
L’alcalde de Barcelona, Jordi He-
reu, i la consellera de Salut, Mari-
na Geli, van presidir l ’acte de
col·locació de la primera pedra del
Centre d’Atenció Primària (CAP) i
l’escola bressol, que es construiran
en uns terrenys, cedits pel consis-
tori, que hi ha a la Via Barcino, just
davant de l’actual CAP. El nou cen-
tre mèdic tindrà més de 1.600 m²
de superfície construïda i oferirà,
entre d’altres, serveis d’atenció
primària continuada i urgències.
L’escola bressol municipal tindrà
capacitat per a 119 places. Tant
Jordi Hereu com Marina Geli van
destacar projectes com aquests,
que es tiren endavant a Catalunya
i Barcelona malgrat l’actual crisi
econòmica.

Posada la primera pedra del CAP i de
l’escola bressol de la Trinitat Vella

El Pla de Barris arriba al
Bon Pastor i a Baró de Viver

INVERSIÓ

Es destinaran 17,2
milions a la millora
de tots dos barris

FINANÇAMENT

S’aporta a mitges
entre l’Ajuntament
i la Generalitat

EXHAUSTIVITAT

Es preveuen
49 actuacions de caire
urbanístic i social

Pàg. 3

ENTREVISTA Pàg. 8

JoanVayreda
Director de l’Escola
Municipal de Música
de Sant Andreu

“La música és
un llenguatge de
comunicació com
qualsevol altre”

PLE DEL DISTRICTE Pàg. 4

El Ple dóna suport
als treballadors
de Burberry

POLIESPORTIU Pàg. 7

L’escola esportiva,
objectiu del Club
Handbol Sant Andreu

SERVEI PÚBLIC Pàg. 7

Matriculació per a
les escoles bressol i
els cicles formatius

EDUCACIÓ Pàg. 6

Alumnes de l’escola
Emili Juncadella
reinterpreten Tàpies

Pàg. 5

SANTANDREU
B A R R I S D E www.bcn.cat | Abri l 2010

TRINITAT VELLA · BARÓ DE VIVER · BON PASTOR · LA SAGRERA · NAVAS · EL CONGRÉS I ELS INDIANS · SANT ANDREU DE PALOMAR

S
U

P
L

E
M

E
N

T

L’alcalde i la consellera de Sanitat durant la celebració de l’acte.
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ATENCIÓ AL CIUTADÀ

Oficines d’atenció al ciutadà (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. 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 20.20 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.
Noemí Ayguasenosa.
Divendres, de 9.30 a 10.30 h.
Trinitat Vella. Centre cívic de Trinitat Vella.
C. Foradada, 36. Jordi Casares.
Dijous, d’11.30 a 12.30 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, a les 12 h, a partir del 8 d’abril.

Consells de Barri
Consell de Barri de Sant Andreu
Centre cívic. Carrer Gran de Sant Andreu, 111.
Dilluns 19 d'abril a les 19 hores.
Consell de Barri de Trinitat Vella
Centre cívic. Carrer Foradada, 36.
Dijous 22 d'abril a les 19.30 hores.

INFANTILS

Dissabte 17 d’abril
Cucudrulu
A les 12 h al centre cívic La Sagrera (c. Martí Molins, 29).
Titelles. A càrrec de La Jarra Azul.

Dimecres 12 de maig
Planeta terra
A les 17.30 h a la Biblioteca Bon Pastor (c. Estadella, 62).
Activitat dins del cicle “Lletra petita”, del programa
“Enreda’t en l’acció”.

Dissabte 15 de maig
Som aquí
A les 12 h al centre cívic Trinitat Vella (c. Foradada, 36).
Pallassos. A càrrec de Cia. Germans Albergínia.

TEATRE

Fins al 18 d’abril
Vull ser Bernard-Marie
A les 21.30 h (dc-ds) i a les 19 h (dg) a la sala Andy Warhol
de la Nau Ivanow (c. Hondures, 28-30).
A càrrec de Cia.PORC/AC Manel.

MÚSICA

Divendres 16 d’abril
Violines con caña
A les 21.30 h a la sala Espai 16 de la Nau Ivanow
(c. Hondures, 28-30).
A càrrec d’Aupa Quartet i dins de la programació del IV
cicle “Fem Música!”

Divendres 16 d’abril
Nit de cantautors
A les 22 h al centre cívic Garcilaso (c. Juan de Garay, 116).
Intèrprets: Pere i Martí Soriano, juntament amb la
companyia de dansa Anna Grifol. Preu: 3 euros

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

En cada comunitat, hi viuen
moltes persones amb activitats
quotidianes i horaris diferents.
S’ha d’anar amb compte perquè
les nostres activitats no ocasio-
nin molèsties als altres veïns.
Per respectar i garantir els inte-
ressos privats i comuns de tota
la comunitat, el diàleg és el mi-

llor camí per trobar solucions a
les activitats que puguin moles-
tar els nostres veïns i veïnes. És
important que abans d’iniciar
una activitat extraordinària,
com festes, mudances, obres...,
informem els veïns per mitigar
les incomoditats i millorar la
convivència.

