
Veïns, veïnes i comerciants del
Bon Pastor van acompanyar l’al-
calde, Jordi Hereu, i la regidora,
Gemma Mumbrú, en la inaugu-
ració, el passat 19 de desembre,
del mercat provisional d’aquest
barri. El nou espai acull 19 para-
des i amplia l’horari obrint tres
tardes a la setmana. L’Associació
de Comerciants del Bon Pastor
ha creat la targeta client, que
ofereix descomptes als client en
qualsevol dels establiments del
mercat. La nova carpa disposarà,
a partir de l’estiu que ve, d’una
estació de la L9 del metro just al
costat. L’espai inaugurat funcio-
narà fins que finalitzi la remode-
lació total del vell mercat del Bon
Pastor.

El mercat provisional del
Bon Pastor ja és una realitat

Compte enrere per a les obres
de l’estació de la Sagrera

LICITACIÓ

El Govern aprova
una inversió de
677milions d’euros

PROJECTE

La licitació inclou la
construcció de l’estació
i la dels seus accessos

AFLUÈNCIA

Es preveuen 100milions
d’usuaris anuals a la
nova estació
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L’alcalde, Jordi Hereu, i la regidora GemmaMumbrú, a la inauguració del mercat.



SANTANDREU

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 San-
chis, 12. Oriol Vicente. Dijous, de 19.30 a 20.30 h.

Navas. Casal de gent gran de Navas. C. Capella, 16. Ja-
vier 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. Divendres, d’18.30 a 19.30 h.

CONSELLS DE BARRI

Consell de Barri del Bon Pastor
Centre cívic: Passeig d’Enric Sanchis, 12.
Dilluns 11 de gener a les 19 hores.

Consell de Barri de Congrés-Indians
Casal Caliu: Carrer Acàcies, 26-28.
Dimarts 12 de gener a les 19 hores.

Consell de Barri de la Sagrera
Centre cívic: Carrer Martí Molins, 29.
Dimarts 18 de gener a les 19 hores.
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Consell de Barri de Sant Andreu
Centre cívic: Carrer Gran de Sant Andreu, 111.
Dimecres 19 de gener a les 19 hores.

Consell de Barri de Trinitat Vella
Centre cívic: Carrer Foradada, 36.
Dilluns 25 de gener a les 19 hores.

Consell de Barri de Navas
Casal de gent gran: Carrer Sant Antoni Maria Claret /
Trinxant
Dimarts 26 de gener a les 19.30 hores.

Consell de Barri de Baró de Viver
Casal de gent gran: Passeig de Santa Coloma, 104, interior.
Dijous 28 de gener a les 19 hores.

ACTIVITATS

Divendres 15 de gener
La barra del siete + Humareda
A les 22 h a l’Espai Jove Garcilaso (Juan de Garay, 116-
118)
Actuació de dos grups que fusionen ritmes llatins,
rumba Catalanya i funk.

Dissabte 23 de gener
Escalofrío
A les 18 h a l’Espai Jove Garcilaso (Juan de Garay, 116-
118)
Dins del cicle de terror, es projecta aquesta pel·lícula
espanyola, feta l’any 1977. La presentarà el seu direc-
tor, Carlos Puerto.

Dijous 28 de gener
Excursionisme a Canàries
A les 20 h a l’Espai Jove Garcilaso (Juan de Garay, 116-118)
Conferència que forma part del Cicle d’aventura i mun-
tanya, i que organitza el Centre Excursionista i Ecolo-
gista Cordada. Es projectaran diapositives.
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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.

L A COMUN I TAT ÉS COSA DE TOT S

Les ciutats, els barris, les comuni-
tats de veïns on vivim són els esce-
naris en què ciutadans i ciutadanes
coneixem els valors cívics i cons-
truïm les relacions socials que ens
permeten viure en comunitat.
És recomanable acollir els nous
veïns que arriben a l’escala, perquè
una bona rebuda facilita la integra-
ció i la participació en l’organització
de la comunitat.
Cal que algun membre de la comu-
nitat informi els nous veïns i veï-

nes de tot un seguit d’aspectes
indispensables que els cal conèixer:
les persones responsables de l’ac-
tual Junta de Propietaris, el tipus
d’organització per a la neteja de l’e-
difici, l’abonament de les quotes,
les principals normes de respecte i
convivència i l’ús dels espais comu-
nitaris.
Elaborar un protocol de benvinguda
on s’expliquin aquestes qüestions i
oferir-lo als nous veïns de l’escala és
de gran utilitat.

