi l’accés a les
famílies amb menys recursos. El
ventall d’activitats, que s’articula
a través de diverses entitats i as-
sociacions de la ciutat, preveu
propostes setmanals (casals, es-
ports, tallers especialitzats) i pun-
tuals als museus, biblioteques i
altres equipaments municipals.
Les beques per a les activitats de
les vacances d’hivern cobriran
entre el 30% i el 90% del cost to-
tal per infant, en funció de la
renda familiar. Les famílies inte-
ressades s’hauran d’adreçar direc-
tament a les entitats organitza-
dores a partir del 17 de gener per
formalitzar la preinscripció i re-
collir un imprès d’ajut, el qual
s’haurà de tornar emplenat al
punt unitari de tramitació de be-
ques del districte.

Ajuts a les famílies per
a les vacances d’hivern

S ERVE I PÚBL IC

ANTONIO LAJUSTICIA
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ENTR EV I S TA

Creu que en aquest país s’estan
duent a terme les mesures es-
caients per eradicar la violència
de gènere?
Sí, però no sempre s’apliquen ade-
quadament. Els sectors més conser-
vadors de la societat en general, i de
la justícia en particular, no hi ajuden
gens. La Llei integral contra la
violència de gènere, aprovada l’any
2004 pel Parlament espanyol, és una
eina molt bona i completa, però fal-
ten recursos per aplicar-la: falten
centres d’acollida, hi ha pocs braça-
lets localitzadors... I alguns recursos
són desaprofitats a causa de la inter-
pretació de la llei que fan alguns jut-
ges. Hi ha jutges que han considerat
que al marit no li calia tenir una or-
dre d’allunyament... i en més d’un
cas la seva parella ha estat posterior-
ment assassinada pel marit. A més,
la formació del personal que atén les
dones que pateixen violència de gè-

nere –personal sanitari, mossos d’es-
quadra, jutges...– no és suficient ni
sempre especialitzada.
La major part de fills i filles pa-
teixen molt quan hi ha violència
a la llar, ja sigui psíquica o física;
alguns fins i tot són utilitzats
per anar a favor o en contra del
pare o la mare...
Sí. A vegades l’advocat del maltracta-
dor diu que la dona manipula els fills
perquè estiguin en contra del marit, i
aquest demana l’ampliació de visites
als fills o la custòdia compartida no
perquè vulgui estar més amb ells,
sinó per fer mal a la dona.
Hi ha falses denúncies per part
de dones que asseguren que les
maltracten?
Poques, no més que en altres àmbits.
Alguns sectors conservadors fan una
malèvola quantificació de les denún-
cies falses. També diuen, sense raó,
que la Llei integral contra la violència
de gènere discrimina els homes.
Actualment hi ha a Barcelona
deu Punts d’Informació i Atenció
a les Dones (PIAD), un a cadas-
cun dels districtes de la ciutat.

Què ofereixen aquests centres a
les dones que pateixen violència
de gènere?
Una primera acollida personal i, so-
bretot, assessorament psicològic i le-
gal. En algun dels Punts d’Informació
i Atenció a les Dones col·laboren do-
nes voluntàries per fer acompanya-
ment i aportar una mica de caliu.

Encara hi ha dones que són mal-
tractades que temen denunciar
el seu marit, oi?
Sí.
Què els diria?
És molt important que sàpiguen que
no estan soles, que “d’això se’n poden
sortir”. Se les ha d’ajudar a reconèixer
el problema. És important que ho pu-
guin explicar a algú en qui confiïn,
sense vergonya ni sentit de culpabili-

tat. Haurien d’admetre la necessitat
d’ajut psicològic per recuperar l’auto-
estima, haurien de saber desengan-
xar-se emocionalment i separar-se de
l’agressor per poder escapar-se del
terrorisme domèstic que viuen.
Quines actituds considera que
cal canviar a la nostra societat
per eradicar definitivament
aquesta xacra que és la violència
de gènere?
Cal que es deixi d’utilitzar el cos de
les dones com a reclam publicitari.
També cal que es deixi de parlar de la
violència de gènere de manera frívola
en alguns mitjans de comunicació pri-
vats i sensacionalistes. I cal que es
prengui consciència que aquesta
violència és conseqüència de la men-
talitat masclista, no de les drogues ni
de l’alcohol, que el que fan és poten-
ciar l’agressivitat, però no en són les
causes. I cal que desapareguin a més
algunes idees falses.
Quines, per exemple?
Que la violència té justificació en cas
d’una infidelitat o bé que la gelosia
implica més estimació per part de la
parella.

Merche Álvarez, membre de l’Associació de Dones Palas Atenea i del Consell de Dones de Sant Andreu

Merche Álvarez, en un carrer del barri de Sant Andreu.

L’Associació de Dones Palas Atenea està oberta

a totes les dones que volen aconseguir una

societat justa, sense desigualtats de gènere ni

de qualsevol altre tipus

“És molt important
que les dones

maltractades sàpiguen
que no estan soles”

“Cal que es deixi
de parlar de
la violència de gènere
demanera frívola”

Daniel
Romaní

JOSEP MARIA CONTEL