Procura que les teves
activitats quotidianes no
molestin els veïns i veïnes



Belén Ginart

“El que passa als barris
afecta tot el país. El

que passa al Bon Pastor i Baró
de Viver és important per
construir l’Europa que vo-
lem.” L’alcalde de Barcelona,
Jordi Hereu, va celebrar amb
aquestes paraules el conveni
de col·laboració signat amb la
Generalitat per a la millora
total d’aquests dos barris de
Sant Andreu, emmarcada en
la Llei de Barris. En virtut d’a-
quest conveni, rubricat el pas-
sat 8 de març per l’alcalde i el

conseller de Política Territo-
rial i Obres Públiques, Joa-
quim Nadal, Bon Pastor i
Baró de Viver rebran una in-
versió global de 17.250.000
euros, finançats a parts iguals
per totes dues administra-
cions.
Les intervencions s’articulen
al voltant de quatre grans ei-
xos: fomentar la cohesió terri-
torial i social, incrementar el
nivell d’habitabilitat i la quali-
tat de vida, millorar la qualitat
dels equipaments comunitaris
i els espais públics i promoure

el desenvolupament, la convi-
vència i la participació de tota
la comunitat. El Pla integral
inclou 49 actuacions. La més
ambiciosa en termes pressu-
postaris és la urbanització de

les Cases Barates del Bon Pas-
tor, amb una inversió de
2.100.000 euros, seguida de la
intervenció en el passeig de
Santa Coloma (2.000.000), la
construcció del centre cívic
Baró de Viver i casal de Gent
Gran (1.800.000) i el Pla de
rehabilitació dels edificis de
propietat privada (1.650.000
euros). Segons les previsions,
l’execució de les millores es
perllongarà fins a l’any 2013, i
inclou també altres iniciatives
de caràcter social com ara el
programa de dinamització
d’infants i joves (500.000 eu-
ros) o el programa de media-

ció veïnal amb la població gi-
tana i altres col·lectius
(100.000 euros).
Les actuacions s’emmarquen
en la sisena convocatòria d’a-
juts de la Llei de Barris, la qual

des del començament de la
seva aplicació ha beneficiat 14
barris barcelonins, amb una
inversió global de 156 milions
d’euros.
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Foto de família després de signar el Pla de Barris.

CIUTADANS OPINEN

Elvira García
Mestressa de casa

Estoy muy contenta.
Veo que están haciendo
bastantes cosas para el
distrito y que las están
haciendo muy bien.
Conocemos bien a
Hereu. Viene mucho al
barrio.

Maritsa
Villanueva
Dentista

Me parece muy bien,
porque así se puede tra-
bajar más en conjunto.
Yo lidero un proyecto de
jóvenes y estos esfuer-
zos nos van muy bien.

Paco Serrano
Jubilat

Es de lo mejor que se
nos ha podido presen-
tar en este barrio desde
hace mucho. Después
de tanta lucha, viene a
solucionarnos muchas
de las reivindicaciones
de antes.

Fernando Blaya
Jubilat

Es estupendo, maravi-
lloso, piensa que yo
hago fotos del barrio
para hacer exposiciones
y para el archivo, ¡ y
esto me va muy bien!

Mónica Cahiz
Neteja

Bien, está muy bien.
Todo funciona bien y
nos dan ayuditas para
el barrio ¡Que hay que
barrer ‘pa’ casa!

Isabel Rodríguez
Mestressa de casa

Molt bé, és de l’única
manera que els veïns
podem participar en la
presa de decisions, tre-
ballar en comú, infor-
mar-nos, etc. El procés
previ ha estat molt bo!

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 e B a r r i s d e l B on Pa s t o r - B a r ó d e V i ve r ?

BonPastor i Baró deViver reben
17,2milions del Pla de Barris

La millora total preveu

49 actuacions de caràcter

arquitectònic, urbanístic i social.

El pressupost és fruit d’una

inversió a parts iguals entre

l’Ajuntament de Barcelona i

la Generalitat

Les intervencions
tenen un termini
d’execució que
finalitza el 2013

E L FRU I T DE LA PART I C I PAC IÓA
L’acte de signatura del conveni es va celebrar en presència de representants de diferents

entitats dels barris del Bon Pastor i Baró de Viver.Tant l’alcalde de Barcelona com el con-

seller de Política Territorial i Obres Públiques van destacar la importància que ha tingut la

participació ciutadana en el disseny de les intervencions necessàries per a la millora de la

qualitat de vida en les dues zones de Sant Andreu afavorides per l’actual Pla de Barris.
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PL E DEL D I S T R ICT E

