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El barri del Congrés i els Indians
s’ha posat al dia en els últims di-
vuit mesos. La renovació del pa-
viment i l’enllumenat de carrers
i places, el condicionament de
quatre interiors d’illa, l’amplia-
ció de voreres, la pacificació d’al-
gunes zones per donar preferèn-
cia als vianants i la instal·lació
del primer ascensor públic amb
què compta el districte de Sant
Andreu són algunes de les actua-
cions portades a terme a fi de
millorar la qualitat de vida dels
veïns. Una festa familiar, cele-
brada el passat 14 de juliol, va
servir per saludar d’una forma
lúdica la finalització de les obres
i estrenar simbòlicament els
nous espais.

Acaben les obres demillora
del Congrés i els Indians

El passeig de Santa Coloma
esdevé un nou bulevard cívic

ACTUACIÓ

S’han ampliat
considerablement les
voreres per a vianants

MILLORES

Nou arbrat,mobiliari
urbà i enllumenat més
eficient i sostenible

HABITATGE

El nou passeig és
l’eix de diverses
promocions públiques
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JosepValls
Secretari del Grup de
Pintors de Sant Andreu

“M’agraden els colors
de Barcelona”

EQUIPAMENTS Pàg. 6

Obre un centre de
formació laboral
a Baró deViver

POLIESPORTIU Pàg. 7

Memorial Enric
Minguillón
de tennis taula
El torneig del Casal Catòlic
arriba a la XVII edició

SERVEI PÚBLIC Pàg. 7

Reparar per no
produir més residus
Un servei assessora sobre
tècniques de reparació

PLE DEL DISTRICTE Pàg. 4

S’informa al Ple sobre
la reurbanització
d’Orfila i entorns

Pàg. 5Les voreres del carrer són més amples.
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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.
Bib. 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.

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. Dimarts, 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.

CONSELLS DE BARRI

Consell de barri del Bon Pastor
30 de setembre a les 19 h.
Centre cívic: pl. Robert Gerhard, 3-4
Consell de barri del Congrés-Indians
13 de setembre a les 19 h.
Casal Congrés-Indians: Manigua, 25-35
Consell de barri de Navas
14 de setembre a les 19 h.
Casal de Gent Gran: Sant Antoni M. Claret/Trinxant
Consell de barri de la Sagrera
17 de setembre a les 19 h. Centre cívic: Martí Molins, 29
Consell de barri de Sant Andreu
21 de setembre a les 19 h.
Centre cívic: Gran de Sant Andreu, 111
Consell de barri de la Trinitat Vella
28 de setembre a les 19 h. Centre Cívic: c. Foradada, 36

EXPOSICIONS

Fins al 30 de setembre
Mirades venecianes
Nau Ivanow (c. Hondures, 28-30).
Exposició fotogràfica a càrrec de Pau Vinyes.

ACTIVITATS

Diumenge 23 de setembre
La Mercè, un pont de punts
12 h. Bibl. Ignasi Iglèsias-Can Fabra (c.Tramuntana, 51).
Activitat de contes en braille, inclosa al cicle L’aventura
de conèixer, del programa No t’ho perdis.

INFANTILS

Dimecres 29 de setembre
Mariluz avestruz i altres contes
18 h. Bibl. La Sagrera-Marina Clotet (Camp del Ferro, 1).
Activitat per a nens i nenes de 4 a 8 anys, inclosa al
cicle Lletra petita. Rachel Chaundler, autora del llibre,
hi llegirà els seus contes.

TEATRE

Del 23 de setembre al 3 d’octubre
LOTTEgoesLIQUID
De dimecres a dissabte, a les 21 h, i diumenges, a les 19 h
Nau Ivanow (c. Hondures, 28-30).
Espectacle teatral dirigit per Eleonora Herder. Preu:
12€ / Amics 10€.

MÚSICA

Dijous 30 de setembre
Hot Jam Session
A les 20 h. Nau Ivanow (c. Hondures, 28-30).
Concert a càrrec de la Fundació Catalana de Jazz Clàs-
sic. Preu: 5€ / Amics 3€.

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

Procura que el teu animal de
companyia nomolesti ni embruti

Tingues cura del teu
animal domèstic i pro-

cura que sempre faci les
necessitats en els llocs in-
dicats i no deixis de reco-
llir-ne els excrements. És
important que mantinguis
el teu animal de compa-
nyia en bones condicions i

vigilis que no destorbi la
resta de veïns, especial-
ment en les hores de des-
cans. Si t’has d’absentar de
casa un temps considera-
ble, pren les mesures ne-
cessàries perquè el teu ani-
mal no causi molèsties als
altres.



