
La salubritat de les velles instal·la-
cions en obres del canòdrom i de
l’espai públic del seu entorn està
plenament garantida gràcies a les
tasques de manteniment engegades
per diversos serveis municipals,
tant pels de Manteniment del ma-
teix Districte com pels equips del
Servei d’Higiene Pública i Zoonosi
de l’Agència de Salut Pública. L’Ajun-
tament treballa en les mesures pre-
ventives, correctives i químiques
per eliminar els rosegadors a l’en-
torn de les obres. Paralelament,
també s’està vigilant la zona al vol-
tant de la plaça de l’Assemblea de
Catalunya perquè, encara que no
s’han trobat caus de rosegadors, és
una zona en obres que es vol tenir
controlada demanera preventiva.

L’Ajuntament treballa per millorar
la salubritat al canòdrom

Nou impuls als set Consells
de Barri de Sant Andreu

PARTICIPACIÓ

Tota la ciutadania
hi pot participar
i fer-hi propostes

ASSOCIACIONS

En formen part
les principals
entitats del barri

TEMES

S’hi exposen i es
debaten les qüestions
que afecten el barri

Pàg. 3

ENTREVISTA Pàg. 8

Carme Monllor,
Secretària de l'associació
Dniger.cat

"Si la societat està
ben informada,
és molt solidària dins
dels seus límits"

FESTES Pàg. 4

Les entitats proposen
un munt d’activitats
per al Nadal

POLIESPORTIU Pàg. 7

Sant Andreu
celebra la 9a Nit de
l’Esport amb
els seus esportistes

SERVEI PÚBLIC Pàg. 6

Nou servei de
neteja de pintades
i adhesius a les
persianes

EQUIPAMENTS Pàg. 6

La caserna de Navas,
per al barri
Hi haurà habitatges, centre
cívic i escola bressol

Pàg. 5
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Els serveis municipals han actuat als entorns del canòdrom.
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W L ’AGENDAWI N FOÚT I Lt

Divendres 18 de desembre
Recull, juga i... viu el Nadal a Bon Pastor
A les 17.30 h. Centre cívic del Bon Pastor
(pg. Enric Sanchis, 1)
Activitats de Nadal sostenibles i participatives per a
tots els públics. Tallers de guarniment de l'arbre de Na-
dal, Caga Tió, Animació infantil a càrrec del grup Pepsi-
colen i xocolatada final per a tots.

Del 21 al 24 de desembre
Repartiment de caramels a càrrec del
Pare Noel
De 18 a 20.30 h (rambla d’Onze de setembre, 35)

Dimarts 5 de gener
Cavalcada de Reis al barri de Bon Pastor
A les 17.30 h (g. Enric Sanchis, al costat de la parròquia del
Bon Pastor)

Dimarts 5 de gener
Cavalcada de Reis de Sant Andreu i
La Sagrera
A les 17.30 h (Pl. Orfila). Acaba a les 20.30 h. a la plaça
Masadas

Divendres 18 de desembre
Gam Session
A les 22 h. Centre cívic Garcilaso (Juan de Garay, 116)

Del 19 al 30 de desembre
Flus i el misteri de les òrbites canviants
A les 17.30 h (ds) i les 12 h (dg). SAT (Neopàtria, 54)
A càrrec de Fanàtik Visual. Espectacle que barreja l’ani-
mació 3D i les titelles.

Fins al 10 de gener
Cazando Gamusinos
A les 21 h (dj i dv), a les 21.30 h (ds), a les 18.30 h (dg).
SAT (Neopàtria, 54)
A càrrec de Dani Pérez. Espectacle d’humor.

Horari d’atenció dels consellers i
conselleres del Districte als barris

Congrés-Indians. Casal de barri Congrés-Indians.
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 Bon Pastor.
Pg. Enric Sanchis, 12. Oriol Vicente.
Dijous, de 19.30 a 20.30 h.

Navas. Casal de gent gran Navas. C. Capella, 14.
Javier Angulo. Dimarts, de 19.30 a 20.20 h.

La Sagrera. Centre cívic La Sagrera La Barraca.
C. Martí Molins, 29. Alberto Ferrer.
Dijous, de 19.30 a 20.30 h.

Sant Andreu. Centre cívic Sant Andreu.
C. Gran de Sant Andreu, 111.
Blanca Port. Dijous, de 17 a 18 h.

Trinitat Vella. Centre cívic Trinitat Vella.
C. Foradada, 36. Jordi Casares.
Dijous, d’11.30 a 12.30 h.

Consells de barri

Congrés-Indians. Casal de barri Congrés-Indians.
C. Manigua, 25-35.
Dimarts, 12 de gener, a les 19 h.

