
Durant els darrers dos anys, el Dis-
tricte de Sant Andreu ha fet un es-
forç important per millorar i apro-
par els seus diferents barris. Un
esforç que continua, amb diverses
actuacions en marxa, i que durant
el 2009 ha concentrat nombroses
obres municipals, les tasques de les
infraestructures de l’AVE i el me-
tro, i els treballs adscrits al Fons
Estatal d’Inversió Local.
Tot plegat ha contribuït i contri-
buirà a la millora global dels dife-
rents barris del districte, equipa-
rant-los en qualitat urbanística, ja
sigui amb carrers i jardins reno-
vats, pacificant-hi el trànsit i
millorant-ne l’accessibilitat, o bé
dotant-los de més serveis i equipa-
ments.

Els barris de Sant Andreu,
millors imés a prop

Comença lamatriculació
per al curs 2010-2011
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Nova escola de
Primària a Congrés
i els Indians

PRIMÀRIA

L’oferta educativa ha
crescut amb 200 noves
places els darrers anys

INFANTS

Una nova escola
bressol donarà servei
a la Sagrera i Navas

Pàg. 3

ENTREVISTA Pàg. 8

Jordi Escoin
Director del centre d’educació
especial Pont del Dragó

“El Pont del Dragó és
un centre especial i
alhora integrador”
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L’Atlètic Barceloneta,
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Les escales mecàniques del carrer Vinya Llarga.
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Al terrat, només pot
haver-hi una antena
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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.

INFANTILS

Dijous 18 de febrer
Doctora Galipàndria
A les 18 h. Biblioteca La Sagrera-Marina Clotet (c. Camp
de Ferro, 1-3).Narració de contes. A partir de 4 anys.

Del 20 al 28 de febrer
Una nit al museu
Sant Andreu Teatre (c. Neopàtria, 54). Teatre de pallas-
sos presentat per Gralla Manufactures Teatrals.

Del 6 al 14 de març
Titelles “Ploramiques”
Sant Andreu Teatre (c. Neopàtria, 54). Espectacle molt
visual amb algunes transformacions escèniques.

ACTIVITATS

Dijous 18 de febrer
Barcelona Visual Sound
A les 18 h, al centre cívic Garcilaso (c. Juan de Garay, 116)
Documentals de contingut social.

Dijous 18 de febrer
Bolívia, entre el cel i la terra
A les 20 h, al centre cívic Garcilaso (c. Juan de Garay, 116)
Xerrada sobre la situació del país a l’actualitat.

Dilluns 22 de febrer
El triangle dramàtic
19 h. Biblioteca Garcilaso (c. Juan de Garay, 116)
Xerrades de psicologia a càrrec de Noelia Sánchez.

MÚSICA

Divendres 19 de febrer
Domiti
22 h. Centre cívic Garcilaso (c. Juan de Garay, 116)
Concert de rock/pop.

PARTICIPACIÓ

Horari d’atenció dels consellers i
conselleres del Districte als barris
Congrés-Indians. Casal de barri Caliu-Congrés. C.
Manigua, 25-35. Enric Fernández-Velilla. Dilluns, de
17 a 18 h. Dijous, de 19 a 20 h.
Baró de Viver. Centre cívic Baró de Viver. Pg. Santa
Coloma, 108, int. Noelia Torres. Dimecres, de 18 a
19 h. Divendres, de 9.30 a 10.30 h.
Bon Pastor. Centre cívic de Bon Pastor. Pg. Enric
Sanchis, 12. Oriol Vicente. Dijous, de 19.30 a 20.30 h.
Navas. Casal de gent gran de Navas. C. Capella, 16.
Javier Angulo. Dilluns, de 19.30 a 20.30 h.
La Sagrera. Centre cívic de La Barraca. C. Martí Mo-
lins, 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. Fora-
dada, 36. Jordi Casares. Dijous, d’11.30 a 12.30 h i di-
vendres, de 18.30 a 19.30 h.

TEATRE

Del 18 al 28 de febrer
Saben aquel que diu...
Sant Andreu Teatre (c. Neopàtria, 54)
Espectacle d’humor a càrrec de “Reugenio, con todos
mis respetos…”. Preu: 15 euros.

Del 10 al 21 de febrer
El sud del sud
Nau Ivanow (c. Hondures, 28-30). A càrrec de Josep Pere
Peyró. Preu: 15 euros (9 euros amics de la nau).

Del 19 al 28 de febrer
100
Nau Ivanow (c. Hondures, 28-30). A càrrec de D. Petterle,
N. Monaghan i C. Heinman. Obra dirigida per Sergi
Corbera. Preu: 12 euros (9 euros amics de la nau).

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

La comunitat de veïns ha
de posar-se d’acord en la

instal·lació d’una sola antena
de TV, ràdio i comunicació. En
cas que n’hi hagi més, la co-
munitat haurà de substituir-
les per una única antena que
reparteixi el senyal a tots els
veïns de l’edifici. L'antena
haurà d’estar situada al terrat i
s’ha d’evitar que es vegi des de
qualsevol lloc públic. Us recor-

dem que no es pot tenir cap ti-
pus d’element tècnic d’instal-
lació (aires condicionats, ante-
nes, alarmes, plaques solars i
altres aparells similars) sobre
el parament de façana, mira-
dors o balconades. Actual-
ment, amb l’apagada analògica
i l’arribada de la TDT, és un
bon moment perquè la comu-
nitat prengui acords sobre la
instal·lació d’una sola antena.