Daniel Venteo

El passeig de Santa Colo-ma, que fins ara era prin-
cipalment un vial de connexió
amb un caràcter marcada-
ment industrial, s ’estrena
com un nou bulevard cívic
dels barris del districte de
Sant Andreu. Durant els úl-
tims divuit mesos s’ha treba-
llat en la remodelació del
tram comprès entre l’avingu-
da Meridiana i el futur carrer
de Martin Luther King. El
passat 21 de juliol, va tenir
lloc la inauguració popular del
nou espai, celebrada amb una

festa popular. La transforma-
ció dels espais ferroviaris de
la Sagrera, juntament amb la
renovació urbana dels seus
entorns, converteixen el nou
passeig de Santa Coloma en
un nou eix vertebrador dels
barris de Sant Andreu i de la
Trinitat Vella.
L’ampliació de les voreres,
que ens alguns punts arriba
fins als tretze metres d’am-
plada, converteix els vianants
en nous protagonistes d’a-
quest espai urbà. A més de la
nova pavimentació del pas-
seig, cal destacar la presència

de nou mobiliari urbà –com
ara bancs de fusta– per fer-lo
més amable, a més d’un nou
carril bici i paviment sonore-
ductor a la calçada de vehi-
cles. També s’ha implantat la

nova xarxa de recollida pneu-
màtica de residus i s’han mo-
dernitzat les xarxes de clave-
gueram, gas, aigua i serveis
de telecomunicacions i els
punts d’enllumenat, els quals
ara són més nombrosos i més
sostenibles energèticament.
Pel que fa al nou enjardina-
ment del carrer, cal destacar
la plantació d’exemplars de
tipuanes, alineades amb les
voreres, i agrupacions de pal-
meres de tipus washingtònia,
situades en els punts més
amples de les voreres i les
cruïlles. En el primer tram
del passeig més proper a l’a-
vinguda Meridiana, s’hi han
conservat els parterres de
gespa i els arbustos ja exis-

tents. Les obres també han
servit per instal·lar en tot el
circuit d’enjardinament el sis-
tema de reg per degoteig.
Aquesta actuació millora la
continuïtat urbana dels bar-
ris de Sant Andreu i la Trini-

tat Vella, alhora que consoli-
da la centralitat del nou
pulmó d’activitat urbana de
les antigues casernes.
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Els veïns van omplir les noves voreres durant la festa d’inauguració.

CIUTADANS OPINEN

Carmen Collada
Sense feina

Mucho mejor que
antes; ahora es mucho
más amplio, se puede
pasear. Solo falta que
crezcan los árboles para
que hagan sombra.

Cristian Acosta
Construcció

Em sembla bé, les vore-
res són amples per
poder caminar tran-
quil·lament, tot i que
falta una mica d’ombra,
perquè els arbres enca-
ra han de créixer més.

María Pilar León
Jubilada

Extraordinario. Yo hace
50 años que vivo aquí y
es la primera vez que lo
veo decente y espero
verlo aún mucho mejor.

Pilar Arturillo
Jubilada

Muy bien, ha quedado
muy ancho y han pues-
to muchos bancos para
poder sentarse, muchos
árboles y tambien han
cambiado la ilumina-
ción. Ha tardado, eso
sí, pero ha valido la
pena.

Carlos Blanco
Apoderat

Molt maco. És molt
ample i dóna molta
modernitat a la zona.
Està molt bé que s’in-
verteixi en el barri.

Benito Artigas
Automoció

Está muy bien, si se
compara como estava
antes, que era impracti-
cable. Ahora se puede
pasear, hay bancos y
solo falta que crezcan
los árboles. Es la clave
para poder unir los
barrios.

Què l i s emb l a e l n ou p a s s e i g d e S an t a Co l oma ?

Més espai per als vianants al nou
passeig de Santa Coloma

La remodelació del passeig
consolida aquest espai com el
nou eix vertebrador del seu
entorn, on es duen a terme
diverses actuacions urbanístiques
rellevants

El nou passeig
millora la
continuïtat
dels barris de
Sant Andreu i la
Trinitat Vella

HAB I TATGE PROTEG I TA
A l’entorn del nou passeig de Santa Coloma, s’hi du a terme un nombre destacat de
noves promocions d’habitatge protegit, com ara al solar de les casernes i dos edificis a
la carretera de Ribes,entre d’altres.En total, entre els immobles en construcció i en fase
de projecte, el barri guanya més de nou-cents habitatges. Entre aquests hi ha habitat-
ge protegit, però també per a gent gran, reallotjats urbanístics i dotacionals. Els nous
pisos són promoguts per institucions com ara Regesa, Incasòl, el Consorci de la Zona
Franca o UGT-Llar Unió Catalònia i altres promotors privats.
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PL E DEL D I S T R ICT E

Joan Anton Font

L’explicació del projectede reurbanització de la
plaça Orfila i els seus en-
torns és un dels assumptes
destacats que es van tractar
a la part informativa del
darrer Consell Plenari cele-
brat el 6 de juliol. El projecte
preveu una nova pavimen-
tació i situar al mateix nivell
la zona de pas de vianants i
la de vehicles. També es re-
novarà el mobiliari urbà i
l’enllumenat. L’actuació vol
fer guanyar protagonisme
als vianants, moderar la ve-
locitat dels vehicles i vetllar
per la sostenibilitat amb l’ús
de material de baix impacte.
Es preveu que les obres a la
plaça Orfila estiguin enlles-
tides al novembre. En una

segona fase del projecte,
s’inclou la pavimentació dels
entorns: carrers Ajunta-
ment, Balari i Jovany, Fàbri-
ca i plaça del Comerç.
A la part decisòria del Plena-
ri, s’hi va informar favora-
blement sobre el Pla de Mi-
llora Urbana per reajustar el
sostre edificat de les Cases
Barates del Bon Pastor. Amb
l’ajust desapareix un mòdul
central i es guanya zona ver-
da, però no es perd superfí-
cie edificable, ja que es redis-
tribuirà incrementant el
sostre de la resta d’edificis.
La proposta va comptar
amb els vots favorables del
PPC, CiU, ICV-EUiA i PSC, i
l’abstenció d’ERC, per consi-
derar que els cal més temps
per estudiar la proposta.