Acull els nous veïns i informa’ls del funcionament de la comunitat



Daniel Venteo

L’aprovació governamen-
tal és un pas endavant

de primer ordre per fer reali-
tat la continuació de l’alta
velocitat entre Barcelona i la
frontera amb França. Els
677 milions d’euros aprovats
seran destinats a la cons-
trucció de l’estructura i els
accessos a la nova estació.
L’alcalde de Barcelona, Jordi
Hereu, ha celebrat l’aprova-
ció. L’alcalde Hereu –que cal
recordar que va exercir les
màximes responsabilitats al
districte de Sant Andreu– ha
liderat el projecte i, tot i les
dificultats econòmiques del

moment actual, sempre ha
exigit que l’Estat complís els
terminis d’execució de l’obra
i ha contribuït a trobar una
solució al repte financer que
representa aquest projecte.
De fet, es tracta de l’obra pú-
blica amb la licitació més
gran mai feta a Espanya. No
hi ha dubte que en un con-
text de crisi com l’actual, l’o-
bra pública contribueix a fo-
mentar l ’ocupació, i la
Sagrera serà un gran espai
generador de nous llocs de
treball.
La nova estació donarà ser-
vei a les circulacions ferro-
viàries no només dels trens

d’alta velocitat, sinó també
dels de rodalies i regionals, i
es connectarà amb les xarxes
de metro i bus, entre d’al-
tres. Les seves instal·lacions
seran completament accessi-
bles per a les persones amb
mobil itat reduïda i serà

construïda amb criteris de
màxima d’eficiència energè-
tica i sostenibilitat.
El projecte de l’estació per-
metrà la transformació del
barri, que passarà a exercir
una nova centralitat a la
zona nord de la Barcelona
metropolitana. Els entorns
de l’estació també disposa-
ran de nous comerços, ofici-
nes i hotels, fet que contri-
buirà a generar nous llocs de
treball a l’abast de tots els
veïns. També significarà te-
nir espai per cobrir totes les
necessitats actuals d’equipa-
ments que hi ha al barri, ge-
nerant alhora nou habitatge
públic i millorant el servei
de transport públic , tant

amb l’intercanviador de la
Meridiana com amb la ma-
teixa estació intermodal.
La transformació de la Sa-
grera ja ha començat amb la

millora del seu nucli histò-
ric, amb actuacions com ara
el nou bulevard enjardinat
del carrer Garcilaso i la crea-
ció de zones per a vianants
als carrers del voltant de la
plaça Massadas.
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Imatge virtual de l’entorn de la futura estació de la Sagrera.

CIUTADANS OPINEN

Roser Garcia
Pensionista

La veritat és que no ho
sabia però m'ho imagi-
nava. L'estació de la
Sagrera serà un avenç
sobretot per a Barcelona
i segurament per al
barri, tot i que pot ser
que aquest perdi la tran-
quil·litat que ara té.

Marina Gonzàlez
Administrativa

No ho sabia, però no
m'estranya. És un pas
important per tal de
comunicar més al barri,
tant amb la ciutat com
amb França. Serà un
benefici per a tots els
veïns.

Nuria Romero
Administrativa

Sí que ho sabia i penso
que és molt important
tenir connexió directa
amb França. En aquest
cas, el barri millora.

Francesc Esplugas
Comercial

Sí que ho sé i ja tinc
ganes que comencin,
sobretot perquè millo-
rarà la comunicació del
barri i el seu entorn.
Però, per altra banda,
també vull que acabin,
per les molèsties que
suposen i per gaudir-ne.

Lluís Buera
Electromecànic

Sí i m'agrada pensar que
serà un avantatge quant
a comunicació de trans-
port i serveis. Però no
puc deixar de sentir
melangia sabent que el
barri ja no tornarà a ser
el que és, ja que s'obrirà
a l'exterior.

David Auñon
Automoció

Sí que ho sé i és bo. Ja
és hora que el barri s'o-
bri a la ciutat i a fora de
Barcelona. Els beneficis
que en treurem segur
que són molt millor que
les molèsties que pati-
rem durant les obres.

S ap que l a l i c i t a c i ó d e l e s ob r e s d e l ' e s t a c i ó d e l a S a g r e r a é s l a mé s impo r t a n t f e t a ma i a t o t l ' E s t a t ?

