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La línia 9 delmetro arriba
a Barcelona pel Bon Pastor

CENTRALITAT

La L9 connectarà
el barri amb el centre
de Barcelona

REIVINDICACIÓ

Es dóna resposta
a una històrica
demanda veïnal

ÚS

Es preveu que la
nova estació tingui
6.000 usuaris al dia

Pàg. 3

ENTREVISTA Pàg. 8

Assumpta Baró
Mestra d'escola i pedagoga

“La figura del mestre
ha perdut prestigi”

URBANISME Pàg. 6

Baró deViver
renova la seva
pista poliesportiva

POLIESPORTIU Pàg. 7

Cros Escolar de
Sant Andreu
Tindrà lloc al parc
del riu Besòs

SERVEI PÚBLIC Pàg. 7

Nou servei de
recepció de residus
domèstics amb
amiant

EQUIPAMENTS Pàg. 4

Canòdromde la
Meridiana
Obre com a equipament
públic

Han passat gairebé dos anys des que
es va decidir impulsar la reforma de
la Diagonal per convertir aquesta via
emblemàtica, projectada per Ilde-
fons Cerdà al segle XIX, en un gran
passeig, amable per a les persones i
ambmés presència del transport pú-
blic. Després d'un procés participa-
tiu sense precedents, arriba el mo-
ment de decidir. Del 10 al 16 de
maig, prop d'unmilió i mig de barce-
lonins podran participar en la que
serà la primera consulta popular
electrònica que es fa en una gran
ciutat i decidir com volen que sigui
la Diagonal del futur. Bulevard, ram-
bla o deixar-la tal com està?
A la pàgina 5 trobareu informació
sobre com votar i els punts habili-
tats per fer-ho.

On anar a votar per decidir
la nova avinguda Diagonal

Banderoles anunciant la votació de la consulta, a la Diagonal.
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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 Maig, 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. Noèlia Torres.
Dimecres, de 18 a 19 h. Divendres, de 9.30 a 10.30 h.
Bon Pastor. Centre cívic del 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 20.20 h.
La Sagrera. Centre cívic de La Barraca.
C. Martí Molins, 29. Albert 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.

Informació de les obres del TAV
Centre cívic de la Sagrera. Martí Molins, 29.
Jordi López, conseller d’Urbanisme del Districte,
atendrà les consultes sobre les obres del TAV.
Tots els dijous, de 12 a 13 h.

MÚSICA

Divendres 11 de juny
Jazzul i Casino Queen
A les 22 h. Centre cívic Garcilaso (c. Juan de Garay, 116).
Jam session organitzada per l'Assemblea de Músics de
Garcilaso.

INFANTILS

Dilluns 17 de maig
Màniga curta
A les 17.30 h. Centre cívic La Sagrera (c. Martí Molins, 29).
Espectacle de màgia a càrrec del mag Aaron.

Dissabte 29 de maig
Magomic
A les 12 h. Centre cívic Bon Pastor (pg. Enric Sanchis, 12).
Pallassos i màgia a càrrec de la Cia. Gromic.

Dissabte 5 de juny
Cantant sota el mar
A les 12 h. Casal Congrés – Indians (c. Manigua, 25-35).
Espectacle de titelles a càrrec de Cia. Tatoina.

ACTIVITATS

Divendres 20 de maig
Cordillera blanca
A les 20 h. Centre cívic Garcilaso (c. Juan de Garay, 116).
Xerrada a càrrec de Josep Escruela. Activitat inclosa
dins del cicle d’aventura i muntanya.

Divendres 11 de juny
Premi Miquel Casablancas
20 h. Fàbrica de creació Fabra i Coats (c. Sant Adrià, 20).
Lliurament de premis del concurs d’arts visuals.
Acte organitzat pel centre cívic Sant Andreu.

TEATRE

Fins al 16 de maig
La dama de negre
A les 22 h. (divendres i dissabtes) i a les 18 h. (diumenges)
al centre cívic Sant Andreu (c. Gran de Sant Andreu, 111).
Una adaptació de la novel·la de Susan Hill dirigida per
Héctor Mora a càrrec de Cia. Clip Teatres.
Preu: entre 6 i 8 ¤.

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

És importantmantenir l’escala
neta i endreçada

L’escala és l’espai comú utilitzat per totsels veïns i veïnes. És important mante-
nir-la neta i endreçada. Quan baixem les es-
combraries, cal anar molt amb compte de no
embrutar l’escala i l’entrada, i dipositar les dei-
xalles als contenidors corresponents. Si s’en-
carreguen de la neteja de l’escala els mateixos
veïns i veïnes, cal que quedin clars els torns i
que tothom els respecti .