També es va informar fa-
vorablement, en aquest cas
amb unanimitat de tots els
grups municipals, l’adjudi-
cació de 76 habitatges de
lloguer per a la gent gran a
l’edifici del carrer Navas de
Tolosa, 344. Tots els grups
van coincidir en la necessi-
tat d’aquests habitatges
per al barri de Navas i vol-
tants.
El Ple va concloure amb la
lectura de tres declaracions
institucionals. Una rebut-
jant els fets ocorreguts a
les Cases Barates del Bon
Pastor el 19 de juny, que va
ser aprovada per tots els
grups excepte CiU i PP; una
altra, que va comptar amb
el suport de PSC i ICV, so-
bre la continuació de les
obres del TGV per tal de no
endarrerir la transformació
dels barris de Navas, la Sa-

grera, Sant Andreu, Bon
Pastor i Baró de Viver. La
tercera declaració va ser de
desaprovació de la sen-
tència del Tribunal Cons-
titucional sobre l’Estatut, la
qual va rebre el suport de
tots els grups amb l’excep-
ció del PPC.

Un moment del Ple del mes de juliol.

El Ple va fer una
declaració
institucional de
desaprovació de
la sentència sobre
l’Estatut

En el darrer Plenari es va informar sobre
el projecte de reurbanització de la plaça
Orfila i entorns,que preveu el canvi de
paviment,mobiliari i enllumenat

Informe sobre la nova
urbanització d’Orfila i entorns

Josep Maria Vidal, un home de teatre i de televisió.
(Foto: Cedida per Pau Vinyes).

Breu biografia de
JosepMaria Vidal
El 22 de juliol de 2010, va morir en Josep Maria Vidal Tu-
rón, veí de Sant Andreu i home de teatre i de televisió, que
va treballar de realitzador, de guionista, de director i d’ac-
tor. Tot just s’acabava de jubilar de Televisió Espanyola, on
havia passat molts anys de la seva vida. Havia començat als
estudis de Miramar amb programes infantils com Terra
d’escudella a mitjan anys setanta del segle passat, al qual se-
guiren Barrio Sésamo, La Cucafera, Planeta Imaginari, etc.
Josep Maria Vidal, que havia nascut a Barcelona el 19 de
juny de 1945, va viure molts anys a l’avinguda de la Repú-
blica Argentina, però feia part la seva vida a Sant Andreu,
barri on es va traslladar a viure fa deu anys. L’inici en el
teatre a Sant Andreu va ser fa uns vint-i-cinc anys, de la
mà del grup de teatre L’Ou Nou. Dins d’aquesta trajectò-
ria teatral va deixar empremta en els Carajillos de Teatre,
al centre cívic de Sant Andreu, i amb els anys acabaria a
Clips Teatre, grup del qual va ser president i director de
nombroses obres.
Però els tentacles d’en Josep Maria Vidal abraçaven més
activitats. Amb el seu tarannà polièdric tant traduïa una
obra de teatre com La vida por delante, interpretada per
l’actriu Concha Velasco, com duia l’assessorament artístic
de “Fica’t al saT”, una iniciativa que té lloc al Sant Andreu
Teatre (saT) en la qual es proporciona un espai escènic a
les companyies teatrals i entitats culturals del barri i de la
qual també era membre del jurat. A banda de tot això,
també va fer d’actor en diferents produccions, com El vi-
cari d’Olot, de Ventura Pons.
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

Tenen articles per a infants de 0 a 2 anys.

Fa 13 anys que la Núria Jané va obrir laseva botiga de puericultura, un establi-
ment on volen que al nostre nadó no li man-
qui de res. El mes de setembre de 2009, va
canviar de local, però sense anar-se’n de la
plaça Maragall. A Núria Jané bebès tenen una
àmplia varietat d’articles per a nens i nenes de
0 a 2 anys: bressols, trones, cotxets, mobles,
joguines didàctiques i llibres per despertar el
seu enginy... També tenen articles que ajuden
a vetllar per la seguretat dels més petits, com
tancaments de seguretat per evitar que s’aga-

fin els dits amb calaixos i portes, proteccions
per a endolls, retrovisors per a cotxe per com-
provar que el nadó està bé, entre d’altres. Si
hem de fer un regal a amics que acaben de ser
pares, segur que hi trobarem moltes idees. La
Núria Jané té un altre establiment molt a
prop, al passeig Maragall, en aquest cas de pa-
rament de la llar.