Es liciten les obres de la futura
estació intermodal de la Sagrera

El passat mes de desembre,

el Govern central va aprovar

més de 677 milions d’euros per

construir l’estació del tren d’alta

velocitat a la Sagrera

La futura estació
tindrà una
afluència anual a
l’entorn dels 100
milions d’usuaris

PART I C I PAC IÓ C IU TADANAA
El projecte de licitació de la construcció de l’estació intermodal de la Sagrera també in-

clou els accessos ferroviaris, cosa que permetrà incorporar al projecte les sol·licituds

veïnals que s’estan tractant a la Comissió de Seguiment. Entre aquestes, figuren el co-

briment dels entorns del pont de Felip II i del triangle format pels carrers de Josep Sol-

devila, rambla Prim, riera d’Horta i rambla Onze de Setembre, de manera que la conne-

xió entre les dues rambles serà directa.



Una placa a l’entrada al carrer i a pocs metres d’on va viure
fa referència al nom del carrer i del personatge. (Foto: JMC).
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PL E DEL D I S T R ICT E

Joan Anton Font

El pressupost municipal
per al 2010 va ser un

dels assumptes principals de
la darrera sessió del Consell
Plenari celebrada l’1 de de-
sembre. Els pressupostos
van rebre els vots a favor del
PSC i ICV, l’abstenció d’ERC i
els vots contraris de CiU i el
PPC. La regidora, Gemma
Mumbrú, va informar que el
conjunt de capítols de despe-
sa corrent del pressupost del
Districte per al 2010 suma
23.710.904 euros, un 3,4%
més que el pressupost de
despesa corrent de 2009. Si
s’hi inclou la inversió dels
projectes ja aprovats, el pres-
supost del Districte puja a
28.318.511 euros. La regido-
ra també va destacar l’esforç
econòmic en determinats

àmbits, com ara la neteja
viària, on hi ha un incre-
ment del 10,3%, i els serveis
socials bàsics, amb un incre-
ment del 13,17%.
ICV va defensar els pressu-
postos i l’augment de l’en-
deutament, perquè entén
que permetrà mantenir el
nivell d’inversió necessari en
aquest temps de crisi. El PSC
va defensar que l’endeuta-
ment d’aquest any és possi-
ble gràcies a l’estalvi d’anys
anteriors i que els indicadors
de superació de la crisi a
mitjà termini donen garan-
ties de saldar-lo. ERC i el
PPC van criticar que en
aquest període el pressupost
no prevegi la congelació
d’impostos, mentre que CiU
va considerar que no respo-
nia a una estratègia, sinó

que només posa pedaços a la
crisi. Al Plenari es va aprovar
amb unanimitat el no-
menclàtor de carrers, que in-
corpora quatre noms de
dona i un d’home: el Jardí de
Pepa Colomer, a l’interior d’i-
lla dels carrers Hondures /
Josep Estivill / Palència / Fe-
lip II; els Jardins d’Àngels
López de Ayala, a l’avinguda
Meridiana 313; els Jardins
de Virginia Woolf, a Garcila-
so/Juan de Garay/avinguda
Meridiana; els Jardins Mer-
cè Rovira, al carrer Hondu-
res 51, i la plaça Martínez
Hueso, a l’interior d’illa de
Ciutat d’Asunción / Clariana
/ Quito / Clarà. També per
unanimitat es van nomenar
els representants de les enti-
tats que formaran part del
Comitè d’Avaluació i Segui-
ment del Pla de Barris del
Bon Pastor i Baró de Viver.
El president del Consell Mu-
nicipal, Joaquim Mestre, va
delegar les funcions en la re-
gidora permotius de salut.

El Plenari dóna llum verd al
pressupost municipal per al 2010

Un moment del Ple de Districte del mes de desembre.

En el darrer Plenari es va informar favora-
blement del pressupostmunicipal per al
2010,pressupost que vol adaptar-se a les
necessitats de l’actual crisi econòmica