Belén Ginart

Era una de les reivindica-cions més fermes i anti-
gues del barri. I el passat 18
d’abril es va fer realitat. El
metro ha arribat finalment al
Bon Pastor. El barri acull la
primera estació barcelonina
de la línia 9, un espai en el
qual confluirà amb la línia 10.
La nova infraestructura co-
munica el barri amb el centre
de Barcelona. “Avui és un dels
dies més feliços de la meva
vida”, va assegurar l’alcalde de
la ciutat, Jordi Hereu, que va
ser regidor de Sant Andreu,
durant la jornada inaugural.
En un acte eminentment fes-
tiu, amb diverses actuacions

musicals d’entitats del barri,
tallers de dibuix i maquillatge
per als nens, ballada de sarda-
nes i un dinar popular, els
veïns van ser convidats tam-
bé a comprovar per si matei-

xos l’aspecte final de l’estació i
el funcionament del nou tram
del metro. El venien recla-
mant des de fa unes quantes
dècades, com van recordar
tant la presidenta de l’associa-

ció de veïns, Paquita Delgado,
com l’alcalde. “La gent que ha
de lluitar per aconseguir les
coses sap millor que ningú
que la unió fa la força”, va dir
Hereu. A la boca de l’estació
del Bon Pastor, uns panells
expositius instal·lats pels
veïns permetien resseguir la

història d’aquesta reivindica-
ció. Segons la valoració de la
regidora del Districte, Gem-
ma Mumbrú, el metro farà
possible que el Bon Pastor
deixi de ser considerat “l’ex-
traradi de Barcelona”. Al seu
entendre, aportarà a més un
valor afegit, “perquè ens do-
narà confiança com a barri”.
La inauguració de la nova es-
tació va coincidir amb les de
les tres parades badalonines

de la L10 (Llefià, La Salut i
Gorg), amb un total de 3,4
quilòmetres. Es preveu que
quan la L9/L10 (que opera
sense conductor) arribi fins a
la Sagrera, cada dia més de
6.000 persones utilitzin l’es-
tació del Bon Pastor.
Entre juny i juliol, la línia 9
es perllongarà fins a la Sa-
grera amb una parada entre-
mig a la rambla de l’Onze de
Setembre.
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La nova estació de metro del Bon Pastor.

CIUTADANS OPINEN

Dolores Urbano
Neteja

És molt important per
al barri, que sempre ha
estat una mica discri-
minat. A partir de
Sant Andreu tot sem-
blava millor. Ara està
en un moment molt
maco, s’estan fent mol-
tes coses.

Ruth Sánchez
Sense feina

Ja era hora, fa temps
que visc aquí i aquest
barri estava molt dei-
xat. Ara ho estan fent
tot de cop!: les cases,
els carrers, el mercat...

Juan Sánchez
Empleat tèxtil

Hacía mucho que lo
reclamábamos, hoy es
un buen día y estamos
muy contentos. Nos
vendrá muy bien para
el barrio.

Isabel Segarra
Dependenta

Era una cosa molt
desitjada, estan remo-
delant el barri, que ja
ens tocava. Estem molt
contents, estem
avançant molt ràpid!

Vicente
Rodríguez
Jubilat

Llevo viviendo en el
barrio más de 45 años,
¡y estoy celebrándolo!
El barrio ha mejorado
muchísimo en estos
últimos tiempos.

Isaac Parada
Comerç

Estamos muy conten-
tos, porque esto dará
mucha vida al barrio,
que entre lo de los pisos
y el metro está mejo-
rando mucho.

Què op i n a d e l ’ a r r i b a d a d e l a l í n i a 9 d e l me t r o a l b a r r i d e l B on Pa s t o r ?

El Bon Pastor inaugura la primera
estació barcelonina de la L9

El metro ha arribat al Bon Pastor.

El barri dóna nom a la primera

estació barcelonina de la línia 9,

inaugurada el 18 d’abril, que el

comunicarà de forma directa amb

el centre de la ciutat

Es preveu que la
nova estació sigui
utilitzada cada dia
per 6.000 persones

UN ENTORN TOTALMENT URBAN I T ZATA
La inauguració de la nova estació ha permès recuperar per a usos ciutadans una

superfície de 3.400 metres quadrats que havia quedat afectada per les obres. S’hi

ha col·locat un nou paviment, s’han renovat la il·luminació i el mobiliari urbà,

s’han fet diverses intervencions per facilitar el drenatge i la canalització d’aigües

i s’han creat zones de jardí. La Generalitat ha invertit 690.000 euros en el conjunt

de treballs d’adequació. Aviat s’instal·larà una font pública ornamental.
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EQU IPAMENT S

Daniel Romaní

La pista de l’antic canò-drom Meridiana ja és
un parc públic, un espai de
lleure per a tothom, però
especialment per als veïns
dels barris de Congrés-In-
dians i la Sagrera i també
de Nou Barris. Té aquests
elements: una esplanada
per a la realització d’actes
diversos, un circuit per a
l’educació viària, una àrea
per a jocs infantils, una
àrea enjardinada per a des-
cans, una zona amb ciste-
lles de bàsquet, un circuit
de gimnàstica per a gent
gran i un circuit per cami-
nar o córrer que recrea l’an-
tiga pista de curses.