Al terrat, només pot haver-hi una antena



Daniel Venteo

La població escolar a Sant
Andreu ha experimentat

un increment molt important
en els darrers anys a causa de,
fonamentalment, tres efectes
que s’han superposat: la crea-
ció de zones de nova urbanit-
zació, l’augment de la natalitat
al barri i l’arribada de nouvin-
guts, que habitualment són jo-
ves.
Per aquests motius, durant els
últims anys s’ha anat gene-
rant un dèficit de places esco-
lars a causa d’una demanda
que creix constantment. Per
donar resposta a aquest dèfi-
cit, els darrers quatre anys, a

Sant Andreu-La Maquinista,
s’hi ha combinat la construc-
ció progressiva de noves esco-
les públiques de primària com
l’Eulàlia Bota, i les de La Ma-
quinista i Can Fabra (en ins-
tal·lacions provisionals). S’ha
incrementat l’oferta educativa
pública de primària en 150
noves places.
Un dels àmbits en els quals la
demanda és més alta és el
barri del Congrés-Indians.
Com que tot el barri es troba
pràcticament urbanitzat, l’ú-
nica reserva d’espai que hi ha
disponible és el canòdrom i
les pistes de tennis de Can
Ros. És aquí on s’ha decidit

ubicar la nova escola per a
aquest curs. Les instal·lacions
provisionals estaran situades
en mòduls temporals, a la
plaça que forma la cruïlla dels
carrers Cardenal Tedeschini i
Concepción Arenal, amb el
trasllat de les pistes de petan-
ca al nou espai enjardinat del
canòdrom. D’aquesta manera
es garanteix que totes les de-
mandes d’alumnes puguin
trobar una oferta a la seva
àrea de proximitat.

Nova escola bressol Icària
Una altra de les prioritats
municipals és incrementar
l’oferta de places d’escoles

bressol per tal de garantir
una millor compatibilitat en-
tre la vida familiar i l’activitat
laboral, amb l’objectiu de do-
blar el nombre de places es-
colars en aquest mandat.
Per a aquest curs 2010-2011,
s’ofereix una nova escola bres-
sol al barri de la Sagrera. El
seu nom és escola bressol Icà-
ria per recuperar el nom de
l’escola que hi va haver a l’an-
tic carrer Oliva amb Mossèn
Juliana, que era una coopera-
tiva de pares i que va ser cap-
davantera en el nou model
educatiu fruit de la transició.

L’escola disposa de 73 places:
7 per a nadons de 0 a 1 any,
30 per a infants d’1 a 2 anys i

36 per a infants de 2 a 3 anys.
La nova escola és una mostra
de la transformació que la
nova estació de la Sagrera por-
ta a aquest barri.
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Alumnes de l’escola Can Fabra.

CIUTADANS OPINEN

Carol Guamis
Administrativa

Els conec, i em sembla
perfecte que els facin.
Sóc de la colla de
gegants del barri i vam
participar en una tam-
borinada per tal de pro-
mocionar els nous cen-
tres

Sara Casados
Comunicòloga

Nosaltres en aquesta
escola estem molt bé, i
m’alegro que augmen-
tin les places al distric-
te per al curs que ve. A
veure si també ens hi
posem per a l’ESO!

Yael Borkow
Psicòloga

Ja ens agrada que aug-
mentin les places per
als nens petits, i espero
que ho facin també les
places per a l’institut.

Maria Silvente
Infermera

Me parece perfecto.
Hacía mucha falta
resolver la escolariza-
cion en cada área de
proximidad.

Anabel
Valenzuela
Administrativa

Me parece muy bien.
Conozco casos cercanos
de niños que este curso
han tenido muchos pro-
blemas para escolari-
zarse.

Antonio Castillo
Barcelona neta

Me parece muy bien.
Hacen mucha falta los
colegios. Y guardería ya
hay una, pero, natural-
mente, no llega para
todos.

Cone i x e l s n ou s c e n t r e s e du c a t i u s qu e comen ç a r a n a f u n c i o n a r e l c u r s 2 0 1 0 - 1 1 ?