El “Noi”Baliarda (II)
Retirats els matiners, Baliarda no va voler claudicar i va co-
mençar una lluita desesperada, al davant d’uns quants
minyons, contra el govern moderat, presentant batalla en
molts indrets. Un dels fets destacats va ser l’intent de se-
grest del brigadier La Rocha quan aquest estava hostatjat a
can Borni, a Sant Andreu. La nit del 28 d’agost de 1850,
quan anava amb un grup dels seus minyons, rebé l’avís que
els Mossos d’Esquadra anaven a escorcollar la seva casa.
Llavors, deixà els seus minyons al voltant de la masia de
can Borras i es dirigí a casa seva, al carrer del Carme –avui
Baliarda–, amb el seu germà Pauet i el Josep Puig, promès
de la seva germana, per endur-se la família.
Mentre intentava treure-la de casa i esborrar la seva traça,
arribaren els Mossos i les autoritats locals. Envoltada la
casa, es va produir un estira-i-arronsa en el qual Baliarda va
intentar fer-se escàpol amb un parany: va llançar al carrer
una cadira embolicada amb una manta per fer creure que
era una persona que fugia i els Mossos li disparessin, però
el parany no va donar els fruits desitjats en no disparar-se
cap tret. Els Mossos van envestir contra la casa, mentre
Baliarda intentava fugir per l’eixida, que va trobar copada
per un altre escamot de Mossos. En el tiroteig va morir un
mosso i en resultà ferit un altre. Els trets van atraure el co-
mandant militar de la població i un reforç de la tropa de
caçadors d’Alba de Tormes. Encoratjats els atacants per la
superioritat en el nombre d’efectius, iniciaren l’assalt defi-
nitiu de la casa. Ja dins, es va produir un gran tiroteig en el
qual un mosso matà Baliarda. Mentre fugien els seus dos
companys, un d’ells, Josep Puig, també fou mort. Els dos
cadàvers foren exposats al matí al carrerMajor i al migdia a
l’entrada del que avui és el carrer Pons i Gallarza.
Si té fotografies o documents del seu barri, en pot fer
donació a l’ArxiuMunicipal del Districte, 93 291 69 32

J. M. ContelÀLBUM HISTÒRIC



David Sabaté

El passat 19 de desembre es
va inaugurar el mercat pro-

visional del Bon Pastor, situat a
la cruïlla dels carrers de Sant
Adrià i Llinars del Vallès. En
funcionament des del 15 de
desembre, la carpa provisional
acull 19 establiments i amplia
l’horari obrint tres tardes a la
setmana –dimarts i dijous i di-
vendres, fins a les 20 hores–;
un canvi que busca atraure una
clientela més jove i facilitar-li la
compra. Destaca la iniciativa
de l’Associació de Comerciants
del mercat del Bon Pastor, que
ha posat en marxa la targeta
client, un servei que es pot
sol·licitar a l’oficina d’atenció al
client del mercat i que permet
obtenir descomptes en qualse-
vol dels seus establiments. Tot
i el fred, nombroses persones
van voler participar en la inau-
guració del nou mercat provi-

sional, oficiada per l’alcalde,
Jordi Hereu, i per la regidora
del Districte, Gemma Mum-
brú, per a qui “aquest espai és
una oportunitat molt impor-
tant per al barri, per als vene-
dors i per donar vida al comerç
del seu entorn”. També va des-
tacar que “molt a prop hi anirà

la futura parada del metro de la
L9, la qual serà una realitat a
partir de l’estiu que ve”. Hereu
va felicitar “tota la gent que ha
lluitat tants anys per tenir un
mercat de primera en un barri
de primera”, i el president de
l’Associació de Comerciants del
Mercat del Bon Pastor, Àngel
Roca, es va mostrar espe-

rançat: “l’acceptació dels usua-
ris és molt bona i esperem que
ho sigui encara més; aquí tro-
ben un altre tipus de venta i de
caliu”. Durant l’acte, amenitzat
per un grup d’animació infantil
i per un taller de jocs interac-
tius, es va sortejar una vintena
de cistelles de Nadal entre veï-
nat i clients del mercat, i es va
obsequiar amb dues targetes
client a l’alcalde i la regidora.
L’espai inaugurat serà el mercat
del barri durant els propers
anys, mentre duri la remodela-
ció integral del vell mercat del
Bon Pastor. El projecte preveu
l’enderroc del vell edifici i la
construcció d’un de nou amb
una planta subterrània amb un
pàrquing (una part de les pla-
ces seran per als clients del
mercat i una altra per als veïns
de la zona), càmeres i conteni-
dors, entre altres serveis; una
planta baixa amb les noves pa-
rades i un supermercat inte-
grat; i diverses plantes supe-
riors amb un centenar
d’habitatges dotacionals per a
gent gran.
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NOT ÍC I E Sf
Jornada de portes obertes a les escoles
Com que la campanya de matriculació per al curs
2010-11 s’avancen, les jornades de portes obertes als
centres educatius públics i concertats de primària i
secundària del districte es fan aquest mes de gener.
Hi ha fullets informatius a les Oficines d’Atenció al
Ciutadà de Sant Andreu (pl. Orfila, 1) i de Garcilaso
(C. Juan de Garay, 116-118). El període de preins-
cripció és del 2 al 16 de febrer.