D’altra banda, ja s’ha acabat
la primera fase de reforma
de l’antic edifici del canò-
drom, que esdevindrà un
centre d’art contemporani
que serà gestionat per un

consorci format per l’Ajunta-
ment i la Generalitat. Els tre-
balls de reforma han estat fi-
nançats pel Fons Estatal
d’Inversió Local. De mo-
ment, ja s’hi ha instal·lat una
exposició d’art, que es pot vi-
sitar fins al dia 23 d’aquest
mes de maig: “Canòdrom

00:00:00”. A l’exposició, hi
participen els artistes se-
güents: Margarita Andreu,
Xavier Arenós, Marc Arroyo,
Isabel Banal, Ana de Matos,
Albert Gusi, Jordi Mitjà i les
agrupacions Observatori
Nòmada i Gustavo.
En un futur és previst que a
l’antic canòdromMeridiana i
a les pistes de tennis de Can
Ros es construeixi una esco-
la, un poliesportiu, una
escola bressol, un centre cí-
vic, un casal, una residència i
centre de dia per a gent gran
i un aparcament subterrani,
amb la qual cosa “el barri
guanyarà centralitat”, va afir-
mar l’alcalde de Barcelona,
Jordi Hereu, a la visita que
va fer-hi el passat 9 d’abril.
El canòdrom Meridiana va
ser projectat per l’arquitecte
Antoni Bonet Castellana,
amb la col·laboració de Jo-
sep Puig Torné, l’any 1962.

Estat actual de la pista del canòdrom, que ja s’ha obert al públic.

El canòdrom
acollirà un centre
d’art contemporani

El canòdromMeridiana acull una espla-
nada per fer-hi actes, una àrea enjardina-
da, jocs infantils, aparells d’exercici per a
la gent gran i una pista d’educació viària

La pista de l’antic canòdromde
laMeridiana ja és un parc públic

Antigament, torraven el cafè i les fruites seques.

El Colmado Sardà és una de les paradeshistòriques del mercat de Felip II. Fa 42
anys, que es diu de pressa, que el va obrir el
Jaume Sardà. És d’aquells establiments que
ens ajuden a mantenir ple el rebost. Les llau-
nes de conserves omplen els prestatges, tenen
pastes tradicionals i galetes de diferents llocs
d’Espanya. Per Nadal hi destaca el torró artesà
de primera qualitat, tenen una gran varietat
de caramels i un munt de productes diferents,
amb uns trets en comú: la qualitat i el preu as-
sequible. El tracte és del tot familiar. A la pa-

rada hi ha la Carme, la jove del Jaume, i la
Loli, la dependenta que treballa a la parada
des que tenia 13 anys. El cartell de Sardà en-
cara ens recorda quan ells mateixos torraven
el cafè, les ametlles i avellanes, en una torra-
dora que tenien a casa. Els temps canvien,
però no el compromís d’oferir la millor quali-
tat i un bon servei.

Colmado Sardà
Mercat Felip II. Parada 3 / C. Felip II, 118
Telèfon: 93 352 67 57

E L TAULE L L

Per tenir sempre el rebost ben ple

Joan Anton Font

Imatge de l’estand de Gallina Blanca a la Fira de
Barcelona dels anys 1950-1960.

La Gallina Blanca (II)
Poc temps després de la desaparició de les cartilles de
racionament, Gallina Blanca va llançar, el 1954, un nou
producte: les pastilles de caldo Avecrem. Unes pastilles
que, amb el temps, anaren diversificant-se.
Però si una cosa diferenciava els productes Gallina Blanca
era també la seva promoció i publicitat en aquella societat
amortida per la dictadura i que començava a moure’s en
el desarrollismo d’aquella època. I això es trobava en els
programes de ràdio i en les planes senceres de diaris, en-
tre les quals destaca la portada de La Vanguardia del dia
28 de novembre. En els anys cinquanta, destaquen pro-
grames com “Jaque a la orquesta”, el programa que cada
dimecres a les 9 del vespre emetien les 32 emissores de la
SER; “La familia contesta”, de 1959, emès per les llavors
40 emissores de la SER, o altres com “Mademoiselle de
Paris”, “Avecrem llama a su puerta”, “Solo contra todos”,
etc. Tot això combinat amb publireportatges, concursos
diversos o la contractació de persones conegudes com la
Mary Santpere que en català deia “Nois, quina sopa!”, So-
fia Loren, etc. A començament dels anys setanta, la im-
portància del paper i de la ràdio va anar canviant i Gallina
Blanca es va obrir pas amb anuncis a la televisió.
Un altre fet important fou la presència de Gallina Blan-
ca a la plaça de l’Univers de la Fira de Barcelona en dife-
rents certàmens, fins al punt que el 1976 va ser una de
les quatre empreses fundadores de l’actual Alimentaria.
Una fira que ha anat guanyant adeptes fins a convertir-
se en una de les més importants del món. I, pel que fa a
Gallina Blanca, després de més de setanta anys del seu
naixement segueix lligada a la ciutat.
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
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ON VOTARf
Prop d'un milió i mig de barcelonins podran participar en
la primera consulta popular electrònica que es fa en una
gran ciutat per decidir quina serà la Diagonal del futur. A
diferència d'una jornada electoral qualsevol, els ciutadans
podran votar de forma presencial durant sis dies, des de
les 10 h del 10 de maig fins a les 21 h del 15 de maig, en
qualsevol dels 108 punts habilitats per tota la ciutat, onze
d’ells al districte de Sant Andreu. Si ho prefereixen, també
es podrà votar des de qualsevol ordinador amb connexió a
Internet durant les 24 hores a partir del 10 de maig a les
10 h fins a la mateixa hora del diumenge, a través del web
de la Diagonal. Els vots emesos seran secrets i aniran a
parar a una urna virtual única, un procediment innovador
que agilitarà el recompte final de vots, alhora que garan-
teix la seva privacitat. Els veïns de Sant Andreu podran
adreçar-se a onze punts presencials al seu districte per
dipositar el seu vot electrònic. Aquests seran:

Centre cívic Baró de Viver, pg. Santa Coloma, 108
Centre cívic del Bon Pastor, pg. Enric Sanchis
Casal de barri Congrés-Indians, Manigua, 25-39
Casal de la gent gran de Navas, Capella, 14-20
Institut Joan Fuster, plaça Ferran Reyes, 2
Casal de la gent gran La Palmera, Olesa, 41
Centre cívic Sant Andreu, Gran de Sant Andreu, 111
Seu del Districte Sant Andreu, plaça Orfila, 1
Centre cultural Can Fabra, Segre, 24
Centre comercial La Maquinista, passeig Potosí, 1
Centre cívic Trinitat Vella, Foradada, 36-38

Maig de Festa Major als barris de Navas i el Bon Pastor
Alexandra Rubio

La primera quinzena demaig arriben les festes ma-
jors dels barris de Navas i el
Bon Pastor. Totes dues celebra-
cions tenen programades un
conjunt d’activitats de caire
participatiu. Des de les més
tradicionals, com fires, cercavi-
les i correfocs, fins a les més in-
novadores, com tallers, concur-
sos i exposicions. La Festa
Major del Bon Pastor se celebra
del 7 al 16 de maig, i és orga-

nitzada per la Comissió de fes-
tes del barri. La major part de
les activitats tenen lloc a la
plaça de l’Església. Entre les ac-
tivitats programades cal desta-
car els concerts dels dies 8 i 15
de maig a la nit, així com la fira
d’entitats del barri. Però també
la jornada esportiva i l’obra de
teatre que organitza la parrò-
quia del Bon Pastor amb motiu
del seu 75è aniversari.
Pel que fa a la Festa Major de
Navas, del 6 al 16 de maig,

també s’ofereix una àmplia
gamma de propostes i, sobre-
tot, d’espectacles musicals. Es
tracta d’actuacions com la d’An-
dalusia a Catalunya i Ritmos y
Aires de Brasil, que tenen lloc a
l’escenari central, situat al llarg
del carrer Josep Estivill fins al
carrer Navas de Tolosa. A
aquesta iniciativa, també s’hi
apunta la parròquia de Sant
Joan Bosco, amb sessions com
la del grup de gospel On the
singers in the square.

Paella popular a la Festa Major del Bon Pastor de 2009.

Redacció

Després de gairebé dos
anys d'un procés partici-

patiu sense precedents a la
ciutat per transformar el
tram central de l’avinguda
Diagonal –per a la qual els
barcelonins han aportat les
seves idees–, i un cop s'han
posat sobre la taula les dues
propostes de reforma, ha
arribat l'hora de decidir.
Del 10 al 16 de maig, tots els
ciutadans empadronats a la
ciutat i més grans de 16 anys
podran votar una de les dues
alternatives presentades per
l'Ajuntament que convertiran
la Diagonal en un gran pas-
seig , o bé decantar-se per
l'opció C, que descarta les
dues anteriors.
En concret, l'opció A aposta
per un bulevard amb una
calçada central, on circularà
el transport públic i el vehicle
privat, però amb més espai
per als vianants als laterals
de la via. L'opció B, en canvi,
s'inclina per una rambla cen-
tral envoltada d'arbres a cada
costat, amb dues calçades la-
terals on passarà el transport
públic i dos carrils més.
A més de convertir la via en
una avinguda amable per a
les persones, amb més oferta

de transport públic i més es-
pai per passejar i anar en bici-
cleta, la reforma de la Diago-
nal representarà una millora
de la qualitat de vida dels ar-
bres i un increment del seu
nombre.