Nous centres educatius als
barris per al curs 2010-2011

El Districte es prepara per a la

campanya de matriculació per

al 2010-2011 amb l’entrada en

funcionament de nous centres

escolars de primària i noves

escoles bressol municipals

Les noves escoles
han incrementat
l’oferta de primària
en 200 places els
darrers 4 anys
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URBAN I SME

Jordi Miró

És un d’aquells projectes
d’àmbit provincial que

tindrà un impacte més que
positiu a la Trinitat Vella i la
Trinitat Nova i, per exten-
sió, al districte de Sant An-
dreu. L’arribada del carril de
bus i de vehicles d’alta ocu-
pació (VAO) des de Ripollet
pel centre de la Meridiana,
fins a l’alçada de l’avinguda
Rio de Janeiro, comportarà
una sèrie de canvis i actua-
cions urbanístiques –algu-
nes reivindicacions històri-
ques dels veïns– que, si tot
va com està previst, queda-
ran enllestides cap al final
de desembre del 2011. D’en-
trada, es millorarà la comu-
nicació amb cotxe i a peu
entre la Trinitat Vella i la
Trinitat Nova, que ara es fa
a través del pont de Sarajevo
i de les passarel·les per a via-
nants que travessen la Meri-
diana quan enllaça amb la C-
58, un dels punts d’entrada
de Barcelona. I es farà grà-
cies a la instal·lació del que,
a partir d’aleshores, serà el
primer semàfor d’aquella
banda de la ciutat, el que hi
haurà a la Meridiana a l’alça-

da del carrer Tossal i que
tindrà una doble funció:
permetre als vianants anar
d’una Trinitat a l’altra a ni-
vell de terra i permetre tam-
bé el pas directe dels vehi-
cles d’un barri a l’altre

gràcies a la construcció d’u-
na nova via que travessarà la
Meridiana. Serà una manera
de donar caràcter urbà a
aquesta via que fins ara te-
nia caràcter interurbà. Per la
banda de la Trinitat Vella, es
donarà continuïtat a la ca-
rretera de Ribes en paral·lel

a la Meridiana, amb la qual
cosa els vehicles no hauran
d’incorporar-s’hi per des-
prés tornar-ne a sortir, si vo-
len anar en direcció al parc
de la Casa de les Aigües. És a
dir, serà com la ronda de la
Trinitat Vella, amb doble
sentit de circulació i una
ampla vorera. A la banda de
la Meridiana que toca a la
Trinitat Nova, s’hi cons-
truirà un mur idèntic al de
la banda oposada que per-
metrà vèncer el desnivell del
talús actual. Un ascensor
permetrà salvar el desnivell
entre la part del darrere del
barri i el pas a Trinitat Nova.
Tot plegat, donarà opció, en
el futur, a cobrir la Meridia-
na i crear una gran plaça que
unirà ambdós barris i elimi-
narà les molèsties del soroll
del trànsit.

Imatge virtual de com serà el carril bus VAO.

La carretera
de Ribes tindrà
continuïtat
independent de
la Meridiana

L’arribada per la
Meridiana del carril
per a vehicles d’alta
ocupació farà que
tots dos barris
quedin més ben
comunicats amb
cotxe i a peu

Les dues Trinitats estaranmés
unides gràcies al nou carril bus VAO

El carrer d’Argüelles (Diagonal) amb l’encreuament del
pg. de Gràcia. (Foto: Maruja Redondo.)

Història de la Diagonal
L’avinguda Diagonal és una de les vies més importants de
Barcelona. Tothom, visqui al barri on visqui, hi ha passat
més d’una vegada. Té 11 quilomètres de llargada i a la
banda de la Zona Universitària arriba a tenir 92 metres
d’amplada. Travessa tota la ciutat en forma de biaix –d’a-
quí li ve el nom– i, de fet, la divideix en dues parts. Cerdà
la va concebre com una via per unir de forma ràpida nuclis
de població que aleshores estaven força allunyats, com
Sarrià, Gràcia, el Clot i Poblenou. Cal recordar que quan
Cerdà va projectar l’Eixample barceloní poblacions del pla
de Barcelona com Gràcia, Sants, les Corts, Sant Gervasi,
Sarrià, Horta, Sant Andreu de Palomar i Sant Martí de
Provençals eren encara municipis independents.
De fet, la Diagonal comença a ser una realitat fora de Bar-
celona, a la Vila de Gràcia, quan aquesta població encara
era independent. Va ser el tram entre el passeig de Gràcia
i Pau Claris, batejat inicialment amb el nom d’Argüelles.
El creixement de la Diagonal va ser molt lent, perquè de
fet no va acabar-se fins a principi de l’actual segle XXI,
quan va obrir-se i urbanitzar-se la part més propera al
mar, gràcies a l’impuls urbanístic del Fòrum 2004.
La tipologia de la Diagonal és molt diferent segons el sec-
tor de la ciutat per on passa. Hi ha trams molt comercials,
d’altres amb edificis emblemàtics, n’hi ha que conviden al
passeig i d’altres que estan molt més dedicats al trànsit de
vehicles que als vianants.
Actualment hi ha en marxa un procés de participació per
decidir com ha de ser aquesta important avinguda que
travessa Barcelona de cap a cap i tots els barcelonins i
barcelonines més grans de 16 anys hi podran dir la seva.
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



Obres a l’edifici de l’antic canòdrom.