Núria Jané bebès
Plaça Maragall, 22
Telèfon: 93 352 29 34

E L TAULE L L

Nadons ben equipats

Joan Anton Font
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NOT ÍC I E Sf
Tallers de tardor als centres cívics
Aquest mes s’obre la inscripció als tallers de tardor
dels centres cívics del districte. Les dates i horaris
són diferents a cada centre. Més informació: centres
cívics Trinitat Vella (T. 93 345 70 16 ), Bon Pastor (T.
93 314 79 47), Baró de Viver (T. 93 345 73 93), Gar-
cilaso (T. 93 256 29 59), la Sagrera La Barraca (T. 93
351 17 02), Sant Andreu (T. 93 311 99 53 ) i casal de
barri Congrés-Indians (T. 93 351 39 53).

Festes Majors d’Indians i Congrés
La Festa Major d’Indians se celebra del 18 al 26 de se-
tembre. Al programa destaca el sopar de germanor del
dia 23 i la nit entre amics del 24, amb l’actuació dels
veïns i les veïnes del barri. La Festa Major del Congrés,
que fa 25 anys, tindrà lloc del 2 al 10 d’octubre. El pre-
gó, el farà l’escriptor Màrius Serra el dia 2, a les 21.30
h. A continuació, el sopar de carmanyola retrà home-
natge als antics membres de la junta organitzadora.

El comerç surt al carrer
El comerç de Sant Andreu continua apostant per la
proximitat amb els seus clients i torna a sortir al car-
rer el dissabte 2 d’octubre. Hi participaran les boti-
gues de l’Eix Comercial Sant Andreu i l’Associació de
Botiguers de Sant Andreu Nord, que s’instal·laran
durant tota la jornada al carrer Gran de Sant Andreu,
entre la plaça Mossèn Clapés i la rambla Fabra i Puig.

Coral Multiculturalina a Trinitat Vella
El Centre de Formació d’Adults de Trinitat Vella (Ma-
driguera, 38-40; t. 93 311 93 57) ha aprofitat la di-
versitat cultural de les seves classes per posar en
marxa la Coral Multiculturalina. En aquesta forma-
ció coral, hi canten els alumnes del centre, tant origi-
naris de Catalunya com d’altres nacionalitats. L’ob-
jectiu és fomentar la convivència, facilitar el
coneixement mutu i ajudar els nouvinguts a inte-
grar-se al barri.

Sant Andreu revitalitza el seu cor amb la reformad’Orfila
SoniaDoctor

El cor de Sant Andreu es re-genera. La reforma de la
plaça Orfila i els voltants per-
metrà guanyar nous espais per
als veïns i millorar l’accessibili-
tat al nucli antic del districte.
Els treballs inclouen la rehabi-
litació de la plaça Major, el car-
rer de l’Ajuntament, la plaça
del Comerç i els carrers del
Doctor Balari i Jovany i el de la
Fàbrica. Les obres a la plaça
Orfila serviran per renovar el

paviment, modernitzar els ser-
veis i reforçar les arrels dels ar-
bres. Tant l’espai de la vorera
com el de la calçada quedaran
a unmateix nivell, separats per
arbres i bancs, una mesura que
permetrà millorar l’accessibili-
tat de la plaça i disminuir la
presència dels vehicles. També
es renovarà el mobiliari urbà i
s’actualitzaran les xarxes de
serveis. Pel que fa a la plaça del
Comerç, un dels centres amb
més encant del barri, les obres

també eliminaran els desni-
vells del terra i milloraran la
seva accessibilitat amb la ins-
tal·lació d’una plataforma úni-
ca, on vianants i vehicles esta-
ran separats per pilones, que
simularan les voreres. També
es renovaran els bancs, els ar-
bres i l’enllumenat de les faça-
nes. La revitalització del nucli
antic de Sant Andreu inclou
també la pacificació del trànsit
als carrers de l’Ajuntament i de
la Fàbrica.

La plaça Orfila guanyarà espai per als vianants.

BelénGinart

El barri del Congrés i els In-dians té una configuració
moderna de carrers, però no
s’hi havia fet mai una minu-
ciosa tasca de manteniment. A
fi de combatre l’envelliment i
tornar a posar al dia els car-
rers, les places i els parcs del
barri, en el transcurs de l’últim
any i mig s’hi ha fet una ambi-
ciosa tasca de millora. El pas-
sat 14 de juliol, una festa in-
fantil va servir per celebrar el
final de les obres i inaugurar el
conjunt de millores del barri.
L’actuació d’un grup de pallas-
sos i un berenar popular van
acompanyar l’estrena festiva
d’aquestes intervencions, en-
tre les quals es compta la reno-
vació de voreres i l’enllumenat
i enjardinament del carrer Fe-
lip II. A més, s’ha treballat en
quatre interiors d’illa, amb in-
tervencions diverses en funció
de les necessitats: instal·lació
de jocs infantils (al nou inte-
rior d’illa del carrer Espiga) i
renovació del paviment i el
mobiliari urbà (als carrers del
Cep, la plaça Cardenal Tedes-
chini i l’ubicat al número 22
del carrer Felip II, respectiva-
ment). Les obres també han
permès al barri guanyar espai
verd. En aquest sentit, s’ha re-
fet l’interior d’illa del carrer
Vèlia amb la intenció de con-