JoanAnton Font

El Districte de Sant An-
dreu se solidar itza

amb els treballadors i tre-
balladores de la multina-
cional britànica de roba
Burberry. L’empresa va
anunciar el 17 de febrer el
tancament de la instal·la-
ció que té al carrer Lima, al
Bon Pastor. La mesura por-
tarà a despatxar prop de
300 persones. En la darre-
ra sessió plenària del Con-
sell del Districte, s’hi va
llegir una declaració insti-
tucional per expressar la
solidaritat amb els afectats
i la voluntat de donar su-
port a les gestions del co-
mitè d ’empresa i de la
plantilla per aconseguir la
continuïtat dels seus llocs
de treball i de l’activitat

productiva de Burberry al
Bon Pastor. L’endemà de la
celebració del Ple, però, els
treballadors i la direcció de
l’empresa van arribar a un
acord sobre les indemnit-
zacions subsegüents al

tancament de la factoria.
Al Plenari, també s’hi va
llegir una declaració en fa-
vor de la dona treballado-
ra, per denunciar la situa-
ció de marginació, exclusió
i discriminació que encara
viu avui dia i afavorir una

societat més igualitària,
justa i democràtica.
En la part decisòria, es va
aprovar el nom de dos
nous espais públics del dis-
tricte. L’espai delimitat pels
carrers Segre, Virgili i Ro-
quetes durà el nom de jar-
dins de Sant Francesc Coll i
Guitart, sacerdot osonenc
que va impulsar i participar
en accions educatives al
barri de Sant Andreu i prop
de les Dominiques. D’altra
banda, la zona enjardinada
entre la Meridiana i els car-
rers d’Espronceda i Josep
Estivill durà el nom de Ma-
ria Soteras i Mauri, la pri-
mera dona llicenciada en
Dret per la Universitat de
Barcelona i la primera
dona membre del Col·legi
d’Advocats de Barcelona.
Les propostes van ser apro-
vades amb l’abstenció
d’ERC i PP i amb els vots
favorables de PSC, ICV-
EUiA i CiU.

Un moment del Ple del mes de març.

Al Ple,s’hi va llegir
unadeclaració
institucional en
favor de la dona
treballadora

En el darrer Ple,s’hi va llegir una declara-
ció institucional de suport als treballadors
de la fàbrica Burberry del Bon Pastor

El Plenari se solidaritza amb
els treballadors de Burberry

S’hi fan diferents teràpies naturals.

La natura té els secrets del nostre benestar,
només cal saber posar-se en mans d’algú

que els conegui. L’Antonia Lucas té la seva bo-
tiga de productes dietètics i d’herbolari al Bon
Pastor i disposa del coneixement que cal per
fer-nos sentir bé de manera natural. A La Bo-
tiga de l’Antonia trobem productes de dietèti-
ca, biològics, d’herbolari, de cosmètica natu-
ral... A més de botiga, és també un centre de
salut. Disposen de servei de dietètica, sanen
amb flors de Bach, si convé combinades amb
l’astrologia, fan reiki, reflexologia, sessions de

txi-kung i altres teràpies alternatives. Al final
d’aquest mes d’abril començaran els tallers de
reiki per a tothom que hi estigui interessat. Hi
ha també la previsió d’incloure d’aquí a un
temps el massatge, tant terapèutic com espor-
tiu. Nosaltres només hem de visitar l’Antonia
i ella segur que trobarà allò que millor ens
anirà.

La Botiga de l’Antonia
C. Estadella, 28
Telèfon: 93 305 36 79

E L TAULE L L

Per estar naturalment bé

Joan Anton Font

Imatge d’un tramvia, a partir de 1954, anunciant un
nou producte de Gallina Blanca, el brou “AVECREM”.

La Gallina Blanca (I)
En mig de la Guerra Civil Espanyola, el mes de maig de
1937, es creava a Barcelona la Gallina de Oro, una empre-
sa que pocs mesos després canviava el nom pel de Gallina
Blanca, tot un repte en aquells moments difícils que vivia
Barcelona, on la gent, a banda d’aguantar la guerra, co-
mençava a patir el racionament d’aliments.
En aquest context, l’empresa, des del passeig de Gràcia, po-
sava a l’abast dels afamats ciutadans els “cubitos de caldo
Gallina Blanca”, uns petits daus de brou concentrat que, al
preu de 25 cèntims, esdevenien una autentica revolució a
l’hora de cuinar, perquè amb poc temps i d’una manera fà-
cil es podia fer una sopa o preparar una tassa de brou.
Vista la importància d’aquest producte, i segurament
pels moments que es vivien, canviaren el mot “Oro” per
“Blanca”, segurament perquè era menys ostentós i pro-
bablement marcat per una estratègia publicitària que ha
continuat fins al dia d’avui i de la qual podem donar al-
guns exemples del seu inici.
A banda de publicitar el nou nom, va començar a patro-
cinar espais a la ràdio. El diumenge 5 de desembre de
1937, a un quart de tres de la tarda, organitzava el pri-
mer concert Caldo Gallina Blanca, amb el tenor Emili
Vendrell, simultàniament per Ràdio Barcelona i Ràdio
Associació de Catalunya, i el diumenge 19, anunciava
un concert sobre la Masia catalana amb un text literari
de Josep Maria Folch i Torres.
Aquests daus de brou foren importants durant la guerra i
la llarga postguerra, ja que gràcies a ells s’alimentarenmol-
tes famílies, i avui dia continuen sent igual de vigents,
això sí, adaptats a les necessitats de les noves generacions.
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