Punts d’atenció dels tècnics de barri
Els tècnics de barri es troben a disposició de tots els
veïns i veïnes per atendre qualsevol qüestió relacio-
nada amb el barri als espais següents: centre cívic
Bon Pastor, centre cívic Baró de Viver, casal de barri
Congrés-Indians, casal de gent gran de Navas, centre
cívic la Sagrera, Centre Municipal de Cultura Popular
de Sant Andreu i centre cívic Trinitat Vella. Consul-
teu els horaris als centres.

Residència i centre de dia a les Casernes
La Generalitat ha aprovat l’assignació econòmica per
iniciar la construcció de la residència i centre de dia
per a gent gran i per a persones amb discapacitat a
les casernes de Sant Andreu. La posada enmarxa del
projecte és un pas important en la nova xarxa d'aten-
ció a les persones en situació de dependència del dis-
tricte, que ja disposa d’una residència per a gent gran
a la Sagrera i en té una altra en obres al Bon Pastor.

Jornada sobre el tracte als infants
de 0 a 3 anys
La segona jornada de la Xarxa Infantil 0-3 reflexio-
narà sobre com es pot millorar el tracte envers els in-
fants de 0 a 3 anys, una etapa clau del desenvolupa-
ment humà. La trobada tindrà lloc el 29 de gener al
centre cultural Can Fabra (c. Segre, 24-32), de 9 a 14
h. És gratuïta i està oberta a professionals de la salut,
de l’educació, de la cultura, dels serveis socials i tam-
bé a les famílies.

La carpa provisional del Bon Pastor amplia
horaris i tindrà el metro a la porta a partir
de l’estiu

Actuació de cultura popular el dia de la inauguració del mercat provisional, el 19 de desembre passat.

Pilar Mora guanya el premi Sant Andreu
Redacció

La fundadora i presidenta
de l’Associació Ciutadana

pels Drets de les Dones, Pilar
Mora, va rebre el premi Sant
Andreu d’aquest any. Lleial
impulsora de la mirada feme-
nina i ja premiada amb la
Creu de Sant Jordi l’any 2002,
Mora va aconseguir 700.000
signatures a tot l’Estat per de-
fensar una pensió més digna
per a les vídues. Una iniciativa
popular que finalment va ser

aprovada pel Parlament. Les
entitats Mirada de Dona i
l’Associació de Dones Palace
Atenea la van proposar als
membres del Districte com a
candidata al premi, pel fet
d’haver-se dedicat tan inten-
sament a la promoció dels
drets de la dona a la ciutat.
Acceptat el suggeriment, el
passat 30 de novembre, tot
just coincidint amb les festes
de Sant Andreu, la regidora
del Districte, Gemma Mum-

brú, va fer lliurament del pre-
mi. Entre els assistents hi ha-
via els familiars de la premia-
da, persones d’entitats del
Consell de la Gent Gran i dife-
rents representants polítics i
consellers del Districte. L’acte
es va celebrar al centre cívic
de Sant Andreu i la guardona-
da va dedicar unes paraules
d’agraïment a totes les enti-
tats que, com la seva, lluiten
per combatre les desigualtats
de gènere.

Obre les portes elmercat
provisional del Bon Pastor

L’Associació de
Comerciants ofereix
descomptes a través
de la targeta client

GemmaMumbrú va lliurar el premi Sant Andreu a Pilar Mora.
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DanielVenteo

L’èxit de la campanya de
retirada de vehicles

abandonats i residus sòlids té
una de les seves principals ba-
ses en la col·laboració ciutada-
na, tal com mostren les xifres
de la Guàrdia Urbana en els úl-
tims anys. Gràcies als matei-
xos veïns i ciutadans, molt so-
vint es té coneixement de la
situació de cotxes i motos que
han estat abandonats de ma-
nera incívica a l’espai públic.
Al llarg de l’any passat, al dis-
tricte s’hi va resoldre la situa-
ció de més de 1.000 vehicles
abandonats. Pràcticament la
meitat van ser cedits pels ma-
teixos propietaris, i la resta
van ser recuperats de l’espai

públic com a vehicles abando-
nats, després dels tràmits ad-
ministratius corresponents.
Una vegada comunicat l'aban-
donament d’un vehicle s’inicia
un procediment que té una

durada mínima de 30 dies, lle-
vat que sigui un residu sòlid,
perquè en aquest cas és gaire-
bé imminent. Un centenar
dels anomenats “residus sò-
lids”, com ara ciclomotors
abandonats, també van ser re-
cuperats durant el 2009. Per