David Sabaté

Les tasques de millora a
Sant Andreu han estat in-

tenses durant els darrers dos
anys, especialment el 2009, on
s’han concentrat nombroses
obres municipals, del Fons Lo-
cal Estatal i grans infraestruc-
tures com l’AVE o el metro.
El primer objectiu del Distric-
te ha estat i és el de “cosir” els
barris, eliminant l’aïllament
entre ells i igualant-los pel que
fa als estàndards de qualitat.
Aquesta és la finalitat de pro-
jectes com el de les casernes
de Sant Andreu, amb la cons-
trucció d’equipaments, habi-
tatges (un 60% públics) i dues
grans zones enjardinades; els
habitatges de la carretera de
Ribes; la remodelació i trans-
formació del passeig Santa
Coloma; o el projecte de Porta
Trinitat, amb equipaments,
habitatges públics i la pacifica-
ció dels entorns de la plaça Jo-
sep Andreu i Abelló.

Les obres de l’AVE permetran
acostar els barris de Sant An-
dreu i la Sagrera als del Bon
Pastor i Sant Martí. El Pla
Sant Andreu–La Sagrera per-
met cobrir els més de 4 quilò-
metres que avui separen
aquests barris.
En la mateixa línia, a cada
barri s’ha fet una tasca im-
portant de transformació. A
Trinitat Vella, per exemple,
s’han construït tres escales
mecàniques (als carrers Auso-
na, Vinya Llarga i Almassora)
per millorar l’accessibilitat, i
s’han reurbanitzat diversos
carrers i remodelat equipa-
ments (Casa de les Aigües,
CEIP Ramon Berenguer III i
els camps de futbol). A Baró
de Viver, s’hi ha reformat la
pista esportiva i s’hi han ins-
tal·lat pantalles acústiques al
passeig Santa Coloma i al car-
rer Tiana.
A Sant Andreu de Palomar,
s’hi ha completat la pacifica-

ció d’una bona part dels car-
rers de l’entorn de la rambla
de Fabra i Puig i Onze de Se-
tembre. També s’hi han reur-
banitzat altres carrers del nu-
cli històric i actualment està
en obres el passatge Filatu-
res. De la seva banda, a la Sa-
grera s’hi ha pacificat gairebé
per complet el nucli històric i
s’hi ha construït el nou gran
bulevard del carrer Garcilaso.
Al barri de Navas, s’hi han
iniciat els equipaments de
l’antiga caserna de la Guàrdia
Civil i s’hi ha creat més espai
per als vianants als carrers
Bofarull i Biscaia.
Finalment, al barri de Con-
grés-Indians s’hi ha encetat
la renovació dels seus princi-
pals eixos, Felip II i Garcilaso,
i també del canòdrom, on
s’aixecarà el nou Centre de
Cultura Contemporània de
Barcelona.
Al Bon Pastor, la transforma-
ció de Cases Barates millora
considerablement la fisono-
mia del barri. A més, s’ha ac-
tuat en la pacificació dels car-
rers al voltant del centre cívic
i del nou mercat.
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NOT ÍC I E Sf
Lamaqueta de la Sagrera, a Sant Andreu
La maqueta, de 22 metres de llarg, de l’ordenament
ferroviari de la futura Estació de la Sagrera s’ha tras-
lladat al Club Natació Sant Andreu (rambla Fabra i
Puig, 47), on els veïns poden veure com serà l’estació
i com funcionaran els nivells subterranis. És obra de
l’Agrupament Ferroviari de Barcelona i fins ara s’ex-
posava a l’edifici del Fòrum. La regidora, Gemma
Mumbrú, va estrenar la nova ubicació el 22 de gener.

Conveni per impulsar la inserció laboral
Dins de la seva estratègia de promoció de l’activitat
econòmica, laboral i comercial, el Districte de Sant
Andreu ha signat un conveni amb el centre comercial
La Maquinista i l’empresa Carrefour per contractar
persones residents al territori de Sant Andreu amb
dificultats d’inserció social o laboral. El conveni va
entrar en vigor l’1 de gener de 2010 i tindrà una du-
rada d’un any, prorrogable.

Nou Punt d’Informació Juvenil Garcilaso
Una festa futurista amb DJ, espectacles virtuals i vi-
deojocs gegants va inaugurar, el 21 de gener, el nou
Punt d’Informació Juvenil del Centre Garcilaso
(Juan de Garay, 116-118) i l’Espai de Trobada per a
Joves “El Garci”, situat al mateix centre. El Punt
d’Informació Juvenil facilita als joves informació so-
bre tot allò que els pot interessar. També compta
amb professionals que ofereixen assessorament.

Arriba el Carnestoltes 2010
El rei Carnestoltes arriba al districte de Sant An-
dreu. A Baró de Viver, hi ha una rua infantil amb les
escoles del barri el 12 de febrer (de 15.30 a 17 h).
El 13 de febrer, a la tarda, es fan rues a la Sagrera i
a la Trinitat Vella. El 13, també a la tarda, Sant
Andreu rep el rei Carnestoltes a la plaça del Comerç.
I el 14, al migdia, hi haurà rua en aquest barri i al
de Congrés-Indians.