vertir-lo en un espai de repòs
per a la gent gran i famílies
amb nens petits. Pensant en
els nens més grans i els joves,
s’ha adequat l’esplanada del
canòdrom, amb el seu jardí
obert i ampli, que resulta idò-
nia per passejar en bicicleta,
córrer i jugar a bàsquet. El
tram del carrer Vèlia situat en-

tre Riera d’Horta i Cardenal
Tedeschini s’ha urbanitzat en
la mateixa línia i amb els ma-
teixos materials que la part
d’aquesta via que correspon a
Nou Barris. Els dos districtes
han coordinat els treballs a fi
de mantenir una estètica uni-
forme en tot el carrer. Una al-
tra intervenció destacable ha
consistit en la instal·lació d’un
ascensor que permet salvar el
desnivell entre Felip II i Ale-

xandre Galí, al passatge de
Sant Tarsici. A banda que per
les dimensions de l’espai no re-
sultava viable instal·lar-hi una
escala mecànica, l’ascensor ga-
ranteix la total accessibilitat
als veïns. Aquest és el primer
ascensor en la via pública del
districte de Sant Andreu. Al
llarg d’aquest any i mig, també
s’ha emprès la pacificació de
Matanzas, Can Berdura i Bis-
caia, a fi que, mica en mica, el
vianant vagi guanyant priori-
tat en tot el barri, amb estratè-
gies com la instal·lació de pla-
taforma única. Finalment, s’ha
fet una profunda intervenció
en un carrer tan important per
als Indians com Garcilaso, on
s’han ampliat les voreres,
s’han soterrat els serveis que
fins ara eren aeris i s’ha
instal·lat mobiliari urbà. El 14
de juliol, aquest carrer va ser
l’escenari escollit per presentar
públicament totes les millores
del barri, les quals per cortesia
dels pallassos van ser bateja-
des amb una pluja de confetti.

Unes intenses obres
de manteniment
han posat al dia
carrers i places del
barri del Congrés i
els Indians

Festa infantil per celebrar les millores dels carrers.

El Congrés i els Indians
milloren carrers i places

L’actualització ha
permès instal·lar
el primer ascensor
públic al districte



SANTANDREU6 Setembre 2010

Daniel Romaní

El joves que nodreixen els col·lec-tius més desafavorits tenen difi-
cultats especials per trobar feina. Si el
fet de no poder treballar s’allarga,
amb el temps en pateixen no només
la seva autonomia i la seva autoesti-
ma, sinó també la seva família i les
seves amistats; arriben a sentir-se ex-

closos de la societat. Per tractar de
pal·liar aquesta situació, acaba d’o-
brir-se, al barri de Baró de Viver, un
centre de formació laboral per als jo-
ves, especialment per als que es tro-
ben en risc o situació d’exclusió so-
cial. El nou centre, situat a la planta
baixa de l’edifici del carrer Tucumán,
21, compta amb un taller de soldadu-

ra, una aula d’informàtica amb una
vintena d’ordinadors i dues sales més
també destinades a la formació. El
centre té aproximadament 500 me-
tres quadrats. La previsió és que aten-
gui unes 200 persones cada mes.
El nou espai, anomenat CentreCaixa,
ha estat finançat en bona part per
l’Obra Social “La Caixa”. És gestionat
per Trinijove. Han col·laborat a fer re-
alitat aquest projecte la Generalitat de
Catalunya, l’Ajuntament de Barcelo-
na, l’Obra Social de “La Caixa”, la Fun-
dació Acció Solidària contra l’Atur, la
Fundació Maria Francisca de Roviral-
ta i la Fundació Trinijove. CentreCai-
xa va ser inaugurat el passat 8 de ju-
liol pel president de la Generalitat de
Catalunya, José Montilla, i per l’alcal-
de de Barcelona, Jordi Hereu. Al seu
parlament, l’alcalde va manifestar que
la millor manera de fer front a la crisi
econòmica és fomentant la formació i
l’educació. Hereu va recordar especial-
ment la figura de Francisco Martínez
Hueso, el qual va lluitar molt per a la
millora del barri de Baró de Viver.

CentreCaixa
C. Tucumán, 21
www.trinijove.org

Obre un centre de formació
laboral al barri Baró de Viver

EQU IPAMENT S

L’alcalde Hereu i el president Montilla durant la visita al nou centre de formació laboral.

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

GRUPS MUNICIPALS

Finalitza el man-
dat de la Genera-
litat i cal fer ba-
lanç. Per al
districte, han es-

tat els anys més profitosos. La
Llei de barris ha transformat
completament la Trinitat Vella i
ara es començarà al Bon Pastor
i Baró de Viver. La L9 del metro
hamaterialitzat el somni del
Bon Pastor i ha millorat el
transport públic a 11 de Setem-
bre. El Govern del president
Montilla està construint el cen-
tre de salut de les casernes de
Sant Andreu, el CAP Trinitat
Vella i la residència de gent gran
del Bon Pastor, s’han dignificat
totes les escoles públiques i se
n’han obert quatre de noves,
s’ha apostat pel canòdrom com
a nou centre d’art contempora-
ni i té enmarxa plans comuni-
taris a Baró de Viver i Navas per
dinamitzar el teixit associatiu.
Finalment, cal destacar la solu-
ció al finançament de l’estació
de l’AVE, que permetrà trans-
formar tot el sector Sant An-
dreu-la Sagrera. Un compromís
amb el districte que no té res a
veure amb l’època en què Pujol
castigava Barcelona.