De manera presencial
o per Internet
En total, 1.415.065 persones,
entre les quals més de
250.000 ciutadans estrangers,
podran participar en la que
serà la primera consulta popu-
lar electrònica que es fa en una
gran ciutat, i ho podran fer a
través de diferents canals: des
de casa a través del web
http://www.bcn.cat/diagonal
o de manera presencial en els

108 punts distribuïts per tots
els barris de la ciutat. Aquests
108 punts estaran oberts des
de les 10 hores del dilluns
fins a les 21 hores del dissab-
te. Un cop identificat el parti-
cipant dins del cens electoral
únic, se li lliurarà una targeta
amb la qual podrà votar en el
punt de vot, per mitjà d'una
pantalla tàctil. Aquests punts
estaran adaptats per a les
persones amb discapacitat vi-
sual o de mobilitat.
Si ho prefereixen, els barcelo-
nins podran votar des de
qualsevol ordinador amb
connexió a Internet les 24
hores del dia fins al diumen-
ge 16 de maig a les 10 hores.
Els usuaris es podran identi-
ficar mitjançant un certificat
digital, a través del portal
d'algunes banques electròni-
ques i universitats o mit-
jançant el telèfon mòbil, on
rebran una clau de vot d'un
sol ús.

Els barcelonins
podran decantar-se
entre un gran
bulevard, una
rambla central o
cap de les anteriors
propostes

Les dues opcions de canvi proposen més espai per als vianants.

Serà la primera
consulta ciutadana
electrònica que es fa
en una gran ciutat

És elmoment d’escollir el
futur de l’avinguda Diagonal
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Daniel Venteo

Baró de Viver va rebre amb una fes-
ta ciutadana la remodelació de la

pista poliesportiva, situada sobre la
ronda Litoral, a tocar de la plaça que
recorda la cineasta Pilar Miró. La inau-
guració es va fer el 10 d’abril. Va ser un

matí d’animacions esportives, tallers
infantils, vermut popular i, molt es-
pecialment, de gran participació dels
veïns, veïnes i entitats del barri, als
quals es va sumar la regidora Gemma
Mumbrú. Una de les iniciatives més
emotives va ser el taller participatiu

impulsat per l’Associació de Veïns, la
Universitat de Barcelona i el Districte
per elegir les fotografies que aniran a
les noves pantalles acústiques ins-
tal·lades al barri. Durant les darreres
setmanes, els veïns han presentat fo-
tos antigues de la zona i ara és el mo-
ment de seleccionar les idònies.
La nova pista poliesportiva poliva-
lent, que permet la pràctica del futbol
i el bàsquet, s'ha fet a la llosa, sobre la
ronda Litoral. La seva creació conso-
lida aquest espai com a punt de reu-
nió al barri, on se celebren esdeveni-
ments com ara el carnestoltes o les
activitats de Festa Major, aprofitant
la seva proximitat amb la plaça Pilar
Miró i la llera del riu. És un espai
obert no només al barri, sinó també
al conjunt del Besòs.
La dinamització de la pista estarà ga-
rantida per l'Associació Esportiva de
Baró de Viver. En la gestió hi col·labo-
rarà la Federació Catalana de Bàsquet,
mitjançant la dotació de monitors,
entre d'altres iniciatives, amb la vo-
luntat d'arribar a crear una escola de
bàsquet al barri. El projecte ha repre-
sentat una inversió d'uns 530.000 eu-
ros aportats pels plans d'inversió local
del Govern central.

Baró de Viver renova
la seva pista poliesportiva

URBAN I SME

Exposició de fotografies antigues del barri durant la inauguració de la pista.

Arquitectura
industrial
L’arquitectura industrial va ser
un bastió de la modernitat arqui-
tectònica a Barcelona durant els
anys cinquanta. Les fàbriques de
SEAT, Lámparas Z, Hispano Oli-
vetti, o les seus d’empreses com
l’Editorial Gustavo Gili o els La-
boratoris Uriach, són algunes de
les icones de l’estètica arquitectò-
nica moderna de la postguerra
que recull aquest llibre.

La modernitat a la Barcelona
dels cinquanta.
Arquitectura industrial
Autora: Isabel Segura
Edita: Ajuntament de Barcelona
PVP: 30 euros

LLIBRES

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

GRUPS MUNICIPALS

La línia 9 del me-
tro ja ha arribat a
Barcelona! Diu-
menge 18 d’abril
es va inaugurar

el metro entre Gorg, a Badalo-
na, i Bon Pastor. Després de
30 anys de lluita veïnal que va
ser desatesa pel Govern de
CiU, ara, el president Montilla
i l’alcalde Hereu han fet reali-
tat el desig de tot un barri. El
Bon Pastor ja està només a 20
minuts del centre de la ciutat i
a dues parades de metro de la
futura estació d’Alta Velocitat
de la Sagrera. Està, doncs, al
centre de l’àrea metropolitana.
El Bon Pastor està en un pro-
cés de transformació que és el
més important en la seva
història: metro, Cases Barates,
residència, Llei de Barris, paci-
ficació de carrers i la seva con-
solidació cultural amb la bi-
blioteca i els itineraris del
Museu d’Història de Barcelo-
na. És un barri nou, fruit del
coratge, la feina i la responsa-
bilitat dels seus veïns i veïnes.
No hi ha marxa enrere.
I a l’estiu arriba el metro tam-
bé als barris de Sant Andreu i
la Sagrera.