Jordi Miró

La crisi econòmica actual
no és motiu perquè no es

construeixin equipaments a
la ciutat. Així ho van deixar
clar el passat dissabte, 13 de
març, l’alcalde de Barcelona,
Jordi Hereu, i la consellera de
Salut de la Generalitat de Ca-
talunya, Marina Geli, durant
l’acte de col·locació de la pri-
mera pedra del nou centre
d’atenció primària (CAP) i de
l’escola bressol de la Trinitat
Vella, un barri que en els úl-
tims anys ha crescut molt en
població i, per tant, té la ne-
cessitat d’ampliar els serveis.
“En moments d’escassetat es-
tem posant més que mai pri-
meres pedres públiques per
compensar els efectes d’a-
questa crisi que té un origen
molt llunyà”, va dir Hereu,
davant d’un nombrós públic
en un districte pel qual sent
una sensibilitat especial des
que en va ser regidor. L’alcal-

de també va demanar una
implicació més intensa de
l’esforç empresarial privat, el
qual cal combinar, va dir,
amb l’esforç públic que signi-
fica la col·locació de primeres
pedres de nous equipaments.
Situat en uns terrenys buits de
la Via Barcino (cedits per l’A-

juntament), davant de l’actual
CAP, el nou equipament té un
pressupost d’uns 3,2 milions
d’euros i trigarà al voltant de
24 mesos a fer-se realitat. Dis-
posarà d’una superfície cons-
truïda de 1.600 m², distribuï-
da en 37 despatxos i sales de

consultes, entre d’altres espais.
També comptarà amb els ser-
veis d’atenció continuada i
d’urgències, medicina de famí-
lia, infermeria, pediatria,
odontologia, consultes d’espe-
cialistes, programa de Metges
Interns Residents de Família,
ginecologia i llevadora, serveis
de suport al diagnòstic (recolli-
da de mostres i extraccions),
treball social i atenció a l’usua-
ri. Pel que fa a l’escola bressol
municipal, tindrà una superfí-
cie construïda d’uns 1.000 m²
i capacitat per a 119 places.
“A la Trinitat innovem”, va
dir per la seva banda Geli,
“perquè em sembla que és l’ú-
nic lloc on fem una llar d’in-
fants i un centre de salut”. La
consellera es va referir també
a altres equipaments “del tot
necessaris”, com biblioteques
o llars per a la gent gran, que
es van fent a la ciutat malgrat
la situació actual, amb moltes
famílies a l’atur, i malgrat l’es-
cassetat de sòl. “Serà molt in-
teressant veure com cohabi-
ten un centre de salut i una
escola bressol. És un model
molt interessant”, va dir.
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NOT ÍC I E Sf
CAP Cotxeres Borbó
El 27 d’abril, a les 19 h, es farà una sessió informati-
va sobre el futur Centre d’Atenció Primària Cotxeres
Borbó a l’Associació de Veïns del Congrés-Indians
(Felip II, núm. 222). L’objectiu és explicar quantes
places tindrà aquest CAP per als veïns i veïnes del
barri i quins seran els tràmits necessaris per canviar
de centre. També s’oferirà informació sobre com serà
el nou centre d’atenció sanitària.

Tres barris de FestaMajor
Tres barris del districte de Sant Andreu celebren la
seva Festa Major a la primavera. Es tracta dels bar-
ris de Navas i el Bon Pastor, que es vestiran de festa
del 7 al 16 de maig. La Trinitat Vella, tercer barri en
dates festives, l’organitzarà durant la primera set-
mana de juny.

Preinscripció escolar
El Consorci d’Educació de Barcelona –òrgan integrat
per l’Ajuntament de la ciutat i la Generalitat de Cata-
lunya– treballa per respondre adequadament a les
necessitats de les famílies del districte de Sant An-
dreu que no hagin obtingut plaça a cap de les escoles
sol·licitades a la preinscripció. El Consorci està valo-
rant la possibilitat d’ampliar línies als centres, si es-
cau, o adoptar altres solucions per tal que les famílies
tinguin l’escola al seu àmbit de proximitat.

80è aniversari de la Clínica Sant Jordi
La Clínica Sant Jordi, l’única clínica medicoquirúrgica
i obstètrica privada del districte de Sant Andreu, cele-
brarà el maig els seus més de vuitanta anys d’història
amb la presentació d’una revista commemorativa. Si-
tuada a la plaça de l’Estació, la clínica va ser fundada
pels doctors Josep Dencás Puigdollers, Agustí Marí
Guinart i Josep Cararach Mauri el 1925. Els anys vi-
nents portarà a terme un projecte d’ampliació.