Balanç del Govern
Montilla.Mai s’havia
invertit tant
PSC. Gemma Mumbrú

Sant Andreu és
un exemple d’ini-
ciativa i lideratge
des de l’àmbit de
la societat civil,

tot i que des de l’Ajuntament
no se li facilita la vida. No fa
gaire, el Versalles obria de nou
les portes i l’Ateneu de Sant
Andreu rebia la medalla de la
ciutat. Les empreses del tor-
rent de l’Estadella continuaran
generant llocs de treball mal-
grat la falta d’inversió; el SES
Cristòfol Colom continuarà
obrint les portes el setembre
encara que sembla que des del
Consorci d’Educació no cre-
guin en la seva tasca social; el
mercat de Sant Andreu i el seu
entorn continuaran apujant la
persiana per atendre els veïns;
els comerços a prop de les
obres no s’hauran d’aguantar
sense remei; per no parlar dels
veïns. Davant de tot això, un
govern en caiguda lliure, man-
cat de lideratge, sense capaci-
tat per canviar ni per escoltar.
Un govern bipartit que, da-
vant la crisi, només hi afegeix
més crisi. Facilitem la vida a
les persones, si us plau.

En lloc de crisi,
solucions

CiU. Raimond Blasi

Numerosas fami-
lias de la Trinitat
Vella denuncian
la venta y el con-
sumo de drogas

en los parques de la Trinitat y
de las Aguas, que degradan el
barrio y comportan un grave
peligro para la seguridad y la sa-
lud de las personas. El proble-
ma se ha extendido a las zonas
de juegos infantiles de los par-
ques donde lamentablemente
las jeringas comparten espacio
con los niños. Por ello, desde el
PP reclamamos activar con ur-
gencia los dispositivos de segu-
ridad y servicios sociales para
erradicar estas prácticas; retirar
de la vía pública las jeringas
abandonadas y asegurar la inte-
gridad, seguridad y salud de los
niños, adolescentes y vecinos
en general del barrio. Las pre-
tensiones de Hereu de ser el al-
calde de la Diagonal o de los
Juegos Olímpicos de Invierno
le han hecho perder la confian-
za de los barceloneses. Desde el
PP encabezaremos el nuevo im-
pulso que necesita Barcelona,
luchando contra la crisis y la de-
lincuencia, y mejorando las po-
líticas sociales y de inmigración.

Unnuevo impulso para
Barcelona

PPC. Emma Balseiro

A l’inici del man-
dat, des d’ICV-
EUiA vam situar
entre les priori-
tats del govern

impulsar un Pla estratègic de
turisme que analitzés la situa-
ció i les perspectives d’aquest
sector, considerant la capacitat
d’acollida de la ciutat i els me-
canismes que cal impulsar per
reduir-ne l’impacte, diversifi-
car-ne la distribució territorial
i redistribuir-ne els beneficis.
Celebrem que aquesta idea fi-
nalment s’obri camí en cercles
que fins ara hi eren refractaris,
i que la possibilitat d’establir
una taxa que gravi el turisme
per revertir sobre la ciutat i el
manteniment dels seus ser-
veis –una proposta que ICV-
EUiA ha defensat sempre– si-
gui avui un instrument sobre
la taula de debat. Barcelona ha
de superar el model de creixe-
ment il·limitat i apostar per
un turisme de qualitat –que
no vol dir d’elit ni de rendes al-
tes– que es reparteixi millor
pel territori, per reduir així els
costos que pateixen sobretot
els veïns i veïnes d’alguns bar-
ris de la ciutat.

Benvinguda la taxa
turística

ICV-EUiA. Quim Mestre

Barcelona orga-
nitza sovint
grans esdeveni-
ments esportius i
això és bo mentre

no vagi en detriment de l’es-
port de base i de la pràctica es-
portiva als barris. Practicar es-
port és un factor de benestar i
de cohesió social. Una eina
educativa, un element d’inte-
gració i un instrument de pre-
venció de malalties i de foment
d’hàbits saludables. Des d’Es-
querra entenem que l’esport és
necessari, com també ho és
vetllar per tal que els equipa-
ments esportius municipals
ofereixin les millors condicions
als seus usuaris. A Sant Andreu,
hi havia equipaments esportius
municipals que necessitaven
arranjaments importants i
ERC ho ha fet possible. Així, es
repararà la coberta de la pista
poliesportiva La Sagrera, la pis-
cina municipal tindrà uns ves-
tidors nous, com el camp de
futbol, a més d’arranjar la gra-
deria i l’enllumenat. Cal, doncs,
garantir la possibilitat de prac-
ticar qualsevol esport per con-
tribuir a la millora de la quali-
tat de vida a la nostra ciutat.