El Bon Pastor
agafa el tren

PSC. Gemma Mumbrú

Fa uns dies, des
de CiU denuncià-
vem un fet que ha
esdevingut quoti-
dià: l’augment

dels robatoris i dels furts a Sant
Andreu. No és un fet exclusiu
dels nostres barris; malaurada-
ment ho és de tot Barcelona, i la
crisi ho ha agreujat. Coneixe-
dors d’això, el Grup de CiU a
l’Ajuntament ha presentat dife-
rents iniciatives, com per exem-
ple demanar la convocatòria
urgent de la Comissió de Segu-
retat o que s’incrementi la
presència de la Guàrdia Urbana.
També hem fet les respectives
gestions al Parlament perquè
se’n faci ressò i s’augmenti el
nombre deMossos d’Esquadra.
Des del Governmunicipal (PSC
i ICV) ho neguen argumentant
que no és cert i que només són
falses percepcions, tot ignorant
les nostres demandes, que són
les inquietuds de veïns i comer-
ciants. Després parlen de proxi-
mitat. CiU sempre ha defensat
el Guàrdia Urbà de Barri. Conti-
nuarem treballant-hi, ja que per
a nosaltres la seguretat és un
dret i una prioritat.
rblasi@bcn.cat

Menys ignorància
imés seguretat

CiU. Raimond Blasi

El projecte de la
Sagrera acumula
retards per part
del Ministeri de
Foment i de l’A-

juntament, a més d’un sobre-
cost que Barcelona no ha d’as-
sumir. La Sagrera ha de ser un
projecte que resolgui la cicatriu
urbana que pateix el districte de
Sant Andreu des de fa molts
anys. S’ha d’accelerar el soter-
rament de vies, i la construcció
d’habitatges, equipaments pú-
blics i noves zones verdes és
una prioritat. Creiem que és la-
mentable que el Governmuni-
cipal doni peu que l’AVE que
connectarà Barcelona amb París
passi per la ciutat sense que en-
cara estigui construïda l'estació
de la Sagrera, perquè la data
prevista d'inauguració és, a dia
d'avui, l'any 2016.
Sant Andreu, además, tiene
muchos problemas que resolver
en seguridad, en atención a las
personas y en la lucha contra la
crisis. Hay Barcelonamás allá
de la consulta de la Diagonal y
los Juegos Olímpicos de Invier-
no, la ciudad no acaba en estos
dos proyectos que obsesionan
al alcalde Hereu.

Barcelonamés enllà
de la Diagonal

PPC. Alberto Fernández

Des d’ICV-EUiA
treballem perquè
Barcelona avanci
cap a unmodel
de mobilitat sos-

tenible, que deixi enrere l’ús
irracional del cotxe a la ciutat i
doni prioritat als desplaça-
ments a peu, amb bicicleta i
amb transport públic. Una ciu-
tat col·lapsada pel trànsit no és
amable per a la gent que hi viu.
Hem de capgirar la lògica d’un
espai públic, on la presència del
vehicle privat encara pesa mas-
sa. Hem de recuperar el carrer
per a les persones. Amb aquest
objectiu, el Governmunicipal
ha desplegat en aquest mandat
un conjunt d’accions que tenen
sentit en la seva acció combina-
da: l’increment d’oferta de
transport públic, l’exitosa im-
plantació del Bicing, l’Àrea
Verda d’aparcament, l’eixampla-
ment de voreres, o la progressi-
va extensió de les zones 30 a
tots els districtes de la ciutat,
unamesura que suposa pacifi-
car el trànsit en unamalla de
carrers no principals i que es
tradueix directament en una
millor convivència i qualitat de
vida per als veïns i veïnes.

Menys cotxes,
millor convivència

ICV-EUiA. Quim Mestre

Barcelona té en
aquests moments
108.000 persones
sense feina. A Es-
querra no ens és

indiferent allò que passa a les
persones. És per això que, al
llarg d’aquest mandat, hem pre-
sentat propostes pensant en les
persones que han perdut la
seva feina. Sónmesures per evi-
tar la fractura emocional i social
i que, alhora, reforcen la cohe-
sió social. Una d’aquestes me-
sures és aquella encaminada a
cobrir les despeses que repre-
senten les quotes d’activitats de
formació, culturals i esportives
que es duen a terme en els
equipaments de titularitat mu-
nicipal per aconseguir que
aquestes activitats siguin gra-
tuïtes per a les persones que es
troben a l’atur. El Govern bipar-
tit a l’Ajuntament de Barcelona
hauria d’informar d’aquests
avantatges i dels beneficis que
representen, tot i ser una pro-
posta presentada per ERC, a
través de tots els seus mitjans
de comunicació: web, revistes,
díptics, etc. però, no ho fa, tot i
que ja fa més d’un any que està
en vigor.