Baró de Viver. Casal de gent gran Baró de Viver.
Pg. Santa Coloma, 104, int.
Dijous, 28 de gener, a les 19 h.

Bon Pastor. Centre cívic Bon Pastor.
Pg. Enric Sanchis, 12.
Dilluns, 11 de gener, a les 19 h.

Navas. Casal de gent gran Navas.
Carrer Capella, 14 (Sant Antoni Ma Claret/Trinxant).
Dimarts, 26 de gener, a les 19.30 h.

La Sagrera. Centre cívic La Sagrera La Barraca.
C. Martí Molins, 29. Dilluns, 18 de gener, a les 19 h.

Sant Andreu. Centre cívic Sant Andreu.
C. Gran de Sant Andreu, 111.
Dimarts, 19 de gener, a les 19 h.

Trinitat Vella. Centre cívic Trinitat Vella.
C. Foradada, 36. Dilluns, 25 de gener, a les 19 h.

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.



Daniel Romaní

El barri és la unitat de ter-
ritori més petita. En al-

tres temps, pràcticament
tots els veïns d’un mateix
barri es coneixien; ara ja no
perquè tots han crescut
molt, però cada barri conti-
nua tenint un caràcter propi
i uns quants serveis i equipa-
ments que comparteixen els
qui hi resideixen. Bona part

de les decisions que pren l’A-
juntament de Barcelona té
en compte els barris (el seu
nombre d’habitants, les se-
ves característiques sociolò-
giques...). Per tal que els ciu-
tadans puguin expressar les
seves inquietuds i demandes
al Districte van crear-se el
2008 els Consells de Barri.
Des de final d’aquest any
2009, el paper d’aquests con-

sells s’ha vist reforçat amb
l’entrada en vigor del regla-
ment que regula els consells
dels 73 barris de la ciutat.
D’entre les novetats d’aquest
reglament, cal subratllar la
incorporació de les principals
entitats del territori, d’un vi-
cepresident i d’una comissió
de seguiment. A més, hi ha
un representant de cada
grup polític. Qualsevol veí

pot assistir-hi i participar-hi
(no cal demanar-ho prèvia-
ment).
El del barri de Navas ha estat
el primer Consell de barri re-
novat dels set que hi ha a
Sant Andreu (Trinitat Vella,
Baró de Viver, Bon Pastor, La
Sagrera, Navas, El Congrés i
els Indians i Sant Andreu de
Palomar). El 10 de novembre
va celebrar-se al Casal de gent
gran de Navas el Consell de
Barri de Navas, en el qual es
va escollir com a vicepresi-
dent del Consell Miguel Ángel
Calavia, rector de la parròquia
de Sant Joan Bosco. “D’a-
quest Consell en va sortir for-
ça feina: es va organitzar una
trobada de veïns, represen-
tants d’entitats i responsables
del Districte a la plaça d’Islàn-
dia per estudiar quins nous
usos pot tenir, i es va consti-
tuir la comissió de seguiment
del Consell de Barri, que ga-
ranteix que l’Ajuntament res-

pon els suggeriments i les
propostes que es fan en el si
del Consell”, explica la regido-
ra del Districte, Gemma
Mumbrú, que presideix els
Consells de Barri de Sant An-
dreu “Estem molt contents”,
diu la regidora, “de la resposta
que hi ha hagut a la nova fór-

mula dels Consells de Barri
per part de les entitats, dels
ciutadans i les ciutadanes”.
Per la seva banda, el presi-
dent de l’associació de veïns
de Navas, Antonio Jerez, de-
sitja que el Consell de Barri
renovat sigui eficaç. “Hi expo-
sarem les nostres reivindica-
cions, algunes de les quals
són de fa temps”, afirma.
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Moment del Consell de Barri de Baró de Viver.

CIUTADANS OPINEN

Paloma Martínez
Mestra

És el primer cop que hi
assisteixo i penso que
és una ocasió per expo-
sar les incidències i les
necessitats del barri.
Com a AMPA de l’esco-
la Emili Juncadella,
hem tingut una bona
acollida.

Enriqueta Nebot
Jubilada

Està molt bé que exis-
teixi un Consell de
Barri. Sembla que grà-
cies a ell hi ha moltes
coses que es poden solu-
cionar i, a part, també
crec que la regidora i l'e-
quip de l'Ajuntament hi
posen moltes ganes.

Rosi Mendiola
Membre de la Junta
Eix Maragall

Penso que és molt inte-
ressant, perquè tothom
pot dir-hi la seva d'una
manera correcta i
també perquè sembla
que funciona.