Les obres volen apropar els diferents barris
del districte i equiparar-los pel que fa a
estàndards de qualitat

Pluja de caramels a la tradicional festa dels Tres Tombs
Alexandra Rubio

Centenars de famílies s’han
acostat a veure la cavalca-

da de confraries de barretaires
i genets acompanyats de tres
bandes de música. Els carruat-
ges esperen la benedicció dels
animals davant de l’església de
Sant Andreu, situada a la plaça
Orfila, per començar a fer els
Tres Tombs. Sonen els casca-
vells dels cavalls que arrosse-
guen amb força les carrosses,
de dues i quatre rodes, i s’ini-

cia la primera volta. Els genets
llancen generosament grapats
de caramels a dreta i esquerra
del passeig i els més petits s’a-
jupen per collir-los al més
aviat possible. Els gossos bor-
den, la música sona i el terra
és ple de dolços en una festa
que se celebra des de fa més
de 150 anys el primer diu-
menge després de la festivitat
de Reis i en honor de sant An-
toni Abat. La festa, celebrada
aquest any el dia 10 de gener,

va comptar amb la presència,
entre altres personalitats, de
l’alcalde, Jordi Hereu, el presi-
dent del Districte, Joaquim
Mestre, la regidora, Gemma
Mumbrú, i altres regidors. Van
participar a l’edició d’aquest
any una trentena de carruat-
ges i de cavalls individuals
amb els llancers de la Guàrdia
Urbana, la carrossa de sant
Antoni Abat, els carros a la pa-
gesa i els carruatges de quatre
rodes guarnits, entre altres.

Continuen les millores als
barris de Sant Andreu

L’alcalde, en un dels carruatges que van participar als Tres Tombs.
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NOMENCLÀTOR

MatildeAlsina

El nomenclàtor de carrers barceloní
compta amb 4 nous noms de dona

després que el Consell Plenari del Dis-
tricte de Sant Andreu aprovés dedicar
quatre espais del barri de la Sagrera a
Pepa Colomer, Mercè Rovira, Àngels
López de Ayala i VirginiaWoolf.
Amb aquests són ja 288 vials de la ciu-
tat els que porten noms de dona –sense
comptar els 11 més que estan en
tràmit–, en una nova mostra del com-
promís de l’Ajuntament de Barcelona
per incorporar noms femenins als ca-
rrers de la ciutat de cara a equilibrar les
desigualtats entre homes i dones.

Els personatges triats, sortits d’una
proposta de la Ponència de No-
menclàtor, tenen un origen divers:
dues són filles de la ciutat, una terce-
ra hi va desenvolupar una activitat
destacada i la quarta és una figura li-

terària internacional. També són ben
diverses les seves trajectòries, però en
el que coincideixen és en la importàn-

cia que la seva actuació va representar
per a la situació de la dona.
Així, Pepa Colomer Luque (Barcelona,
1913-Surrey, 2004) va ser la primera
dona de l’Estat espanyol a aconseguir el
títol de pilot aeronàutic, i si l’aportació
de Mercè Rovira Aliberch (Barcelona,
1902-1986) s’acosta més a les activitats
tradicionalment femenines, la formació
que l’acadèmia de tall i confecció creada
per ella va donar a dones de classes po-
pulars de Sant Andreu, el Clot, Poble-

nou, la Sagrera i Santa Coloma la fa me-
reixedora d’aquest reconeixement.
Més exòtica és la tercera, Àngels López
de Ayala (Sevilla, 1856-1926), escripto-
ra de teatre i contes, fundadora a Barce-
lona de la publicació El Progreso i mem-
bre de diverses lògies maçòniques. Poc
cal dir sobre la coneguda Virginia Woolf
(Londres, 1882-1941), novel·lista, assa-
gista i editora, membre del grup de Blo-
omsbury i capdavantera del moviment
feminista del seumoment.

Van ser dones
que van trencar amb
els estereotips femenins
de la seva època

L’Ajuntamentmanté el seu compromís amb l’equilibri
entre nomsmasculins i femenins als carrers de Barcelona
amb els nous jardins de Pepa Colomer,Mercè Rovira,
Àngels López de Ayala iVirginiaWoolf

Jardí de Pepa Colomer, primera pilot aeronàutica de l’Estat espanyol.

Sant Andreu tindrà
quatre jardins amb
nomdedona

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

GRUPS MUNICIPALS

SantAndreu, nou
protagonista de la
centralitat deBarcelona
PSC. Gemma Mumbrú

El Districte de
Sant Andreu ha
apostat clara-
ment per ser un
nou protagonista

de la centralitat a la Barcelona
metropolitana. L’estació d’Alta
Velocitat de la Sagrera ens farà
ser el cor del nord de la ciutat,
i l’intercanviador de la Sagrera
(línies 4 i 9 de metro i estació
de rodalies) i els busos de barri
126 i 127 a la Trinitat Vella
ens ajudaran a millorar l’oferta
de transport públic. Anem
completant la pacificació dels
nostres nuclis històrics i es-
tem promovent la creació de
622 places d’aparcament gra-
tuïtes a tots els barris. Però
també busquem guanyar el
nostre espai cultural a Barcelo-
na. Al costat de projectes com
el de la Fabra i Coats, la Nau
Ivanow i el canòdrom, aquest
any es faran itineraris del Mu-
seu d’Història de Barcelona als
barris del Bon Pastor i del
Baró de Viver, amb el seu pa-
trimoni industrial, i al barri de
la Trinitat Vella amb la Casa
de les Aigües. Visca la cultura
a tots els barris!