Aquest equipament
entrarà en
funcionament d’aquí
a dos anys en un barri
amb un important
creixement
demogràfic

Sant Andreu celebra la festa de Sant Jordi
Daniel Venteo

El 23 d’abril, converteix
Sant Andreu en escenari

de diverses activitats a l’en-
torn del món del llibre i de la
lectura. Al llarg del mes s’han
programat una quarantena de
propostes.
Enguany, la "trobada de lletra-
ferits" té lloc a la plaça Comerç,
el dia 17, a les 11 h, amb la lec-
tura de textos literaris. La vigí-
lia de Sant Jordi, a les 18 h, la
Biblioteca La Sagrera-Marina

Clotet acull l’acte de lliura-
ment de premis de la desena
edició del Concurs de punts de
llibre del districte. L’espectacle,
el protagonitza el grup La
Jarra Azul. Al llarg de la setma-
na següent la Biblioteca acull
l’exposició dels punts de llibre.
Els actes centrals de la celebra-
ció del Dia del Llibre tenen lloc
el dia 23. La plaça Orfila és un
dels centres més actius de la
jornada: parades de llibres i
flors ocuparan l’espai, amb la

participació de creadors del
districte que presentaran les
seves obres, convocats amb el
lema "Llibres, roses, autors i
autores". A les 18 h, la plaça
acull la representació de l’es-
pectacle infantil Buscant el
príncep Sant Jordi. Finalment,
a les 19 h, es duu a terme el
lliurament de premis del con-
curs de fotografia organitzat
per la Biblioteca Ignasi Igle-
sias-Can Fabra en commemo-
ració del seu 75è aniversari.

Primera pedra del CAP i de
l’escola bressol de la Trinitat

Festa de Sant Jordi de l’any passat.

Les obres requeriran
una inversió de 3,2
milions d’euros

UNA ESTRATÈG IA GENERALA
Hereu va explicar que el nou CAP s’emmarca dins “una

estratègia general”de país, impulsada per Geli, per reo-

rientar els serveis de salut i adaptar-los a les noves reali-

tats demogràfiques i socials.Com a exemple,va posar el

nou Hospital de Sant Pau,el“procés històric del Clínic”o

l’ampliació de l’Hospital del Mar.

Moment de col·locació de la primera pedra.
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Daniel Romaní

Antoni Tàpies (Barcelona,1923) és
un dels pintors de més prestigi a

Barcelona, a Catalunya i al món. La
seva obra, extensa i variada, aplaudi-
da per la crítica, no deixa ningú indi-
ferent. Tàpies ha innovat i molt en
l’art, tant pel que fa a les tècniques

com a l’ús de materials: uns quants
dels materials que ha emprat no són
gens habituals en la creació artística.
Els alumnes de cicle superior de
primària –d’edats compreses entre els
10 i 12 anys– de l’escola Emili Junca-
della han estudiat detalladament l’o-
bra de Tàpies, les tècniques, els con-

ceptes i els colors que utilitza, i han
realitzat pintures seguint les seves
pautes.
Entre els materials que han utilitzat
cal destacar, a més de la pintura, pols
de marbre, sorra i pigments. Una tria
de les creacions dels alumnes va ser
exposada al Centre Garcilaso el passat
mes de març. L’exposició, titulada
“Antoni Tàpies: una mirada d’escola”
ha estat el resultat de la col·laboració
de l’escola Emili Juncadella i el projec-
te “Temps de barri, temps educatiu
compartit”.
Les arts plàstiques constitueixen, al
costat de l’anglès, la música, l’educa-
ció física, la informàtica... un dels ele-
ments centrals del projecte educatiu
del centre públic d’ensenyament Emi-
li Juncadella, petita escola, d’una sola
línia, situada al barri de Navas. A més
de les activitats plàstiques que es fan
a la classe, tots els alumnes, des de
P-3 fins a sisè de primària, visiten un
cop l’any un dels principals museus
artístics de la ciutat de Barcelona: el
Museu Picasso, el MACBA, el MNAC,
la Fundació Miró, la Fundació Fran
Daurel i d’altres, especialment si al-
berguen alguna exposició itinerant
d’interès.

Alumnes de l’escola Emili
Juncadella reinterpreten Tàpies

EDUC AC IÓ

Tres alumnes davant d’una de les obres exposades.

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

GRUPS MUNICIPALS

Lasalut,més a prop

PSC. Gemma Mumbrú

El Districte, com
la resta de la ciu-
tat, aposta per la
cohesió social
dels barris i ga-

ranteix l’accés als serveis de tot-
hom. Així, juntament amb
l’educació, la salut esdevé un
front on amb el suport decidit
de la Generalitat avancem per
aconseguir que tothom tingui
un centre d’atenció primària
(CAP) més a prop i unmillor
servei. Així, amb la col·locació,
fa poc, de la primera pedra d’un
nou CAP i d’una escola bressol
a la Trinitat Vella, i l’imminent
inici d’obres del complex socio-
sanitari amb CAP i centre de
salut per a nens i nenes, joves i
adults a les casernes de Sant
Andreu, el servei de salut gua-
nyarà en proximitat i qualitat.
Sense oblidar que el barri del
Congrés-Indians gaudirà dels
serveis que oferirà el futur CAP
de Cotxeres Borbó. Alhora cen-
trem els nostres esforços a cer-
car solucions per garantir que
l’oferta educativa satisfà les ne-
cessitats dels nostres infants,
perquè la salut i l’educació són
els instruments per enfortir els
nostres barris.