Antoni Jerez
AVV Barri Navas

Pot ser una bona solu-
ció sempre que es tre-
balli des del consens,
tot i que potser nosal-
tres ens sentim una
mica desplaçats.
El Consell de Barri no
hauria de ser cap subs-
titutiu.

Miquel À. Calavia
Parròquia Sant Joan
Bosco
Vivim un temps que els
experts defineixen com
a “neoindividualisme”, i
el Consell de Barri pot
ser una oportunitat i
un espai on la gent par-
ticipi, col·labori i se
senti part d'una dimen-
sió social.

Cèsar Marcos
Educador social

És el primer Consell de
Barri en què participo, i
és una bona oportunitat
per conèixer les entitats
i poder parlar directa-
ment amb els agents
polítics. No n’hi ha prou
amb anar a votar cada
quatre anys.

Q u i n a é s l a s e v a o p i n i ó s o b r e e l s C o n s e l l s d e B a r r i ?

Més participació als set
Consells de Barri de Sant Andreu

Els Consells de Barri s’han

renovat amb la incorporació de

les principals entitats del barri,

d’un vicepresident escollit per

votació entre les entitats

membres del Consell i d’una

comissió de seguiment

Qualsevol persona
pot exposar al
Consell allò que
el preocupa del
seu barri

P R O P O S T E S I D E B AT S D E L S T E M E S D E L B A R R IA
El Consell de Barri és un espai de participació ciutadana en el qual es debaten els temes

del barri: la convivència, la seguretat, els equipaments socials, sanitaris, escolars i cultu-

rals, els transports públics i la mobilitat, els parcs i jardins... Els ciutadans poden formu-

lar-hi les preguntes i suggeriments que desitgin oralment o bé per escrit.



Imatge de Francesc Baliarda i Ribó segons Josep G.
Llamas. (Foto: Imatge de Josep G. Llamas)
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F E ST E S

Beatriu Sanchís

Sant Andreu ofereix un
ampli ventall de possibi-

litats per gaudir de les pro-
peres festes de Nadal. Hi ha
un munt de propostes orga-
nitzades per les diferents
entitats, associacions, co-
missions de festes de cada
barri i eixos comercials del
districte. Propostes com ta-
llers, espectacles infantils i
concerts de Nadal als cen-
tres cívics i centres culturals.
Una de les activitats serà el
tradicional concurs d’apara-
dors de les botigues comer-
cials, el lliurament de cartes
als patges reials, els casals
de Nadal, tallers de so i mú-
sica o la il·luminació dels ca-
rrers comercials que subrat-
lla i omple de llum i color

aquests dies de Nadal.
Activitats on les tradicions
volen també ser presents
amb el Caga tió, les ronda-
lles, els contes tradicionals i

els pessebres vivents. A més,
no s’ha d’oblidar la tradicio-
nal campanya de recollida de
joguines. Com a novetat,
l’activitat del “Culebró del
barri”, una producció de l’es-
pai Jove Garcilaso realitzada
per estudiants dels instituts
del districte, que es podrà
veure el 23 de desembre, a la
sala d’actes del centre.

Un dels moments més im-
portants i esperats, sobre-
tot pels més petits, serà la
cavalcada de Ses Majestats
els Reis Mags d’Orient dels
diferents barris del distric-
te. N’hi haurà a Sant An-
dreu-Sagrera, a la Trinitat
Vella , al Bon Pastor i a
Congrés Indians. Tothom
que vulgui informació de-
tallada sobre totes les pro-
postes, les pot consultar a
la Guia de Nadal que es tro-
barà, a partir de mitjan de-
sembre, als centres cívics
del districte i a les Oficines
d’Atenció al Ciutadà. Tam-
bé es pot consultar el web
www.bcn.cat/santandreu

Més informació:
Telèfon: 010
[0,45 euros establiment de trucada

(IVA inclòs) i 0,06 euros minut (IVA

inclòs) tarifat per segons]

www.bcn.cat/santandreu

Les entitats proposen un munt
d’activitats per al Nadal

La cavalcada de Reis és una de les principals activitats de Nadal.

