
Entre el 29 d’octubre i el 28 de no-
vembre té lloc una nova edició de la
Tardor Solidària, la trobada que el
Districte organitza a iniciativa del
Consell de Solidaritat i Cooperació
de Sant Andreu. El programa d’acti-
vitats inclou diverses iniciatives des-
tinades a cridar l’atenció sobre la co-
operació i els projectes de gènere.
Entre elles, la mostra d’entitats de-
dicades a la cooperació del districte
de Sant Andreu que es presenta el
12 de novembre al Centre Garcilaso.
L’edició està dedicada monogràfica-
ment, com és habitual en aquesta
convocatòria, a una temàtica deter-
minada, la qual enguany és la de
dona i cooperació". Tots els barris
del districte acolliran alguna activi-
tat de la Tardor Solidària.

Nova edició de la Tardor
Solidària de Sant Andreu

Comencen les obres al solar
de l’antiga caserna de Navas

SITUACIÓ

A l’encreuament dels
carrers Indústria
i Navas de Tolosa

EQUIPAMENTS

S’hi faran pisos protegits,
escola bressol, centre
cívic i aparcament

OBRES

Entre 24 i 26 mesos,
minimitzant les
molèsties al veïnat

Pàg. 3

E N T R E V I S TA Pàg. 8

Roberto González
Martínez
Veí de Baró de Viver

”Baró de Viver és un
barri ben situat i ben
comunicat”

PLE DEL DISTRICTE Pàg. 4

La seu d’Intermón
Oxfam
Es trasllada a les casernes
de Sant Andreu

P O L I E S P O R T I U Pàg. 7

Torneig Ciutat de
Barcelona de Judo
La selecció femenina
catalana torna a guanyar

S E R V E I P Ú B L I C Pàg. 6

Subvencions per el
xip d’identificació
d’animals

U R B A N I S M E Pàg. 6

Es garantirà la
connexió entre les
rambles Onze de
Setembre i de Prim

Pàg. 5
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Mostra d’entitats de cooperació de l’any passat.

Imatge virtual dels equipaments que es faran al solar de l’antiga caserna.
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Dilluns 16 de novembre
El somni de Galileu
A les 18 h. Bibl. Bon Pastor (Estadella, 62)
A Galileu li regalen un telescopi per al seu aniversari i
descobreix la superfície de la lluna. A partir de 4 anys.

Dijous 19 de novembre
El submarí de Monturiol
A les 18 h. Bibl. La Sagrera-Marina Clotet (Camp del Ferro, 1)
La Narcisa, besnéta de Monturiol, hereta del seu avi
la imaginació i les ganes d’inventar.

Dijous 26 de novembre
El globus vermell
A les 17.30 h. Bibl. Ignasi Iglésias-Can Fabra (Segre, 24-32)
Audició musical per a nens de 6 mesos a 3 anys.

Dimarts 1 de desembre
Meitat tu, meitat jo
A les 18 h. Bibl. Garcilaso (Juan de Garay, 116-118)
Una enfilada de poemes representats plàsticament per
Titelles Marduix. A partir de 3 anys.

Del 3 al 6 de desembre
Birds of a Feather
A les 21 h (dj), 21.30 h (ds) i 18.30 h (dg). Sant Andreu
Teatre-SAT (Neopàtria, 54)
A càrrec de Color Dansa, dirigida per Mudit Grau.

Dijous 17 de novembre
El culebró del barri
A les 18 h. Sant Andreu Teatre-SAT (Neopàtria, 54)
Més de 100 adolescents de Sant Andreu han participat
en la seva realització. Organitza: Laboratori de produc-
ció audiovisual CINECITTÀ/Centre Garcilaso.

Del 19 al 29 de novembre
Connexions
21 h (dj), 21.30 h (ds) i 18.30 h (dg). SAT (Neopàtria, 54)
Connexions és una comèdia sobre les relacions de pare-
lla en una societat envaïda per les tecnologies de la in-
formació i la comunicació. De la Roda Produccions.

Divendres 27 de novembre
Superproducció núm.2: ‘Reprise vol. 2’
A les 20.30 h. Nau Ivanow (Hondures, 30)
Un espai on donar cabuda (física i poètica) als excedents
de les nostres indústries culturals. De Marta
Galán i Jaume Parera. Reserva a corporacio@gmail.com.