Promeses
incomplertes
CiU. Raimond Blasi

Al nostre distric-
te, amb set barris
amb una perso-
nalitat pròpia i
ben diferenciada,

és difícil parlar de temes gene-
rals. Deixeu-me que avui us
parli d’alguns incompliments
del Govern municipal que són
representatius de la seva acti-
tud a Sant Andreu i de l’esgo-
tament del seu projecte. Mares
i pares de Sant Andreu s’han
manifestat no fa gaire perquè
123 infants es queden sense
plaça d’escola bressol al barri.
Per què? Perquè el Govern mu-
nicipal no ha fet la previsió a la
qual es va comprometre. Veïns
i veïnes de la Trinitat Vella han
sortit al carrer per protestar.
El motiu: l’incompliment del
Govern municipal de fer con-
juntament les obres de la Porta
Trinitat (habitatge amb equipa-
ments, la benzinera i la ITV).
Només s’han iniciat les d’ini-
ciativa privada. I avui no he
parlat d’aparcaments i mobili-
tat al districte, ho faré en una
altra ocasió. En política no es
poden fer promeses i no com-
plir-les i, en tot cas, s’ha de do-
nar la cara! rblasi@bcn.cat

Salvemos las empresas
del Bon Pastor
PPC. Emma Balseiro

Sant Andreu re-
clamamás apoyo
a sus empresas.
Hereu ha olvida-
do a trabajadores

y autónomos de Bon Pastor a
los que ha causado incertidum-
bre y decepción tras aparcar la
aprobación de planes urbanísti-
cos que les permitamodernizar-
se. Es el caso de Torrent de l’Es-
tadella o la zona entre Llinars
del Vallès y Foc Follet. En dos
años se han perdido casi 2.000
empleos con el cierre deMerce-
des, Burberry entre otras. El
Ayuntamiento no puede impe-
dir transformar actividades em-
presariales obsoletas en indus-
trias innovadoras y compatibles
con el uso residencial, para evi-
tar que el tejido industrial de
Bon Pastor desaparezca y con él
9.000 puestos de trabajo. Sant
Andreu no es una excepción a
otras peticiones barcelonesas
como luchar contra la crisis y la
delincuencia aumentando el nú-
mero de policías, la atención a
las personas, conmás equipa-
mientos y servicios sociales, y
una inmigración ordenada que
cumpla la ley y respete la ciudad
y el país que les acoge.

Serveis socials per a
tothom
ICV-EUiA. Quim Mestre

Des del govern
municipal estem
impulsant en
aquest mandat
un dels salts en-

davantmés importants en l’àm-
bit de l’atenció social. L’aprova-
ció de les lleis de serveis socials i
la coneguda com a Llei de la de-
pendència per part de governs
d’esquerra a l’Estat i la Generali-
tat ha significat la universalitza-
ció del dret d’accés als serveis
socials bàsics, pensats a partir
d’ara per atendre qualsevol per-
sona amb independència del
seu nivell de renda. Per donar
compliment a aquestes noves
exigències, estem ampliant i mi-
llorant la xarxa de serveis so-
cials a tota la ciutat, que passa
de 34 a 40 equipaments, i am-
pliant fins a 550 el nombre de
professionals, per tal d’atendre
amb la millor qualitat totes les
persones que ho requereixin. Al
nostre districte de Sant Andreu,
s’hi han reformat els centres de
serveis socials de Sant Andreu i
del Bon Pastor, i aviat comença-
ran les obres del centre de la Sa-
grera. El nostre repte, aprofun-
dir la prevenció i fer l’atenció
més àgil.

Fets, no promeses

ERC. Ester Capella

Sant Andreu re-
clama una nova
ubicació per al
CEIP La Maqui-
nista. El solar on

ha d’anar es troba en litigi ju-
dicial i, tot i que l’escola exis-
teix, funciona en barracons
provisionals des del 2007.
Està més que justificat buscar
una ubicació definitiva, que
estigui prop de l’actual i es
doni resposta a la necessitat
d’equipaments públics de les
famílies, a fi i efecte d’atendre
adequadament la demanda de
matriculació i equilibrant l’o-
ferta de places dins del mapa
escolar del districte. Esquerra
va proposar a la Comissió
d’Urbanisme, Infraestructures
i Habitatge establir els canvis
de planejaments urbanístics
que són necessaris per tal de
construir la nova escola La
Maquinista en l’entorn imme-
diat a la ubicació actual de l’es-
cola provisional. Aquesta pro-
posta és una realitat. Hi haurà
canvis en el planejament urba-
nístic que permetran una
nova ubicació per al CEIP La
Maquinista.

El perquè del nom
dels carrers
S’acaba d’editar una edició actua-
litzada del Diccionari nomenclà-
tor, el recull alfabètic del nom de
tots els carrers de Barcelona. El
nou nomenclàtor explica el signi-
ficat i l’origen de la denominació
de cada carrer i els canvis que ha
experimentat en diferents èpo-
ques. Inclou els darrers canvis de
nom i els carrers de nova creació.