Entre les propostes

hi ha espectacles

infantils, concerts de

Nadal i tallers

El Nadal arriba ben carregat d’activitats a
Sant Andreu. Múltiples propostes per a
grans i petits per passar-ho d’allò més bé

El “Noi Baliarda” (I)
Després de l’annexió de Sant Andreu a Barcelona amb els
altres pobles del pla, Gràcia, Sants, Sant Gervasi i Sant
Martí, el 1897, es produir a la nova ciutat sorgida una re-
petició de certs noms de carrers, que es duplicaren o tripli-
caren, com és el cas del carrer del Carme de Sant Andreu i
que el 5 de setembre de 1907 fou canviat pel de Baliarda.
Francesc Baliarda i Ribó, més conegut com el “Noi Baliar-
da”, va ser un veí de Sant Andreu, que va néixer el 28 de
novembre de 1813. D’ofici teixidor, en la guerra dels Set
anys es va fer miquelet del batalló d’en Rodríguez. Mentre
agafava afició a la lluita i les armes, conegué Joan Prim,
que, davant del valor mostrat, el va nomenar el seu assis-
tent en aquella campanya. Acabada la guerra carlina, va
tornar a Sant Andreu i va ser un partidari acèrrim de Prim.
El 1843, però, Prim va abraçar la causa de Madrid mentre
que Baliarda es va decantar per la centralista. Aquesta des-
avinença ideològica va produir la ruptura entre tots dos. El
1845, Baliarda va tornar a la lluita organitzant la revolució
de les quintes a Sant Andreu. I, poc després, amb la sortida
dels matiners al camp, on progressistes, republicans i cen-
tralistes feren causa comuna, Baliarda es va unir a una par-
tida de centralistes i va lluitar en la guerra de 1847-49. Re-
tirats els matiners en no voler acceptar els acords a què
s’havia arribat, continuà la lluita al capdavant d’uns quants
minyons i plantà cara al governmoderat deMadrid.
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



Redacció

Des del principi de l’any
2008, quan es va detectar

la presència de rates a les velles
instal·lacions del canòdrom,
l’Ajuntament va engegar diver-
ses actuacions a la xarxa de cla-
vegueram i als escocells de la
zona, amb un seguiment conti-
nuat tant al mateix edifici com
al seu entorn, especialment als
carrers de la Riera d’Horta,
Concepció Arenal, Pardo i Can
Ros, entre d’altres.
Tant el Servei d’Higiene Pú-
blica i Zoonosi de l’Agència
de Salut Pública com el Servei
de Manteniment del Distric-
te treballen de manera con-
junta i coordinada per garan-
tir la plena salubritat de
l’espai i especialment la des-

insectació de l’espai.
L’Ajuntament treballa inten-
sament en un pla integrat
d’actuació per fer realitat les
mesures destinades a la plena
resolució de la problemàtica
dels exemplars esporàdics de
rosegadors apareguts a la
zona. Com a mesures preven-
tives i correctores, es treballa
de manera extraordinària en
la millora de la gestió dels re-
sidus a l’interior de les obres,
evitant en la mesura del pos-
sible l’acumulació de material
i sacs de runa. També en el
buidat freqüent de totes les
paperes d’escombraries des-
prés de les jornades de treball

per reduir les restes de mate-
r ial orgànic a l ’abast dels
rosegadors. Igualment, amb
la reducció de la vegetació es-
pontània de l’espai en obres
del canòdrom, especialment
de l’espai més proper a la
cruïlla dels carrers Can Ros i
Pardo, s’evita l’augment del
nombre de punts on es pu-
guin acumular els residus i
els caus de les rates. A més,
les mesures preventives i cor-
rectores es complementen
amb les mesures químiques
que habitualment es duen a
terme per part del Servei
d’Higiene Pública i Zoonosi
de l’Agència de Salut Pública,
en el seu seguiment del pla
d’actuació engegat a les zones
perimetrals de les obres, es-
pecialment a la xarxa de cla-
vegueram i a la via pública.
La revisió setmanal de totes
les mesures en les quals tre-
balla l’Ajuntament ha de ga-
rantir la viabilitat de les obres
a l’espai del canòdrom.
També s’estan vigilant les
obres a la zona de la plaça de
l’Assemblea de Catalunya.
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NOT ÍC I E Sf
Concert de Nadal 2009
El Concert de Nadal 2009, a càrrec de l’Orquestra de
Cambra Catalana, tindrà lloc el dissabte 19 de de-
sembre, a les 20.30 h, a la parròquia de Sant Joan
Bosco (pl. Ferran Reyes, 2). El concert serà dirigit per
Joan Pàmies i comptarà amb l’actuació de la soprano
Assumpta Mateu. El programa és compost per obres
de Carles Baguer, Manuel Ibeas, Wolgang A. Mozart i
Joseph Haydn.

Enmarxa la novena Caravana Solidària
La 9a Caravana Solidària va iniciar el camí cap a Àfri-
ca el 22 de novembre passat. Enguany, la Caravana
distribuirà a diversos països africans els materials
corresponents a 37 projectes desenvolupats per peti-
tes ONG catalanes. La Caravana Solidària és una ini-
ciativa de Barcelona Acció Solidària, ONG amb seu a
Sant Andreu. La novena edició es va presentar a Can
Fabra coincidint amb la Tardor Solidària.