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 bis, 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.
 Javier Angulo. Dilluns, de 19.30 a 20.30 h. 
La Sagrera. Centre cívic La Barraca. C. Martí Molins,
29. Alberto Ferrer. Dijous, de 19.30 a 20.30 h. 
Sant Andreu. Centre cívic de Sant Andreu. C. gran de
Sant Andreu, 111. Noemí Ayguasenosa. Divendres, de
9.30 a 10.30 h.
Trinitat Vella. Centre cívic de Trinitat Vella. C. Fora-
dada, 36. Jordi Casares. Dijous, d’11.30 a 12.30 h.
 Divendres, de 18.30 a 19.30 h. 

Dijous 3 de desembre 
Consell de Barri de Baró de Viver
A les 19 h. Casal de Gent Gran (pg. Santa Coloma, 104, int.)

Dimecres 9 de desembre  
Consell de Barri de Bon Pastor
A les 19 h. Centre cívic Bon Pastor (pg. Enric Sanchis, 12)

Dijous 10 de desembre  
Consell de Barri Congrés-Indians
A les 19 h. Casal Caliu (Acàcies, 26)

Dijous 19 de novembre
Hot jam session
A les 20 h. Nau Ivanow (Hondures, 30)
Entrada gratuïta. Sessió de música improvisada.

Dissabte 21 de novembre
Final del Concurs Acústica 2009
A les 21 h. Centre cívic Garcilaso (Juan de Garay, 116-118)
Les semifinals del concurs són els dies 13, 15 i 16 de no-
vembre a partir de les 19 h.

Divendres 27 de novembre
Cicle Fem Música
A les 20 h. Nau Ivanow (Hondures, 30)
Intèrprets: Alberto Reguera (violí) i Marc García (piano).

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, 10-12.
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.



Jordi Miró

La que durant molts anys
va ser la caserna de la

Guàr dia Civil de Navas queda-
rà convertida d’aquí al voltant
de dos anys en un complex
que li donarà un altre aire a
aquest barri de Sant Andreu.
Es tracta d’un espai de 3.000
metres quadrats –un quart d’i-
lla de l’Eixample–, allà on es
creuen els carrers Navas de
Tolosa i Indústria, i segons
van anunciar les autoritats del
Districte les obres començaran
la segona quinzena de novem-
bre. Com era previst i com ja
s’havia avançat en diverses
ocasions, el complex inclourà

un edifici de 78 pisos de llo -
guer dotacional per a gent
jove, un altre de 76 pisos per a
gent gran –també de lloguer
dotacional─, un aparcament
de dues plantes amb 200 pla-
ces, una escola bressol, un cen-
tre cívic i una zona verda amb
àrea d’esbarjo. “Intentarem
treballar més ràpid en el tros
de l’escola bressol perquè esti-
gui acabada el setembre de
2011 i ja pugui servir per a
aquell curs”, va dir la regidora
del Districte, Gemma Mum-
brú, a la reunió informativa
del 27 d’octubre al casal de
gent gran de Navas, a la qual
es va acostar un grup nombrós

de persones interessades a co-
nèixer l’estat d’un projecte llar-
gament demanat.
Tant Mumbrú com els tèc-
nics municipals del Districte
van voler recordar que les
 obres, a càrrec de l’empresa

Copisa, tret de l’interior de
l’escola bressol que executarà
el Consorci d’Educació de
Barcelona, no causaran cap
trasbals en el funcionament
quotidià del barri. És més,
sotmetran els edificis adja-
cents i el metro a un procés
d’auscultació –de mesura de
possibles moviments– per as-
segurar-se que no hi haurà
cap dany col·lateral durant
les  obres. Ho faran mitjan-
çant la instal·lació de prismes
(controladors) a les parets,
abans, durant i després dels
enderrocs, i d’aquesta mane-
ra tant constructors com ha-

bitants podran quedar tran-
quils. Es tracta d’un sistema
de prevenció de possibles
anomalies que sovint s’aplica
en grans obres d’infraestruc-
tures, com en la construcció

de les línies dels trens d’alta
velocitat, però que en aques-
ta ocasió també s’ha decidit
aplicar en aquest projecte per
afegir-hi seguretat.       
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La regidora, Gemma Mumbrú, explica el projecte durant la reunió informativa del dia 27 d’octubre.

C IU TA DA N S  OPIN E N

Raúl Martínez
Jubilat

Me parece bien el pro-
yecto, es necessario
para el barrio. Es
importante que sea una
obra publica, ya que
estéticamente y funcio-
nalmente será mucho
mejor que si fuera de
obra privada. 