Diccionari nomenclàtor de les
vies públiques de Barcelona
Autor: Jesús Portavella i Isidoro
Edita: Ajuntament de Barcelona
PVP: 30 euros

LLIBRES
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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 39 UHF i 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

El tercer lloc

Vol ser una eina perquè els professionals
que teletreballen des de diferents punts de
la ciutat puguin trobar espais amb les con-
dicions idònies per fer la seva feina. S’hi
troben dades de les ubicacions de la ciutat
amb connexió a Internet, com ara cafete-
ries, jardins o museus.
www.tercerlloc.cat

De Bàrcino a BCN

Nou web on es fa un recorregut per la
història de la ciutat des dels ibers fins als
nostres dies. A través de 45 capítols, res-
pon a preguntes com “Per què es va cons-
truir la Barceloneta?”, “Com va sorgir el
Raval?” o “Què va passar després de l'en-
trada de les tropes franquistes a la ciutat?”
www.bcn.cat/historia

wPOL I E SPORT IU

Pere S.Paredes

El Club Handbol Sant Andreu,
fundat a la temporada 1999-

2000, té com a principal objectiu de
cara al curs 2010-2011 la creació i
consolidació d’una escola esportiva
anomenada Escola d’Handbol Sant
Andreu del Palomar.
“Volem que la futura escola esporti-
va sigui un potent nucli de promo-
ció i formació de jugadors a Sant
Andreu”, afirma Pere Checa, presi-
dent de l’entitat.
El club va néixer per facilitar la
pràctica de l’handbol al districte i
oferir una sortida als jugadors en
categories juvenils o sèniors. Ac-
tualment té més de vuitanta socis,
dels quals gairebé una vintena són
jugadors. Utilitza les instal·lacions
del pavelló municipal del Bon Pas-
tor per disputar dels seus partits
oficials, i s’entrena a les pistes del
poliesportiu Ignasi Iglésias.

L’objectiu que es proposa aquesta
entitat esportiva és arribar a ser la
referència de l’handbol al districte i
incentivar la pràctica d’aquest esport
a totes les institucions educatives.

“Volem”, diu Checa, “que els èxits
vinguin donats per una formació
adequada, perllongada i de qualitat.
D’aquí ve la necessitat de la creació
de la nova escola esportiva”.

Un altre objectiu, explica el presi-
dent, és “mantenir categories i, si
pot ser, tant de l’equip sènior mas-
culí, que milita en Tercera Catalana,
com del juvenil sènior de Segona”.
Molts jugadors sobrepassen la tren-
tena i, sense l’ajuda de cap tipus
d’esponsorització, mantenen any
rere any aquest equip en vida.

Més informació:
Club Handbol Sant Andreu
Doctor Balari i Jovany, 28, 3r 1a
Tel. 667 659 406
chsantandreudp@hotmail.com
www.handbolsantandreu.com

L’entitat esportiva, que
l’any passat va celebrar
el desè aniversari,
projecta crear l’Escola
d’Handbol Sant Andreu
del Palomar el proper
campionat

El club va néixer per
promoure la pràctica de
l’handbol entre els joves

Partit del Club d’Handbol Sant Andreu.

L’escola esportiva,objectiu
del ClubHandbol Sant Andreu

DanielVenteo
A principi del proper mes demaig
començarà la nova campanya de
matriculació per a les escoles bres-
sol i els cicles formatius. El període
de presentació de sol·licituds per a
les escoles bressol té lloc entre els
dies 3 i 14, tots dos inclosos. La
sol·licitud s'ha de presentar a l'es-
cola demanada en primer lloc, a
excepció dels centres de nova crea-
ció com ara JardinsMàlaga (deno-
minació provisional) (Sants-Mont-
juïc), La Puput (Sarrià-Sant
Gervasi), El Gat Negre (Gràcia),
Icària (Sant Andreu), El Clot de la
Mel (SantMartí), El Gronxador
(SantMartí) i Harmonia (Horta-

Guinardó), a més dels que es posen
un altre cop en funcionament com
Barrufets (Eixample) i Pla de For-
nells (Nou Barris). Cal presentar
aquestes sol·licituds a l'Institut d'E-
ducació (pl. Espanya, 5), al Consor-
ci d'Educació (pl. Urquinaona, 6) o
bé a qualsevol Oficina d'Atenció al
Ciutadà (OAC) dels districtes.
Cal recordar que, per ser admès a
una llar d'infants pública o en una
escola bressol municipal, l'infant
ha de tenir, com amínim, setze
setmanes el proper 1 de setembre,
és a dir, els infants nascuts fins al
12 demaig (incloent-hi el dia 12).
La publicació de les relacions de
sol·licituds amb els seus correspo-

nents barems es farà els dies 28 i
31 demaig i 1 de juny. Les rela-
cions d'alumnat admès es publica-
ran l'11 de juny. Posteriorment,
entre els dies 14 i 18, tots dos in-
closos, es farà la matrícula.

Cicles formatius
El període de preinscripció de ci-
cles formatius de graumitjà té lloc
entre els dies 10 i 21, mentre que
per als cicles de grau superior és
del 25 demaig al 4 de juny. La ma-
triculació dels estudiants es farà de
l'1 al 7 de juliol. Els cicles forma-
tius són una opció formativa que
dóna resposta no només als joves
que acaben ESO i Batxillerat, sinó
a les persones que no tenen feina i
que poden trobar en la formació
professional una opció de requali-
ficació i una nova oportunitat pro-
fessional.