Exposició sobre el mercat del Bon Pastor
El mercat del Bon Pastor ha acollit una exposició fo-
togràfica sobre aquest equipament. Hi havia 240 fo-
tografies corresponents a diversos moments de la
història del mercat, inaugurat el 1961. Una part ha-
vien estat fetes per Fernando Blaya, impulsor de la
mostra, i d’altres havien estat cedides per veïns del
barri. L’exposició es va fer, diu Blaya, “per acomia-
dar-se del mercat”, que serà substituït per un de nou.

Cinefòrum de laMarató de TV3
Un dels actes de la Marató 2009 de TV3, dedicada a
les malalties poc freqüents, és el cinefòrum que es fa
a l’Auditori de Can Fabra (c. Segre, 24-32) el 12 de
desembre. A les 10.30 h, s’hi projectarà la pel·lícula
Les ales de la vida, i paral·lelament hi haurà tallers i
activitats a la plaça de Can Fabra. L’organitza la So-
cietat Catalana de Malalties Poc Freqüents, ASEM i el
Districte de Sant Andreu.

Les antigues
instal·lacions del
canòdrom i els seus
entorns són
objecte de treballs
de manteniment
continuats per part
de l’Ajuntament,
per garantir-ne la
salubritat

Mur perimetral del canòdrom.

Sant Andreu informa sobre la recollida de brossa orgànica
Daniel Romaní

D’uns anys ençà, els bar-celonins ens hem anat
familiaritzant amb els diversos
contenidors que faciliten la re-
collida selectiva d’escombraries.
N’hi ha de color gris (per al re-
buig), blau (per al paper-car-
tró), groc (per als envasos),
verd (per al vidre) i ara també
hi ha a tota la ciutat el conteni-
dor marró (per a la matèria
orgànica). El nou sistema de re-
collida en cinc fraccions coinci-

deix amb l’inici d’una nova eta-
pa en el servei de neteja i gestió
de residus a Barcelona, més
sostenible i eficaç. Per acom-
panyar els ciutadans en els
nous hàbits de recollida d’es-
combraries, des del passat mes
de novembre i fins al 27 de fe-
brer hi ha instal·lat al vestíbul
del centre cultural Can Fabra
(c. Segre, 24-32) un estand in-
formatiu sobre la recollida de
matèria orgànica: s’hi explica
com separar-la correctament,

què se’n fa d’aquesta fracció i
els beneficis que produeix la
seva separació en origen. L’ho-
rari d’aquest estand informatiu
és els dilluns, dimecres i diven-
dres de les 10 a les 21 hores; els
dimarts i dijous de les 10 a les
14 h i de les 16 a les 21 h, i els
dissabtes de les 10 a les 14 h. A
més, a cada barri hi ha dos
punts informatius mòbils que
canvien de lloc cada quinze
dies, amb l’objectiu d’acostar-se
a tot el veïnat.

L’Ajuntament posa mesures per
garantir la salubritat al canòdrom

L’ A G È N C I A D E S A L U T P Ú B L I C AA
El programa de control de rosegadors i artròpodes a la

via pública i la xarxa de clavegueram pública de la ciutat

té per objecte combatre la presència d’aquests animals

als espais públics, per garantir la seva plena salubritat i

reduir l’acció dels rosegadors sobre el medi ambient. El

programa cobreix els 100 km² del terme municipal de la

ciutat, a més dels 1.450 km lineals que té la xarxa de cla-

vegueram públic de Barcelona.

Un ciutadà recull la galleda al Punt d’Informació de Can Fabra.
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EQU IPAMENT S

M. Díaz

Amb l'acte de col·locació
de la primera pedra, cele-

brat el dia 18 de novembre,
s'ha fet efectiu el compromís
de l'Ajuntament de dotar el
barri dels seus primers equi-
paments públics en forma d'-
habitatges dotacionals per a
gent gran i joves, un centre
cívic i una escola bressol.
Els principals equipaments,
que s'ubicaran als 3.000 me-
tres quadrats de l'antiga ca-
serna, seran 154 habitatges
dels quals 78 seran per a jo-
ves i 76 per a gent gran.
Amb aquests equipaments i de
la mateixa manera que ja es va
fer amb el canòdrom i la Fabra
i Coats, el Consistori torna a
utilitzar espais públics per ge-

nerar nova ciutat en un dels
barris més poblats del districte
de Sant Andreu que, fins al
moment, no comptava amb

aquest tipus d'equipaments.
Els habitatges, que s'inclouen
en el Pla de l'Habitatge im-
pulsat per l'Ajuntament, ocu-
paran més de 16.000 metres
quadrats juntament amb l'a-
parcament i cadascun tindrà
aproximadament entre 40 i