estimular la col·laboració ciu-
tadana, la Guàrdia Urbana té
en marxa una campanya per
conscienciar la ciutadania de
l'impacte negatiu que pro-
dueix l'abandonament d'un
vehicle, ja que aquest afecta
directament i negativament el
medi ambient l'espai públic.
Alhora la campanya cerca la
col·laboració ciutadana, en la
mesura que es vol potenciar la
corresponsabilitat de tothom
en el manteniment de la qua-
litat de l’espai públic i la detec-
ció de possibles incidències.
L’Ajuntament també fomen-
ta la cessió voluntària de
vehicles. Desprendre’s del
cotxe vell no li representa
cap despesa al ciutadà: ni
tramitar la baixa del vehicle
ni lliurar-lo a qualsevol dipò-
sit municipal, ni tampoc de-
manar que la Guàrdia Urba-
na el retiri del carrer.

Evitar que a la
ciutat hi hagi
cotxes abandonats
no costa res

Als barris del districte de Sant Andreu,
s’hi han retirat més d’unmiler de vehicles
i residus sòlids al llarg del 2009

Un adhesiu groc indica que el vehicle es retirarà de la calçada.

La col·laboració ciutadana, clau per a
la retirada de vehicles abandonats

El forn Girabal del carrer Servet, 34, ha estat
l’establiment que ha rebut el primer Premi

Botiga Centenària. L’acte de lliurament va tenir
lloc el passat 18 de desembre a l’obrador d’a-
quest històric forn fundat l’any 1909. La regido-
ra del Districte, Gemma Mumbrú, va lliurar el
guardó a Ramon Girabal, que forma part de la
quarta generació familiar, que és la que hi ha ara
al capdavant del negoci. El Ramon va mostrar
durant l’acte la mateixa il·lusió i entusiasme que
ha acompanyat la família Girabal al llarg dels

anys i que ha fet possible que el forn hagi arri-
bat a centenari. L’acte va ser força emotiu i va
comptar amb la presència del senyor Bartomeu,
de la tercera generació. La regidora va comentar
que “és un honor per al districte tenir establi-
ments que, gràcies a l’esforç, la il·lusió i fent les
coses bé, saben tirar endavant i superar els mo-
ments difícils”. El guardó lliurat és un disseny
d’Isabel Ferrer, alumna de l'Escola Superior de
Disseny i Art Llotja de Sant Andreu, a partir
d'una fotografia on apareix la seva besàvia.

E L TAULE L L

Fleca Girabal, primer Premi Botiga Centenària

La família Girabal, amb la regidora.

Joan Anton Font

S ERVE I PÚBL IC

Redacció
Els contenidors de recollida de residus s’estan reno-
vant i aviat hauran arribat a tots els districtes. Molts
veïns i veïnes ja han comprovat que n’hi ha un de nou,
amb la tapa de color marró. És el contenidor per a la
recollida selectiva dematèria orgànica, la qual a partir
d’ara es farà a tota la ciutat.
L’ampliació de la recollida orgànica al conjunt de Bar-
celona és la gran novetat de la contracta de neteja
2009-2017, en funcionament des del novembre. Al
contenidormarró, s’hi han de dipositar restes de frui-
ta, verdura, carn, peix, closques d’ou, demarisc i de
fruits secs, marro del cafè, restes de plantes i herbes o
taps de suro, entre altres restes orgàniques.
Per tal de facilitar el reciclatge orgànic als ciutadans i
ciutadanes i de resoldre’n els dubtes, l’Ajuntament ha
posat enmarxa uns punts d’informació a tots els dis-
trictes, els quals estaran oberts fins al 27 de febrer. En
aquests punts, els veïns i veïnes rebran gratuïtament
un cubell per dipositar la brossa orgànica, un recepta-
ri de cuina i uns imants per al frigorífic.

Punts informatius sobre la recollida orgànica:
Ciutat Vella
Seu del Districte. Plaça Bonsuccés, 3
Eixample
Mercat de la Concepció. C. Aragó, 313
Sants-Montjuïc
Seu del Districte. C. de la Creu Coberta, 104
Les Corts
Oficina d’Atenció al Ciutadà. Plaça Comas, 18
Sarrià-Sant Gervasi
ConsellMunicipal del Districte.
Plaça Consell de la Vila, 7, baixos
Gràcia
Oficina d’Atenció al Ciutadà. Plaça de la Vila, 2
Horta-Guinardó
Seu del Districte. Ronda del Guinardó, 49
NouBarris
Seu del Districte. PlaçaMajor deNou Barris, 1
Sant Andreu
Centre Cultural Can Fabra. C. Segre, 24
SantMartí.
Plaça Valentí Almirall, 1, baixos