Sant Andreu, per a les
persones
CiU. Raimond Blasi

El 1897, el poble
de Sant Andreu
va ser annexio-
nat per sumar-lo
a un gran projec-

te de ciutat, el d’una gran Bar-
celona, que havia d’aportar ri-
quesa i noves oportunitats.
Han passat més de 110 anys i
el món s’ha anat fent petit i
Barcelona cada vegada més
gran gràcies a districtes com
Sant Andreu. Amb tot, amb
massa coses continuem estant
a la “quinta forca!” Ara és hora
de prendre decisions, de ser
valents, de fer-nos més grans
sense perdre el sentit i el caliu
de tots i cada un dels nostres
barris. El projecte de ciutat i
de districte del partit socialis-
ta després de 30 anys s’ha es-
gotat. Cal tornar a fer un salt
endavant més enllà d’infraes-
tructures, i situar la persona
com a eix central de les políti-
ques socials, culturals, educa-
tives... Des de CiU volem fer el
camí amb tu, compartint aspi-
racions, esforços, somnis i
il·lusions. Estic a la vostra dis-
posició a: rblasi@bcn.cat.
Gràcies!

Més seguretat de
proximitat
PP. Emma Balseiro

La inseguretat a
algunes zones de
Sant Andreu és
una constant
amb la qual han

de viure els veïns del nostre
districte. Trinitat Vella, per
exemple, ha esdevingut un pol
de venda de droga a la ciutat,
fet que provoca que els veïns
del barri visquin constant-
ment situacions violentes, ba-
ralles i robatoris als comerços.
Tot això, malgrat la proximitat
de la caserna dels Mossos
d’Esquadra, que no té agents
suficients per fer-hi front. Per
això, el Grup del Partit Popu-
lar, liderat per Alberto Fernán-
dez, hem reclamat que s’incre-
menti la presència de la
Guàrdia Urbana i que s’exigei-
xi a la Generalitat 500 Mossos
d’Esquadra més per a la ciutat.
Alhora, reclamen la instal·lació
de càmeres, com demanen els
veïns, als punts més conflic-
tius i les zones escolars.
L’equip de govern municipal
ha de passar a l’acció, abando-
nar la passivitat en la qual està
sumit i vetllar per garantir la
seguretat dels nostres ciuta-
dans.

Sant Andreu:
barris amb futur
ICV. Quim Mestre

Com a regidor-
president del
Districte de Sant
Andreu us dono
la benvinguda en

aquest nou espai que compar-
tiré regularment amb tots i to-
tes. Des del govern municipal i
des de la força política d’ICV-
EUiA que represento, treba-
llem per una transformació
positiva dels nostres barris.
S’ha fet molta feina i els can-
vis que hem aconseguit han
estat gràcies a l’esforç i la par-
ticipació dels veïns i veïnes,
del teixit associatiu, i de tot
l’equip de treballadors i treba-
lladores municipals. Sense
aquesta complicitat hauria es-
tat impossible assolir les mi-
llores actuals. El nostre com-
promís és continuar en
aquesta línia per potenciar i
garantir que els set barris de
Sant Andreu –Navas, la Sagre-
ra, Congrés-Indians, Bon Pas-
tor, Baró de Viver, Trinitat
Vella i Sant Andreu– es verte-
brin amb una política de cohe-
sió i equilibri social i territo-
rial que permeti una qualitat
de vida més alta i millors ser-
veis a tota la ciutadania.

Estudis de secundària
a la Trinitat Vella
ERC. Ester Capella

Des d’Esquerra
hem apostat sem-
pre per l’educació
com un dels eixos
prioritaris per es-

devenir una societat preparada
per assolir els reptes de futur;
volem una societat cohesiona-
da, fruit de la integració cultu-
ral, la inclusió social i amb igual-
tat d’oportunitats per a tothom.
Des de la Generalitat vam lide-
rar el Pacte Nacional per l’Edu-
cació i des del Districte de Sant
Andreu ensmantenim ferms en
aquest compromís, recollint les
demandes de la comunitat edu-
cativa. Primer vam presentar
una proposició al Plenari perquè
el SES Josep Comas i Solà, únic
centre educatiu públic de se-
cundària de la Trinitat Vella es-
devingui Institut d’Ensenya-
ment Secundari, demanera que
el jovent de la Trinitat Vella pu-
gui cursar estudis secundaris
postobligatoris al seu barri. Ara
cal resoldre al CEIP LaMaqui-
nista la provisionalitat de les se-
ves instal·lacions i agilitar la
construcció definitiva de l’edifi-
ci. Així ho vam reclamar en el
darrer Plenari presentant una
moció al govern.
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MULT IMÈDI A