46 metres quadrats útils.
Això no obstant, els habitat-
ges destinats a gent gran
comptaran amb més espais
comuns per estimular la rela-
ció entre veïns amb elements
com dues terrasses comu-
nitàries amb els seus respec-
tius horts, una bugaderia i
sales d'estar polivalents.
Totes dues promocions d'habi-
tatges es beneficiaran d'un
nou sistema sostenible per ge-
nerar electricitat, fred i calor
des del mateix edifici a partir
de la combustió de gas que
proporcionarà calefacció i mi-
nimitzarà el consum d'energia.
En la unió dels dos edificis,
s'hi situarà també una plaça
destinada al lleure dels veïns i
un aparcament de 199 places
per a cotxes i 45 per a motoci-
cletes que, conjuntament
amb tots els equipaments, es
preveu que estiguin enllestits
el 2012.

S'ha fet efectiu el

compromís de

l'Ajuntament per

dotar el barri dels

seus primers

equipaments públics

Els veïns i veïnes de Navas han aconseguit
fer realitat una de les seves reclamacions
més històriques: la caserna per al barri

L’alcalde, Jordi Hereu, durant la col·locació de la primera pedra, el dia 18 de novembre.

Navas transforma la seva antiga caserna
en equipaments per al barri

La granja-xurreria La Trinitat ja fa força anys
que fa caure els veïns del barri en la tempta-

ció. La va obrir l’any 1968 el José Acuña, en una
de les barraques que hi havia antigament a la
plaça de la Trinitat. Fa dues dècades que la tro-
bem al local actual, davant mateix de la plaça.
Ara, amb el José jubilat, continuen el negoci els
seus fills, el David i la Modesta, i el gendre, el
Xavier Corbalán. Com que convé carregar-se d’e-
nergia per aguantar bé la jornada, quina cosa hi
pot haver millor que els xurros i les porres amb

una bona tassa de xocolata, ja sigui al matí o a la
tarda. El local s’omple de mares que aprofiten
per matar el cuc o espavilar-se amb un cafetó al
matí quan deixen els nens a l’escola o quan els
van a buscar a la tarda. El tracte a la Granja-xu-
rreria La Trinitat és familiar i per a molts pren-
dre-hi els xurros és d’aquells petits costums que
fan el diamés alegre.
Granja-xurreria La Trinitat
C. Turó de la Trinitat, 29
Telèfon 93 311 74 26

E L TAULE L L

Els xurros i les porres que fan embogir el barri

La granja-xurreria va obrir el 1968.

Joan Anton Font

S ERVE I PÚBL IC

Cristina Gambín
Els 32.000 establiments comercials de la ciutat ja
poden demanar el servei de neteja i manteniment
de la persiana del seu establiment i eliminar així, de
forma permanent, les pintades i adhesius que em-
bruten la imatge del comerç i el paisatge de la ciu-
tat. Els comerciants adherits als eixos o a alguna de
les associacions de comerç poden inscriure's en
aquesta campanya d'ajuts a través del seu eix o asso-
ciació. La resta pot contactar amb les associacions
de la seva zona per tramitar la sol·licitud o posar-se
directament en contacte amb l'empresa que ofereix
el servei a la seva zona. En un màxim de 48 hores,
una de les empreses que realitza el servei farà una
neteja integral de la persiana, hi aplicarà una capa
de pintura d'un color neutre i hi sobreposarà un
tractament antipintades amb un líquid preventiu i
no contaminant. L'Ajuntament subvenciona el 50%
del cost d'aquesta neteja inicial, com també el 50%
del contracte de manteniment, de quatre anys de
durada. Així, la posada a punt inicial, fixada en 36
euros per metre quadrat i amb un cost mínim de
200 euros per persiana, té un preu de 18 euros per
metre quadrat gràcies a la subvenció. Pel que fa al
contracte del servei de manteniment, fixat en 250
euros l'any, és subvencionat íntegrament durant els
dos primers anys, mentre que els altres dos van a
càrrec del comerciant.