Informació sobre
la recollida orgànica
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TELEVISIÓ

Barcelona Televisió
“Connexió Barcelona”
De dilluns a divendres, de 12 a 14.30 h
Canal 39 UHF i Canal 26 TDT
www.barcelonatv.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

Web d'obres

El nou web d'obres ofereix informació
actualitzada setmanalment de totes les
obres que s'estiguin fent a Barcelona, i
inclou una bústia per atendre les consul-
tes, les queixes i els suggeriments de la
ciutadania.
www.bcn.cat/diagonal

Web de la Diagonal

El web de la Diagonal es renova amb
més continguts, vídeos i un nou bloc on
pots dir la teva sobre el procés de trans-
formació d'una de les principals vies de
la ciutat.
www.bcn.cat/diagonal

wPOL I E SPORT IU

David Sabaté

L’Associació de Modelistes de
Sant Andreu (AMSA) està d’a-

niversari. 25 anys han passat des
que Rafael Gutiérrez, actual presi-
dent de l’associació, va començar a
fer curses de cotxes elèctrics al cos-
tat del carrer Camp del Ferro. Poc
després, el Districte els va cedir un
terreny situat entre els carrers Gar-
cilaso i Sagrera, i allà van crear el
primer circuit d’asfalt urbà de tota
Espanya. “Aquest Districte sempre
s’ha preocupat per l’esport i ens ha
donat ple suport”, explica Gutiérrez.
L’AMSA va ser el primer club de cot-
xes elèctrics fundat al conjunt de
l’Estat, i des d’aleshores ha guanyat
nombrosos premis, entre els quals
hi ha la primera Copa d’Espanya.
Entre els seus socis, hi figuren di-
versos campions d’Europa, com

Jordi Esteban, Marc Gutiérrez, Ra-
mon Guasch, Ramiro Durán o Paco
Ruano. Tot i això, el seu president
assegura que fugen del professional.
“Intentem potenciar la joventut i el
planter”.
Actualment, el club compta amb
prop de 200 socis de totes les edats,
en la seva majoria de Sant Andreu,
però també de Sabadell, Terrassa o

Berga. Els seus forts són els cotxes,
elèctrics i de benzina; els vaixells
teledirigits, elèctrics i de vela, i les
maquetes estàtiques. També tenen
trens i helicòpters. Fa tres anys, van
estrenar circuit al parc de la Trini-
tat, on duen a terme activitats de
modelisme naval i automodelisme
tot terreny i en pista. Els aficionats
s’hi troben gairebé cada diumenge.

D’altra banda, l’AMSA organitza
una exposició anual de modelisme i
el trofeu del Saló del Hobby; la seva
seu social acull tallers i una pista de
cotxes elèctrics; i el club exerceix
d’assessor per aclarir els dubtes dels
aficionats al modelisme.

L’AMSA celebra un quart
de segle amb prop de
200 socis i un futur pro-
metedor a les pistes del
parc de la Trinitat

El club va guanyar la
1a Copa d’Espanya
i compta amb diversos
campions d’Europa

Interior de la seu social de l’Associació de Modelistes de Sant Andreu.

L’Associació deModelistes de Sant
Andreu celebra 25 anys de vida

Pere S.Paredes

El 5 de desembre va tenir lloc
per diversos carrers de Sant

Andreu la cursa de Festa Major,
la qual va aplegar més d’un miler
atletes que van prendre part en
les vuit categories en què estava
dividida la prova atlètica. Moha-
med Kamar, amb 15 min 12 s, i
Sílvia Leal, amb 16 min 44 s, va-

ren ser els respectius guanyadors
en la categoria absoluta, masculi-
na i femenina, respectivament.
Però, com als organitzadors els
agrada descriure, aquesta cursa,
en veritat, no és una cursa, sinó
un acte més de les festes del dis-
tricte i tothom ve aquí a partici-
par en una festa esportiva. “No-
més cal veure que aquí no

portem xip per saber en quina
posició arribem a la meta”, co-
mentava al final un corredor. No
cal dir que els més aplaudits va-
ren ser els més petits de les cate-
gories participants, que van
recórrer un circuit adaptat amb
menys longitud (1.000 metres)
amb un gran suport per part de
tot el públic assistent a la cursa.