TELEVISIÓ

BTV
“Connexió Barcelona”
De dilluns a divendres, de 17 a 20 h
“Info Barris”
Sant Andreu: 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
Editada per l'Associació de Veïns de Sant
Andreu de Palomar
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
Editada pel Centre d'Estudis Ignasi Iglésias
c. Ignasi Iglésias, 33. Tel. 93 346 39 90
Edició digital: www.foratdelvent.cat

INTERNET

Portal Mòbil

Tots els serveis municipals disponibles des
del vostre telèfon mòbil. Sol·licitar el
volant de residència del padró d'habitants,
saber quines són les estacions de Bicing o
els punts Wi-Fi més pròxims o tot allò
relatiu a les grues són alguns dels serveis
municipals que podeu tenir al mòbil.
www.bcn.cat/mobil

eGovernment

Presenta els serveis basats en les tecno-
logies de la informació i la comunicació
que impulsa l'Ajuntament per tal d'oferir
als ciutadans un servei públic més àgil i
proper amb l'Administració.
www.bcn.cat/egovernment

wPOL I E SPORT IU

Pere S.Paredes

El Club Natació Atlètic Barcelone-
ta va sumar, el 24 de gener, el seu

cinquè títol de copa del Rei consecu-
tiu en derrotar en la final el Club Na-
tació Sabadell per 12 a 6, en una edi-
ció que se celebrava per primera
vegada en les instal·lacions del Club
Natació Sant Andreu.
Encara que el resultat final sembla
concloent, l’encontre va ser força
igualat en el primer període (4-5),
però en els dos últims parcials els ho-
mes de Santi Fernández, defensors
del títol, van superar el conjunt va-
llesà, entrenat per Xavi Balaguer,
amb parcials clars (1-4 i 1-3), que van
decantar la final per al conjunt de
Barcelona.

L’alcalde de Barcelona, Jordi Hereu,
després del lliurament de premis va
afirmar que “ha estat una magnífica
final de la copa del Rei de waterpolo,
en les instal·lacions d’aquest magnífic

club de Sant Andreu. I la final l’ha
guanyat un magnífic equip de Barce-
lona: el CN Atlètic Barceloneta”.
Per a l’alcalde, aquesta competició ce-
lebrada a Sant Andreu reafirma la
idea que “Barcelona i Catalunya te-
nen molta força i lideren el món de

l’esport, sobretot, en el waterpolo.
Les grades de la piscina han estat
plenes d’aficionats i seguidors, molt
entesos, que han gaudit de tots els
dies de la competició”.
Al final del partit, també es va esco-
llir el millor jugador de la copa i el
màxim golejador, premis que van
recaure en el waterpolista del CN
Atlètic-Barceloneta, Felipe Perrone;
mentre que el guardó al millor juga-
dor promesa va ser per a Óscar Car-
rillo, del CN Sabadell.
L’equip pentacampió es va guanyar
la plaça a la final en derrotar el CN
Terrassa per 14 gols a 8, mentre
que el CN Sabadell feia el mateix
amb el CN Alcorcón, per 9 a 6. Els
equips del R. Canoe NC, del CN
Barcelona, del CN Mataró Quadis i
del CN Sant Andreu van ser els al-
tres participants d’aquesta edició
de la copa del Rei de waterpolo
2010.

La piscina Pere Serrat ha estat seu de la final de la
copa del Rei de waterpolo per primera vegada en
una edició guanyada de nou per l’Atlètic Barceloneta

L’Atlètic Barceloneta
es va proclamar
campió per cinquena
vegada consecutiva

Els campions amb l’alcalde i la regidora, després de rebre els trofeus.

L’Atlètic Barceloneta, rei de copes
a la piscina del CN Sant Andreu

Ràpid Pont és a Sant Andreu des del 1948.

ARàpid Pont reparen calçat, fan plantilles anatò-
miques, treballs ortopèdics per a sabates, dupli-

cats de claus, comandaments per a pàrquings, graven
noms en plaques de bústia... Tot ràpid, però amb la
garantia d’una llarga experiència i un bon servei. És
un negoci familiar molt arrelat a Sant Andreu, encara
que tot va començar a la Pobla de Lillet. D’allà era el
Pelegrín Pont i allà va obrir el seu ràpid l’any 1945.
Només tres anys més tard, el 1948, va obrir el negoci
a Sant Andreu, al carrer Rubén Darío. Des d’alesho-
res, formen part inseparable del barri. El 1966, es
van traslladar al carrer de l’Ajuntament i el 2007, a
l’actual local, al passeig Torras i Bages. L’Agustí Pont i
Pérez és el fill del fundador i hi treballa des que era
ben jove. Ara també hi ha la tercera generació del ne-
goci familiar, l’altre Agustí, el seu fill, que ha heretat
la mateixa il·lusió per la feina.