Més informació:
www.bcn.cat/persianesnetes/

Nou servei de neteja
de pintades i adhesius
a les persianes
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MULT IMÈDI A

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

Portal web de Joventut

Si ets jove, en aquest espai ho trobaràs
tot: notícies, agendes, informació de ser-
vei per als més joves de la ciutat...
Vols ser voluntari? Fer una estada a l'es-
tranger? Tot a bcn.cat/joventut.
www.bcn.cat/joventut

Barcelona Neta

La ciutat enceta una nova etapa pel que
fa al servei de neteja i la recollida de
residus. Més contenidors, més i millor
servei i aposta per la sostenibilitat i pel
reciclatge. Per saber-ne més, connecteu-
vos a bcn.cat/neta.
www.bcn.cat/neta

wPOL I E SPORT IU

Pere S. Paredes

El divendres 6 de novembre, al
pavelló poliesportiu Francisco

Calvo, es va celebrar la 9a Nit de l’Es-
port de Sant Andreu, organitzada
pel Districte de Sant Andreu. En
aquest popular acte anual es premia
als esportistes, clubs i entitats an-
dreuencs que han destacat durant la
temporada anterior.
La Nit de l’Esport també serveix
com a plataforma per reconèixer les
entitats esportives de Sant Andreu
que celebren el seu 25è o 50è aniver-
sari, o el seu centenari, tal com ho
fan aquest any la Penya Barcelonista
Congrés, el Patí Congrés i la UE Sant

Andreu, respectivament.
El president de la Penya Barcelonista
Congrés, Vicenç Sarmiento, explica-
va com “amb les actuals dificultats
que hi ha per mantenir una penya a
Barcelona, a la nostra l’omple de sa-
tisfacció haver arribat als 25 anys”.
“La nostra entitat —assenyala Sar-
miento— sempre ha estat amb el
barri i amb el districte, amb l’esport
i amb la cultura. Intentem que tot-
hom, grans i petits, participi de la
gran majoria d’actes culturals i es-
portius del districte, perquè volem
promocionar l’esport, sobretot en
el nivell bàsic.”
Per la seva part, Gemma Mumbrú,
regidora del Districte, va donar les
gràcies a tots els esportistes “per fer
una ciutat compromesa amb l’esport
i que aquest sigui una acció quoti-
diana a les nostres vides. Barcelona
estima l’esport, perquè Barcelona és
esport”.
Un dels esportistes premiats de la
nit va ser el nedador Melquíades
Álvarez, del CN Sant Andreu, que

aquest any ha estat campió dels
100 metres braça al Jocs del Medi-
terrani, 12è al campionat del Món i
campió d’Espanya OPEN en 100
metres braça. Per a Melquíades,
“aquesta nit i aquests premis són el
millor reconeixement de l’esforç
que fan tots els esportistes”.

El nedador del CN Sant Andreu
creu que fomentar l’esport és el mi-
llor que es pot fer entre els joves
per potenciar-ne la salut, la disci-
plina i la sociabilitat, entre d’altres
valors. A més —afirma Melquía-
des— que “en comparació amb la
meva terra, Andalusia, a Barcelona,
i en concret a Sant Andreu, es viu
l’esport amb molta intensitat”.

En aquesta festa ja
tradicional es premia els
esportistes i els equips
més destacats del
districte a la temporada
2008-09

S’ha reconegut els
aniversaris de la Penya
Barcelonista Congrés,
el Patí Congrés i la UE
Sant Andreu

La regidora, GemmaMumbrú, lliura la placa commemorativa a la UE Sant Andreu.

Sant Andreu celebra la 9a Nit de
l’Esport amb els seus esportistes

Pere S. Paredes

L’11 de novembre es van inau-gurar les remodelacions que
s’han fet a les instal·lacions del
centre esportiu municipal del Bon
Pastor, on s’ha instal·lat gespa arti-
ficial al camp de futbol, alhora que
es van presentar les remodelacions
i millores realitzades a la coberta i
els vestidors del poliesportiu, com
també a les grades i els vestidors
del camp de futbol.
Per a Antoni Bardaji, president de

l’Agrupació Esportiva Bon Pastor,
“aquestes millores han tingut un
punt d’inflexió: ja tenim una nova
escola de futbol infantil amb més
de 70 nens i nenes i, a més a més,
podrem gestionar moltes més ac-
cions en el camp de futbol perquè
comptem ambmés vestidors”.
Per la seva part, la regidora del Dis-
tricte, Gemma Mumbrú, va agrair
la feina feta pels gestors d’aquest
centre esportiu i va augurar al barri
que tindrien unmagnífic 2010.