Matriculació per a les escoles
bressol i els cicles formatius

S ERVE I PÚBL IC
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Quan es va crear l’escola?
Com a escola es va crear el curs 1993-
1994, encara que anteriorment havia
estat uns anys filial del Conservatori
Municipal de Barcelona.
Per què aquest canvi?
Doncs perquè l’Ajuntament, des de
l’Institut Municipal d’Educació de Bar-
celona, volia impulsar escoles de músi-
ca als districtes, més obertes que el
conservatori, on els estudis són reglats
i, en canvi, a les escoles els ense-
nyaments no són.
Llavors, què ofereix l’escola?
Una formació musical basada en la
pràctica. Nosaltres pensem que la for-
mació musical s’ha de basar més en la
pràctica que no pas en el coneixement
teòric. A més, tenim una altra creença i
que amb el transcurs del temps s’ha
comprovat, i és que els nens i les nenes
aprenenmillor tocant conjuntament.
De debò...?
De fet, la música és un llenguatge de
comunicació com qualsevol altre.
Nosaltres aprenem a parlar perquè

necessitem comunicar-nos i amb la
música passa el mateix, aprenem mú-
sica perquè tenim la necessitat de co-
municar-la.
Mirat així...
Bé, aquesta comunicació es produeix
dins del conjunts, quan un alumne
toca suggereix una idea musical; lla-
vors si a un altre alumne li agrada in-
tenta imitar-la i en suggereix una al-
tra i així es creen un vincles de
comunicació...
Sí...
Hi ha un tercer element que també és
important, i és que si acceptem que la
música és un llenguatge de comunica-
ció, la interacció entre els músics i el
públic són un element enriquidor per a
les dues bandes. I això ens permet la
nostra vinculació amb l’entorn amb la
interpretació de concerts de l’alumnat
a tota la ciutadania.
On ofereixen aquests concerts?
A tot arreu. Ahir a la tarda, a Sant
Quirze del Vallès, en un intercanvi amb
l’escola d’allà amb els diferents grups de
música de cambra de l’escola. I a la nit
un altre grup, la Sant Andreu Jazz
Band, actuava també a Sabadell, i
aquest és un grup que no para de fer
actuacions, té una activitat frenètica.

Tots dos concerts van ser molt exito-
sos.
Com s’organitza l’escola?
Encara que no posem límits als estils
musicals, perquè tots són útils per
aprendre, si tenen qualitat, els estudis
a l’escola estan dividits en cinc cicles.

I són?
El primer, adreçat a criatures de 5 i 6
anys, on aprenen a través de la cançó,
perquè la cançó és una música que
tots els nens i nenes porten dins. El
segon, dels 7 als 8 anys, és on s’ini-
cien amb els instruments i comencen
a tocar amb el que se’ls assigna, que
depèn de les places vacants. I també
fan llenguatge musical i, si volen, co-
ral. El tercer, per a alumnes de 9, 10 i
11 anys, en el qual continuen fent
instrument i llenguatge musical, és
on comencen a tocar en les diferents

agrupacions que té l’escola, grups de
música de cambra, ensembles, com-
bos, orquestres i conjunts vocals. El
quart, per a nois i noies de 12 a 16
anys, és pràcticament com el tercer
amb l’única diferència que el llenguat-
ge musical ja no és obligatori. I el cin-
què, per als de 17 i 18 anys, és el cicle
de joves i l’única obligació que tenen
és tocar en alguna agrupació.
Quins són els resultats d’aquest
aprenentatge?
Els alumnes de l’escola toquen a un ni-
vell molt alt i això es posa en relleu gra-
tament quan sortim a fora i en els in-
tercanvis.
Com veu el futur de l’escola?
És previst que a un mitjà termini l’esco-
la es traslladi a la Fabra i Coats, on se-
gurament s’integrarà a la futura Escola
de les Arts i personalment m’agradaria
que l’escola creixés en nombre d’alum-
nes, conjunts instrumentals i projecció
exterior. Si la implicació del professorat
continua essent la d’ara, l’èxit el té as-
segurat.
Permatricular-s’hi?
La preinscripció segurament co-
mençarà a mitjan mes d’abril, però per
a més informació es pot consultar el-
nostre web www.emmsantandreu.cat.

ENTR EV I S TA Joan Vayreda , d i r e c to r de l ’ E s co l a Mun i c i p a l d e Mús i c a de San t Andreu

Joan Vayreda, a la seu de l’Escola Municipal de Música de Sant Andreu.

L’Escola Municipal de Música de Sant Andreu va

néixer com a tal el curs 1993-1994.Des de

llavors fins ara, ha aconseguit nombrosos èxits

musicals com el de la formació de Sant Andreu

Jazz Band. Joan Vayreda n’és el director

“Aprenem a parlar
perquè necessitem

comunicar-nos i amb la
música passa el mateix”

“Lamúsica és un llenguatge
de comunicació com
qualsevol altre”

Josep Maria
Contel