Pensant en
les persones

ERC. Ester Capella
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MULT IMÈDI A

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 Barcelona Bressol

Punt d'entrada a cada una de les 73
escoles bressol municipals. El web també
inclou tota la informació d'interès per als
pares i familiars d'infants de 0 a 3 anys.
w110.bcn.cat/portal/site/Portal-
Bressol

Web Idea Diagonal

Del 10 al 16 de maig té lloc la consulta
sobre la reforma de la Diagonal. Hi
podran votar, de manera presencial o a
través d'Internet, les persones més grans
de 16 anys empadronades a Barcelona.
Durant aquest procés participatiu, els ciu-
tadans podran escollir entre una opció A,
una B o cap de les dues. A Internet es
podrà votar en el web d'Idea Diagonal.
www.bcn.cat/diagonal

wPOL I E SPORT IU

Pere S.Paredes

El pròxim 15 de maig, al parc delriu Besòs, s’hi celebrarà la segona
edició del popular Cros Escolar de
Sant Andreu, organitzat pel Districte
de Sant Andreu i l’Agrupació Esporti-
va Bon Pastor, prova que pertany al
Challenge Escolar de Cros Barcelona
Ciutat 2009-2010.
Les curses d’aquesta última prova de
l’actual Challenge començaran a les
10 del matí i permetran córrer nois i
noies nascuts entre els anys 1992 i
2003, en recorreguts establerts per a
cada categoria que poden anar dels
800 fins als 3.300metres.
El Consell de l’Esport Escolar de Bar-
celona (CEEB) ha tornat a comptar
en aquesta cinquena edició amb la
col·laboració dels districtes munici-
pals de les Corts, Sant Martí, Nou
Barris, Sant Andreu i Ciutat Vella.
La competició atlètica compta amb el
suport tècnic de Barcelona Atletisme,
el Club Esportiu Universitari, el Club
Atlètic Canaletes, l’Associació Espor-
tiva Ciutat Vella, el Club d’Atletisme
Nou Barris, l’Associació Esportiva

L’Eixample i Centre Esportiu Joan
Miró, l’Agrupació Esportiva Bon Pas-
tor, el Poppyteam Atletisme i el ma-
teix Comitè d’Atletisme del Consell

de l’Esport Escolar de Barcelona.
En el Challenge Escolar de Cros seran
premiats els vuit primers classificats
de les diferents curses per categoria i

sexe, i el lliurament de trofeus es farà
en el transcurs de la Jornada de Clo-
enda d’Atletisme en pista del CEEB,
al mes de maig-juny, un cop acabades
totes les proves.
Els atletes que participin en la totali-
tat dels sis crosos del Challenge re-
bran com a reconeixement del CEEB
un premi especial.

Més informació:
Consell de l’Esport Escolar
Carrer Maignon, 44
www.ceeb.playoffinformatica.com
esportindividual@elconsell.cat

La segona edició de
la cursa se celebrarà el
proper 15 de maig
al parc del riu Besòs

La cloenda del
Challenge Escolar
de Cros es farà a
les pistes del CEEB

Sortida del Cros Escolar de Sant Andreu, celebrat l’any passat.

Última cursa del Challenge Escolar de
Cros Barcelona Ciutat de la temporada

Redacció
L’Ajuntament ha posat en marxa
un nou servei de recepció de resi-
dus domèstics que continguin
amiant al Punt Verd de Zona de la
Vall d’Hebron (av. de l’Estatut de
Catalunya/Camí de Can Travi). S’hi
poden deixar objectes fets amb
amiant o els seus derivats (fibro-
ciment), com ara plaques d’uralita
llises o ondulades, canonades,
dipòsits d’aigua, jardineres o reixes
de ventilació, entre d’altres.
Aquests residus es traslladen poste-
riorment a un abocador autoritzat.
Les fibres d’amiant van ser un
material molt utilitzat al sector de
la construcció per fabricar bai-

xants, canonades o elements d’aï-
llament tèrmic. És un material pe-
rillós per a la salut quan es talla o
trenca, ja que les fibres es despre-
nen i poden entrar a l’organisme a
través de la respiració. Una ordre
ministerial del 7 de desembre del
2002 va prohibir-ne la producció,
l’ús i la comercialització.
A causa de la seva perillositat, l’a-
miant requereix una manipulació
molt delicada. Els ciutadans que
vulguin portar aquest tipus de re-
sidus al Punt Verd s’han d’infor-
mar prèviament al telèfon 010
(0,39 euros + IVA d’establiment
de trucada més 0,05 euros + IVA
per minut tarifat per segon), al
012 (Generalitat) o al mateix Punt
Verd de Zona de la Vall d’Hebron
(T. 93 428 04 96). Es recomana
no trencar el material i utilitzar
guants i mascareta d’un sol ús.