Gespa artificial al camp del Bon Pastor
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Què hi ha darrere de les sigles
Dniger.cat?
Hi ha l’Associació Catalana per a la Co-
operació i el Desenvolupament de la
Població de Níger Bcn, una entitat sen-
se ànim de lucre constituïda per perso-
nes amb experiència en el camp de la
cooperació i els projectes de desenvo-
lupament i solidaritat internacionals,
amb els objectius de promoure i dur a
terme projectes de desenvolupament i
cooperació amb i per a la població de
Níger, sensibilitzar la ciutadania cata-
lana respecte a la situació social i
econòmica que pateix la població de
Níger i promoure relacions entre enti-
tats catalanes i nigerines.
Per què Níger?
Níger és un dels països més pobres
del món, dins el continent més injus-
tament explotat i oblidat del planeta.
Només el 20% de la població de més
de 15 anys sap llegir i escriure: un
home de cada cinc i una dona de cada
deu. La manca d’infraestructures, l’a-
nalfabetisme, la desnutrició, la sida i

l’oblit són plagues que condemnen el
poble a la misèria.
En quins projectes col·laboren
allà?
En molts, com per exemple la cons-
trucció d’un centre d’alfabetització de
joves i adults, l’adquisició i posada en
funcionament d’un molí de gra, l’equi-
pament de les aules escolars de petits
poblats, la dotació de minibiblioteques
als centres rurals d’alfabetització més
petits, préstecs econòmics de quanti-
tats petites a famílies per a l’engreix de
bestiar, entre d’altres. Mantenim una
relació molt estreta amb una contra-
part nigerina solvent: CADEV (Càritas
Densenvolupament Níger), una ONG
apolítica i sense ànim de lucre autorit-
zada a exercir les seves activitats a Ní-
ger, que es va constituir l’agost del
2005. Els responsables de CADEV Ní-
ger són laics i clergues, assalariats i vo-
luntaris, cristians, musulmans i de re-
ligió tradicional del país i estan al
servei de la població en general i de la
més vulnerable en particular.
Com podríem resumir la pro-
blemàtica de la dona des del
punt de vista de la cooperació i,
en especial, del poble que vostès
millor coneixen, el del Níger?

En el terreny sociocultural, el pes de
les tradicions s'oposa a l'evolució dels
drets de la dona. Les desigualtats per-
sisteixen en les realitats socials. Entre
altres obstacles a l'expansió de la
dona del Níger, es poden esmentar els
matrimonis prematurs o forçats, la
salut precària i un nivell d'instrucció
molt baix. Entre les recomanacions
formulades per Amnistia Internacio-
nal al govern nigerià perquè s'ocupi
del problema de la violència contra les
dones, figuren la vigilància de la
violència contra les dones a la llar;
prohibir-la en la legislació i revocar les
lleis que permetin que prosperi, i po-
sar fi a la discriminació de les dones
en el sistema de justícia penal, així
com prendre mesures positives per
combatre els prejudicis socials contra
les dones.
I en el camp econòmic?
Les dones tenen dificultats d'accés a
la propietat de la terra, al sistema de
crèdits bancaris i a l'ocupació, situa-
cions que constitueixen les principals
fonts de desigualtat entre homes i do-
nes. El seu accés a la terra resta limi-
tat, el codi rural no s'aplica i en nom-
brosos casos no gaudeixen del
benefici de les collites.

Quines lliçons han extret de la
Tardor enguany?
Crec que és una bona lliçó poder com-
partir experiències amb altres grups
solidaris del districte, perquè sortosa-
ment som molts i amb projectes molt
diferents i força enriquidors.
Com es poden traslladar al con-
junt de la societat les conclu-
sions de l'edició d’enguany?
Fent-ne força difusió i treballant per-
què les conclusions extretes arribin a
tots els ciutadans.
Des del seu punt de vista, quina
percepció té del grau de solidari-
tat dels nostres conciutadans?
Què creu que cal per despertar
una sensibilitat solidària més
aguda?
Creiem que si la societat està ben in-
formada i té la seguretat de la trans-
parència dels projectes en els quals li
demanem de participar, és molt solidà-
ria dins dels seus límits. És important
tenir un suport per poder fer una bona
difusió dels projectes, com és el marc
tan favorable de la Tardor Solidària,
que podria ser un bon exemple per a
altres comunitats. També és impor-
tant poder ensenyar els resultats que
s’han obtingut amb el seu esforç.

ENTR EV I S TA Carme Mon l l o r , s e c re t à r i a de l ' a s so c i a c i ó Dn i g e r . c a t

Carme Monllor, davant d’un plafó informatiu de l’associació.

L’Associació Catalana per la Cooperació i el

Desenvolupament de la Població de Níger BCN

(Dniger.cat) ha participat en l’última edició de la

Tardor Solidària de Sant Andreu, dedicada al

món de la dona i la cooperació. En parlem amb

Carme Monllor

"Si la societat està ben
informada, és molt solidària
dins dels seus límits"

Daniel
Venteo