Àngels Ribó
Funcionària

Em sembla perfecte.
Hem viscut molts anys
amb els problemes
associats al fet de tenir
una caserna prop de
casa i ara necessitem
un equipament d'a-
quest tipus, sobretot
per a la gent gran.

Rafael Fuertes
Jubilat 

Els equipaments que es
construiran al lloc que
ocupava la caserna són
molt necessaris per al
barri, ja que n’hi ha
molta mancança, però
jo hauria preferit que
s'hagués conservat l'e-
dificació que hi havia.

Manuel Cornejo 
Jubilat

El projecte és bo i real-
ment necessari per al
barri, però també diria
que és escàs, perquè hi
ha molta gent gran. I,
pel que fa a l'aparca-
ment, també penso que
hauria de ser més gran.

Rafael Garcia
Agent comercial 

El projecte de transfor-
mació és bo sempre que
pensem que calien tots
els equipaments que hi
aniran, però s'hauria
d'haver conservat la
façana de la caserna, ja
que arquitectònicament
era preciosa.

Mario Vera
Jubilat

Estic en una situació que
no m'interessa benefi-
ciar-me de l'equipament,
ja que em surt més a
compte quedar-me on sóc
ara. Això no treu que no
sigui bo. Veig positiu l'a-
parcament i el projecte
en conjunt.

Q u è  l i  s e m b l a  e l  p r o j e c t e  d e  t r a n s f o r m a c i ó  d e  l a  c a s e r n a  d e  N a v a s ?

Les obres de la caserna de Navas
comencen a mitjan novembre

Duraran entre 24 i 26 mesos i

inclouran, entre altres coses, 

habitatges protegits, una escola

bressol, un centre cívic i un

 aparcament de 200 places

Es minimitzaran al
màxim les possibles
molèsties al veïnat
del barri

1 5 4  P I S O S  D E  L L O G U E R  D O TA C I O N A LA
Seran 154 pisos de lloguer dotacional per a joves i grans, energèticament impecables, i

d’uns 40 m², amb una habitació, sala, menjador, cuina i bany. Aquests habitatges per a

gent gran seran els primers que tindran horts urbans al terrat per a les persones que hi

visquin. El seu preu encara no està establert i dependrà de factors com la renda dels

usuaris. Per optar a un pis, cal inscriure’s a l’Oficina d’Habitatge de Sant Andreu, al carrer

Joan Torras, 49. S’adjudicaran segons l’ordre del sorteig i hi haurà una proporció d’habi-

tatges per als habitants del barri. 
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P L E  D E L  D I S T R I C T E

Daniel Romaní

La seu barcelonina d’In-
termón Oxfam, una de

les principals ONG de co-
operació i ajuda als països
subdesenvolupats, s’instal -
larà en un dels espais de les
antigues casernes de Sant
Andreu. El darrer Consell
Plenari del Districte va
aprovar-ne la ubicació i la
grandària de l’edifici, que
estarà situat en una zona
que concentra altres equi-
paments –alguns encara en
fase de projecte– de caràc-
ter social, esportiu, sanitari
i cultural, a més d’habitat-
ges (un 60% públics) i zo-
nes verdes. El Consell Ple-
nari també va aprovar el pla
urbanístic Porta de la Trini-
tat, que permetrà instal·lar-

hi una benzinera i una esta-
ció d’ITV, i l’impuls de la
instal·lació d’ascensors ex-
teriors als edificis situats
entre els carrers Pardo, Can
Ros i Cardenal Tedeschini

(barri del Congrés i els In-
dians) i entre els carrers Fe-
lip II, Sant Antoni Maria
Claret, Biscaia i Concepció
Arenal (barri de Navas).
“Són edificis que van ser
allotjats fa dècades per pa-
relles joves; ara s’han fet
grans i necessiten ascen-
sor”, va dir la regidora,

Gemma Mumbrú. Enric
Fernández-Velilla (PSC) va
subratllar que ha augmen-
tat molt la comunicació als
veïns sobre les grans obres
que hi ha al Districte. Roger
Mestre (CiU) va felicitar l’e-
quip de govern per les
obres –en marxa– de les
instal·lacions esportives de
la Llosa del Baró de Viver,
“cosa que CiU fa temps de-
manava”, va apuntar. Jesús
Ángel Martínez (PP) va de-
manar informació sobre les
mesures de seguretat entre
el menjador social de Navas
i el centre de dia de Meri-
diana. Albert Ferrer (ICV)
va subratllar que la nova
contracta de neteja s’ha fet
escoltant persones, consells
i entitats. Finalment, Joan
Pallarès (ERC) va posar en
relleu el fet que, al seu pa-
rer, els consells de barri són
òrgans “informatius i no de
participació”.