Esport de base,
millora social

ERC. Ester Capella

Visitar i conèixer
la ciutat ambmetro
Guia de la ciutat organitzada a
partir de les línies de metro. Lí-
nia a línia, parada a parada, l’au-
tora explica d’on ve el nom de
cada parada, fa cinc cèntims del
seu entorn i ens presenta els
llocs d’interès, fa propostes de
llocs a visitar o recomana bars i
restaurants on prendre un re-
fresc o anar-hi a menjar.

Barcelona metro a metro
Autora: Marta TorresMuñoz
Edita: Ajuntament de Barcelona,
TMB i Editorial Alrevés
PVP: 20 euros

LLIBRES
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TELEVISIÓ

BTV
“Connexió Barcelona”
De dilluns a divendres, de 17 a 20 h
“Info Barris”. Dimarts a les 14.50 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

Portal Sèrie BCN

Sèrie BCN és un portal dirigit als joves
de la ciutat de Barcelona on es recullen
diferents propostes culturals sobre músi-
ca, cinema, art, vida urbana o solidaritat.
www.seriebcn.cat

Barcelona Expo Xangai 2010

A través del portal Barcelona Expo
Xangai podreu seguir totes les novetats
de l'exposició universal d'enguany i totes
les notícies relacionades amb la capital
catalana representada a la ciutat
mil·lenària.
www.barcelonaexposhanghai.com

wPOL I E SPORT IU

Pere S.Paredes

El 18 de juliol, va tenir lloc al po-liesportiu municipal d’Esports de
Sant Andreu la XVII edició del Me-
morial Enric Minguillón de tennis de
taula, que va aplegar 80 jugadors en
una festiva jornada esportiva.
L’Oriol Monzó (Olesa) es va procla-
mar campió de la present tempora-
da i, d’aquesta manera, inscriu el
seu nom per quarta vegada conse-
cutiva (2007-2010) en el palmarès
de les edicions del memorial de
Sant Andreu.
El jugador del Sant Cugat Josep An-
tón va ser un digne finalista, mentre
que l’Eduard Escamilla, de Sant An-
dreu, es va proclamar tercer en la
classificació final d’aquest torneig.
Per a Ramón Rodríguez, coordina-
dor del torneig, “és una gran festa
del tennis de taula a Sant Andreu,
que ha vist com, amb el suport de
tothom, des de l’Ajuntament fins a
empreses privades, hem aconseguit

superar-nos i passar de les tres tau-
les i una participació de 40 juga-
dors, a les 16 taules i 80 jugadors
actuals”.

La història d’aquest torneig es re-
munta a l'any 1994, quan la secció
de tennis taula del Casal Catòlic de
Sant Andreu va organitzar un tor-

neig popular, obert al barri, com a
acte de cloenda de la temporada.
Poc abans de la celebració de la se-
gona edició, va morir, d’una mane-
ra sobtada, l’Enric Minguillón i, des
d'aleshores, el torneig passà a ano-
menar-se Memorial Enric Mingui-
llón, que és com es coneix en el
món del tennis de taula.

Més informació:
Casal Catòlic Sant Andreu
C. Pons i Gallarza, 58-60
Telèfon: 93 345 30 01
www.santandreutt.ar.gs

El poliesportiu municipal
d’Esports de Sant Andreu
va acollir els 80 jugadors
participants en la XVII
edició del popular open
de tennis de taula

El campió,Oriol Monzó
inscriu el seu nom en el
palmarès per quarta
vegada consecutiva

El torneig es va jugar el 18 de juliol.

Nova edició del Memorial Enric
Minguillón de tennis de taula

F.E.
De vegades, tot i que no volem
llençar un objecte (mobles, elec-
trodomèstics, bicicletes...), no sa-
bem com reparar-lo i tampoc no
volem gastar gaires diners perquè
ho faci un altre. Perquè aquesta si-
tuació no acabi sempre amb un re-
sidu més al contenidor, la cam-
panya “Millor que nou! 100% vell”
posa en marxa el projecte “Repa-
rat, millor que nou”, que ofereix
assessorament gratuït sobre tècni-
ques de reparació. L’assessora-
ment es fa al carrer Floridablanca,
132, de dilluns a divendres de 10 a
14 h i de 16 a 21 h, i dissabtes de
10 a 14 h. També hi ha tallers so-
bre manteniment de bicicletes,
bricolatge o reconversió de roba.

El benefici és doble: es produeixen
menys residus i es guanya en auto-
nomia econòmica i personal.
“Millor que nou!” també ha estre-
nat un web nou amb un disseny
que facilita la recerca de tallers de
reparació i botigues de segonamà
a Barcelona. A l’agenda, hi figuren
les convocatòries dels mercats
d’intercanvi, de segonamà i les ac-
tivitats de la campanya, com ara la
R-Festa, que es fa el 26 de setem-
bre, de 10 a 14 h, a l’avinguda
Mistral. Hi haurà unmercat d’in-
tercanvi amb Xarxantoni.