Nou servei de recepció de
residus domèstics amb amiant

S ERVE I PÚBL IC
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ENTR EV I S TA

Quina és la primera imatge que li
ve de petita de La Salle Congrés i
l'Escola Arrels?
Sempre he tingut la imatge del barri
presidida per aquestes dues escoles,
una per a nens i l'altra per a nenes. Tot
i això, jo vaig anar a una escola munici-
pal perquè no hi havia places, igual que
els meus altres cinc germans.
Ara celebren aquest mig segle de
la fundació, que va tenir lloc el 20
de setembre del 1959.
Temps enrere, això eren camps de mo-
rera i a partir del Congrés Eucarístic In-
ternacional de 1952, des del bisbat s'a-
posta per la construcció d'un conjunt
d’habitatges al barri. En un primer mo-
ment, no hi havia ni escola ni parrò-
quia, però amb poc temps es proposà
que la institució teresiana fos l'encarre-
gada de gestionar una escola per a ne-
nes i que La Salle eduqués els nens.
La història paral·lela d'aquestes
dues escoles arriba fins als nos-
tres dies?

Sempre hem estat escoles comple-
mentàries. Paral·leles des del principi,
perquè els uns tenien els nens i les al-
tres, les nenes. Així, moltes famílies
compartien la vida escolar dels seus
fills en aquests dos col·legis. Amb el
nou sistema educatiu, a Arrels es fa in-
fantil, primària i ESO, i a La Salle fem
batxillerat. A més a més, des de la Ge-
neralitat hi ha un acord que afirma que
la línia de continuïtat per als alumnes
que vénen d'Arrels sigui La Salle.
La figura del mestre a l'any 1959
no era la mateixa que l'actual.
Està en crisi la professió?
Cinquanta anys enrere, a La Salle no-
més hi havia germans religiosos. Avui
dia, la manera de valorar els profes-
sors, que en el nostre cas ja tots són
laics, és molt diferent. Tot en un con-
text en què tot queda a l'aire. Abans,
senties nens dir que de grans volien
ser mestres. Avui en dia, no ho sents
a dir a cap. Abans, el mestre era una
persona la paraula del qual no era
qüestionada ni qüestionable. Avui en
dia, la paraula de l'alumne sembla que
estigui per sobre de la del mestre. La
figura del mestre ha perdut prestigi,
és evident.

Com celebraran aquest cin-
quantè aniversari?
Ja hem fet una trobada amb antics
alumnes, també en farem una amb
antics professors i, més enllà d'això,
hem fet coses conjuntes amb l'Escola
Arrels, per compartir la celebració
dels nostres orígens. Aquestes activi-
tats es van fer a mitjan abril amb una
missa i un concert amb un grup d'e-
xalumnes.

Com es va fer per recuperar la
pista dels antics alumnes?
Vam fer-ho a través del Facebook i
d'amistat, fent-ho córrer, perquè mol-
tes de les adreces dels exalumnes ja
ens van fallar pel vint-i-cinquè ani-
versari. Vam promoure que fossin els
mateixos alumnes els qui ens expli-
quessin la història de La Salle a través

de la seva pròpia experiència. Així, a
mesura que venien, ens explicaven els
records que tenien.
Què és allò que més recorden?
Expliquen que se sentien estimats i
com a casa, a La Salle Congrés. Molts
deien que determinats alumnes ha-
vien estat enginyers o investigadors
en biologia importants, i que això
s'havia d'explicar d'alguna manera,
perquè era el reflex de la importància
de la promoció de l'educació que s’hi
feia. L'estil de La Salle és educar més
enllà de la matèria estricta, perquè
per formar persones l'educació ha de
ser integral i promocional.
El barri determina que aquesta
Salle sigui diferent respecte a al-
tres centres?
Com a institució, va néixer fa més de
tres-cents anys (1682), quan Joan
Baptista de La Salle aposta per esco-
les obertes als barris. Va sorgir a
França, però després de la revolució
francesa es va anar estenent fins avui
dia, que té presència en 82 països. És
una institució universal, però tota es-
cola de La Salle sempre ha tingut com
a valor contextualitzar allà on s'esta-
bleix.

Assumpta Baró , mestra d 'esco la i pedagoga

L'estil de La Salle és educar més enllà de la matèria estricta, és a dir, formar persones.

53 anys, veïna de la plaça del Congrés Eucarístic.

És mestra d'escola i pedagoga.Des de fa quatre

anys és la directora de La Salle Congrés,que

enguany celebra el 50è aniversari juntament

amb l’Escola Arrels

Els centres dels
Germans de les Escoles
Cristianes són presents en
més de vuitanta països

“La figura del
mestre ha perdut
prestigi”

Miquel
Pellicer