Ràpid Pont / Pg. Torras i Bages, 18/ Tel. 93 345 08 56

E L TAULE L L

Ràpids, però de llarg
recorregut

Joan Anton Font



SANT ANDREU8 Febrer 2010

Quan va néixer el centre munici-
pal Pont del Dragó?
El curs 1986-87. Va ser promogut per
l’Institut Municipal de Persones amb
Discapacitat. Ara formem part del Con-
sorci d’Educació de Barcelona.
Des de fa uns anys la vostra seu és
al parc de la Pegaso.
Vam instal·lar-nos-hi el 2001, en un
dels edificis històrics de la fàbrica que
produïa els populars camions Pegaso,
on hi havia l’escola Juan de la Cierva,
que va tancar.
Els alumnes fan ús del parc?
Sí, el nostre centre no té pati. Els alum-
nes que són autònoms hi van a l’hora
d’esmorzar.
El rei del centre Pont del Dragó és
l’ordinador, oi?
Per als nostres alumnes el paper i llapis
és l’ordinador. Els ofereix un munt de
possibilitats de formació.
I també de treball!
Efectivament. Aquest és un objectiu di-
fícil, però que en molts casos es pot as-
solir. Per exemple, una persona amb

discapacitat, encara que sigui molt len-
ta escrivint, si t’envia un correu electrò-
nic, no saps quan ha tardat a escriure’l.
Pot fer, doncs, una feina en què la base
siguin els correus electrònics, encara
que de manera lenta; ara bé, aquesta
mateixa persona no serà eficaç amb
l’ús del messenger, si cada vegada que
ha de respondre triga cinc minuts. És
una sort que l’accés a l’ordinador es pu-
gui adaptar de moltes maneres per a
cada discapacitat específica.
Quinesmaneres, per exemple?
L’ordinador pot tenir un teclat gran o
petit, el ratolí pot ser una pantalla tàc-
til, la persona amb discapacitat pot do-
nar ordres a l’ordinador amb el movi-
ment del cap o dels ulls, tot utilitzant
només un botó o dos, accionats per pe-
tits moviments del cos...
Quants alumnes hi ha al centre
Pont del Dragó?
Unmàxim de 48 alumnes.
En què se centra la formació que
oferiu?
En les arts gràfiques, que permet obte-
nir la titulació d’auxiliar de disseny grà-
fic i aplicacions audiovisuals, i en un
programa administratiu, que permet
obtenir el títol d’auxiliar d’oficina amb
aplicacions informàtiques. Aviat passa-

rem a la nova estructura de programes
de qualificació professional inicial.
Qui pot tenir accés al centre Pont
del Dragó?
Els alumnes amb discapacitat, prefe-
rentment motriu, que tinguin més de
16 anys. M’agradaria destacar que
aquest és un centre especial, només per
a persones amb discapacitat, però alho-
ra integrador: volem que els alumnes
quan surtin d’aquí treballin o bé conti-
nuïn la formació en un centre ordinari.
El nostre objectiu és que els nostres
alumnes s’integrin a la societat.
Ara poden fer pràctiques a l’Admi-
nistració pública, oi?
Sí, el Consorci d’Educació de Barcelona
ha signat un conveni amb el Districte
de Sant Andreu, l’objectiu del qual és fa-
cilitar que els alumnes facin pràctiques
a les dependències municipals, però
també als comerços i a les escoles de la
zona. D’aquesta manera establim vin-
cles amb Sant Andreu i evitem un dels
problemes més grans de les persones
ambmobilitat reduïda, el transport.
Hi ha un munt d’aparells tecnolò-
gics que no s’han ideat específica-
ment per a persones amb discapa-
citat que després han estat útils
per a aquest col·lectiu.

Sí. El control del ratolí de l’ordinador
gràcies al moviment del cap va idear-se
perquè els pilots dels helicòpters no
haguessin de treure les mans dels co-
mandaments, i va molt bé per a algu-
nes persones amb discapacitat; el fet
que els rellotges parlin, que les bàscu-
les parlin... també és molt útil per a al-
gunes persones amb discapacitat; els
teclats petits beneficien les persones
que tenen malalties musculars degene-
ratives, que poden moure el braç no-
més una mica; els ordinadors portàtils
tipus “tablet PC” es poden col·locar fà-
cilment en una cadira de rodes…
Faci’m cinc cèntims del congrés
que esteu preparant sobre comu-
nicació augmentativa.
En aquest congrés, de caràcter inter-
nacional, que tindrà lloc a Barcelona
el mes de juliol, es debatrà sobre la
comunicació augmentativa, que ha
fet grans progressos en els darrers
anys gràcies als avenços tecnològics:
ordinadors portàtils, veu sintetitzada
de gran qualitat... L’exemple més co-
negut de qui fa ús de la comunicació
augmentativa és el del científic Step-
hen Hawking, que pateix una malaltia
degenerativa. Trobareu informació
del congrés a www.isaac2010.org.

ENTR EV I S TA Jord i Es co in , d i r e c to r de l c en t re d ’educac i ó e spe c i a l Pon t de l Dra gó

Jordi Escoin, al centre d’educació especial Pont del Dragó.

Jordi Escoin és director del centre d’educació

especial Pont del Dragó (www.bcn.cat/pontdel-

drago), on es realitza formació per a persones

amb discapacitat motriu

“El Pont del Dragó és
un centre especial i
alhora integrador”

Daniel
Romaní