Més informació:
T. 935 069 566
millorquenou@amb.cat
www.millorquenou.cat

Reparar per no produirmés residus
S ERVE I PÚBL IC



SANTANDREU8 Setembre 2010

ENTR EV I S TA

Professió i afició tenen res
a veure?
En tots dos casos cal ser precís en la
feina que fas. En la programació robòti-
ca s’ha d’aconseguir que els mecanis-
mes facin anar les peces d'un lloc a l'al-
tre, igual que en la pintura cal fer les
coses acuradament.
Quan va començar l'afició a
la pintura?
Als catorze anys. El meu pare es va tro-
bar una caixa de pintures, les vaig fer
servir i em va agradar. Des de llavors
que no paro. Si no he pogut pintar en
tot el dia, m'hi poso a mitjanit i se’m fa
de dia pintant. És un vici, perquè el
quadre t'absorbeix i no el pots deixar.
Existeix la inspiració o es cultiva?
La inspiració arriba a poc a poc, quan
veus que pots millorar les coses que fas
i experimentes amb cada pinzellada,
des del cap al suport.
Quines tècniques fa servir?
Darrerament, aquarel·la, però vaig
combinant amb pastels, acrílics, olis,

etc. L'aquarel·la dóna molta vistositat i
es percepmillor la llum.
Quines idees li agrada plasmar?
He pintat tots els racons de Barcelona
que he pogut. Barcelona és un dels
meus indrets predilectes i els seus co-
lors m'agraden i intento reflectir-los en
els meus quadres.
Com es pinta Barcelona?
D'entrada, cal compatibilitzar la pintu-
ra i la família. Si estàs amb els teus fills,
és difícil concentrar-te. De vegades, fo-
tografio les imatges que més m'agra-
den i, quan arribo a casa, les acabo de
plasmar. La fotografia és per a mi una
altra manera de fer un esbós.
Quins llocs l'inspiren?
Intento enquadrar imatges on hi hagi
ciutat i natura. Si enquadro la Pedrera,
per exemple, m'agrada que la natura
vesteixi el monument. A més, estiuejo
a la província de Zamora i pinto paisat-
ges perquè és molt relaxant. A Barcelo-
na, he pintat l'església de Sant Andreu
des de tots els costats.
Com a entitat, celebraran aviat
els deu anys. Com va sorgir el
Grup de Pintors?
Diversos pintors autodidactes del
barri van pensar que estaria bé orga-

nitzar actes conjunts, col·laborar i
compartir opinions amb la gent i els
companys. Ara mateix som una se-
tantena de persones.
Quines persones trobem en el
Grup?
En principi, intentem que hi entri tot-
hom, sigui joventut o gent gran. La
gent jove, però, proven molt, i a vega-
des els costa trobar el seu lloc. Hi ha
més gent veterana que joves. Pel que fa
a professions, hi ha de tot, però hi ha
gent vinculada també al món de la
il·lustració. El somni de tothom és ser
professional, però dedicar-s'hi plena-
ment és molt difícil... Si no, que li ho
preguntin a Van Gogh! Quan tens una
família al darrere has de ser conscient
que aquestes persones mengen.
Quines activitats programeu al
llarg de l'any?
Fem exposicions temàtiques, centrades
en un àmbit determinat. Cada primer
dilluns de mes fem reunió; cada segon
dilluns de mes, reunió de Junta. I el
tercer dilluns, es fan xerrades. Cada
primer dissabte de mes exposem a la
rambla Onze de Setembre.
Quin estil predomina entre la
gent del Grup?

D'entrada, el realisme, però també hi
ha gent que participa que hi aporta
l'abstracció. No ens tanquem, perquè el
pintor ha d'anar provant i descobrir
així el seu propi estil. El pintor, a més a
més de pintar, investiga, experimenta
les formes per les quals un quadre ha
de cridar l'atenció. Els quadres han de
cridar la gent.
Quants quadres ha pintat amb el
pas dels anys?
Ostres! Tinc quadres fins i tot sota el
llit i el menjador de casa meva no és
menjador com a tal. Deuen ser diversos
centenars d'obres, en total. La casa dels
meus pares també n’és plena.
Quin estil et defineix?
Són pintures molt lluminoses i és sem-
pre pintura figurativa. El quadre que
més m’estimo és un on es veu l'horitzó
de Barcelona. Segurament hi ha més
d'un milió de pinzellades, m’hi vaig es-
tar tot un any per pintar-lo.
Quin és el pròxim repte de futur?
Amb els desè aniversari del Grup vull
organitzar diverses exposicions amb
diferents obres dels deu districtes de
Barcelona. Pintar cada cap de setmana
un barri diferent i fer una exposició de
cada barri.

Josep Val ls , secretar i de l Grup de Pintors de Sant Andreu

Segons Valls, la inspiració arriba a poc a poc.

47 anys.Nascut a Barcelona.Veí del carrer Rubén

Darío des de fa dotze anys.De professió, progra-

mador robòtic. És secretari del Grup de Pintors de

Sant Andreu, agrupació que celebrarà el seu desè

aniversari l’any que ve

“M’agraden els colors
de Barcelona”

Miquel
Pellicer