Més de 1.000 participants
en la cursa popular de Sant Andreu
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Quins són els seus records d’in-
fantesa?
No gaire bons, perquè quan tenia cinc
anys vaig caure d’un segon pis i vaig
perdre un ull.
Però això no li ha impedit dibui-
xar.
No, dibuixar és una cosa que sempre
m’ha agradat molt.
D’on li ve la vocació?
Vaig començar a pintar quan era pe-
tit. Més tard em van apuntar a una
escola de dibuix que hi havia al costat
del Casal Catòlic de Sant Andreu.
I va anar a una altra escola més
d’art?
Vaig anar al Cercle Artístic de Sant
Lluc, a la plaça del Pi, però no m’agra-
dava prou el que feien.
Per què es va dedicar a la pintura
i al dibuix?
El meu pare treballava d’electricista i
a mi aquesta feina no m’agradava. Jo
preferia pintar i dibuixar i així vaig
començar.

I com va anar?
Aconsellat per l’escultor Joan Mora,
amb el qual tinc una bona amistat, vaig
presentar un dibuix meu per a mascota
dels Jocs Olímpics que es van celebrar a
Barcelona i vaig quedar en segon lloc.
Era un personatge que, a més, es podia
personalitzar en cadascun dels esports
que competien.
Ha fet capmascotamés?
Un dia que vaig anar a un poble que era
ple de vaques, se’m va ocórrer fer un di-
buix d’un toro, “El Tori”, i el gener de
1994 el vaig presentar a l’Ajuntament
de Pamplona com a mascota dels san-
fermines, però tampoc no va convèncer.
Què empot dir del gall que dibuixa
en la seva signatura?
És una cosa que em ve de petit. Un dia
vaig anar a una granja i, en sentir cantar
un gall, vaig provar de repetir el seu
cant. Com que no me’n vaig sortir, me’l
vaig fer meu. Amb el temps he incorpo-
rat primer el nom com Joan Gallo i des-
prés el dibuix.
Una de les seves virtuts és dibui-
xar d’un traç, per què?
És una manera de fer les coses que, a
més, em surt espontàniament.
Quan dibuixa, què sent?

Que transmeto coses, i aixòm’alegra.
Parli’m de la seva primeramostra.
Va ser al centre cívic de Sant Andreu el
novembre de 1992. Hi vaig exposar
més de setanta obres entre aquarel·les i
pintures i fou un èxit, perquè el primer
dia van passar més de tres-centes per-
sones per la sala.

Ha fetmés coses a Sant Andreu?
La portada de Festa Major de la revista
De Cap a Peus de l’Associació de Veïns,
inspirada en Can Guardiola el 1992, i
també l’octubre 1994 vaig participar en
una exposició col·lectiva d’Artistes Soli-
daris en benefici deMedicusMundi...
Sí...
Al soterrani del bar Versalles, també hi
vaig estar gairebé un any fent escultura,
però com que no sabia què fer amb to-
tes les obres ho vaig deixar. Sant An-
dreu i els seus bars sempre em van ins-
pirar molt.

Quan va deixar Sant Andreu?
A la mort de la meva mare. Llavors em
vaig traslladar a viure a Ciutat Vella.
Què empot dir de Barnagallo’97?
És una exposició que vaig fer a la galeria
Beaskoa el 1997 i és on molts turistes
compren litografies meves.
DeBarcelona, què n’ha pintat?
Tot: la Pedrera, el Palau de la Música, el
Park Güell, el mercat de Santa Caterina,
la Rambla, més de mil espais. Ara una
de lesmeves obres es podrà veure en un
centre de l’Ajuntament.
On estarà?
Al centre social del Pou de la Figuera.
És un mural que vaig fer l’any 2000,
que porta per títol Fotocòpia i recull
tot de personatges del carrer imagi-
nats per mi.
Està content?
Per a mi és una gran satisfacció. A més,
hi ha un altre mural sobre Barcelona
que fa 10 metres de llargada, que és
previst de posar-lo en una escola bres-
sol de la Barceloneta.
Si algú vol comprar alguna pintura
seva, comho pot fer?
Posant-se en contacte amb la meva
amiga Beatriu, a la farmàcia Carbonell
de l’avinguda Francesc Cambó, 12.

ENTR EV I S TA Joan Gallo , d ibuixant i p intor

Joan Gallo va quedar segon al concurs per a la mascota dels Jocs Olímpics de Barcelona.

Joan Gallo és un jove pintor que durant més de

dues dècades ha conreat un estil propi.Ara,grà-

cies a la regidora del Districte, s’ha recuperat una

de les seves obres, el mural Fotocòpia, que es pot
veure en el centre social del Pou de la Figuera

“Ara,una de lesmeves
obres es podrà veure a un
centre de l’Ajuntament”

“Dibuixar és una
cosa que sempre
m’ha agradatmolt”

Josep Maria
Contel