La seu d’Intermón Oxfam es trasllada
a les casernes de Sant Andreu 

Un moment del Ple del mes d’octubre.

S’impulsa 
la instal·lació 
d’ascensors
 exteriors

El darrer Consell Plenari del Districte va
aprovar la ubicació i la grandària de
 l’edifici que serà la seu d’Intermón Oxfam

Aspecte que oferia el convent dels Maristes de 
Sant Andreu després els fets de juliol de 1909. 
(Foto: Àngel Toldrà Viazo (A.T.V.) - AJMV)

100 anys de 
la Setmana Tràgica
Fa cent anys, entre el 26 de juliol i l’1 d’agost de 1909, Bar-
celona i la majoria dels seus barris van viure el que es va
acabar anomenant la Setmana Tràgica. Allò que va co-
mençar com una vaga general contra la crida de reservis-
tes per anar a lluitar al nord del Marroc, on acabava d’es-
clatar una guerra contra interessos espanyols, va
convertir-se en una important rebel·lió popular. Sense
una direcció clara, sorgiren grups d’incontrolats que aixe-
caren barricades i començaren a calar foc a edificis religio-
sos i a enfrontar-se amb l’exèrcit. Van ser cremats la mei-
tat dels edificis religiosos que hi havia a Barcelona.
Aprofitant que al principi de la setmana s’havia declarat
la llei marcial, les tropes, que en els primers moments
s’havien mostrat passives, van rebre reforços d’altres
punts de l’estat i van acabar entrant a sang i foc per tots
els carrers de la ciutat. 
Aquesta protesta popular va sorgir de les classes més des-
valgudes, davant de la decisió del govern de cridar homes
que ja havien acabat el període militar, molts dels quals ja
eren casats i tenien fills. La revolta va fracassar a Catalu-
nya i no va ser secundada a la resta d’Espanya, perquè el
govern hi va fer creure que es tractava d’una rebel·lió se-
paratista. La repressió va ser desmesurada. El balanç fou
de cinc persones executades, entre les quals el fundador
de l’Escola Moderna, Francesc Ferrer i Guàrdia, acusat in-
justament de ser l’instigador de la revolta, i més de mil
persones empresonades o desterrades.
Si té fotografies o documents del seu barri, en pot fer
donació a l’Arxiu Municipal del Districte, 93 291 69 32

J. M. ContelÀLB UM HI S T ÒR IC



Daniel Venteo

L’edició del programa d’ac-
tivitats de la Tardor So-

lidària, la qual al llarg de tot el
mes de novembre omple d’acti-
vitats sobre la solidaritat els
barris del districte, va co-
mençar el 29 d’octubre. En-
guany, el lema escollit per les
entitats del Consell de Solidari-
tat i Cooperació del Districte és
"Dona i cooperació".
En paraules de Noèlia Torres,
consellera de Participació Ciu-
tadana del Districte, "el progra-
ma de la tardor solidària ofe-
reix activitats per a tots els
públics  per conèixer de prop el
món de la cooperació. La ri-
quesa de continguts fa palès
que el Consell de Solidaritat i
Cooperació Internacional de
Sant Andreu, tot i en moments
de dificultats econòmiques
com ara l’actual, està més actiu
i compromès que mai".
El programa inclou activitats a

tots els barris de Sant Andreu.
L’acte central té lloc el dia 7 al
centre cultural de Can Fabra,
amb un espectacle infantil de
pallasses, una presentació de la
missió del Consell de Solidari-
tat i Cooperació de Sant An-
dreu i una taula rodona amb la
participació d’ONG especialit-
zades en projectes de gènere.
Hi participen ASHDA (projec-
tes amb dones a l’Afganistan),
Sodepau (projectes de gènere a
Palestina), Acsur-Las Segovias
(projectes de dones a Amèrica
Central) i la Direcció de Coope-
ració Internacional de l’Ajunta-
ment de Barcelona. A més, el
vestíbul de l’auditori acull una
exposició organitzada per les
mateixes entitats.

Durant la resta de programació
de la Tardor tenen lloc altres
iniciatives de gran interès so-
cial, com ara el cap de setmana
solidari de Bon Pastor. El 20 de
novembre el centre cívic del
barri acull una exposició de
projectes que tenen la dona
com a motor de canvi al Níger,
amenitzada amb un berenar
solidari. I el dissabte 21, a les
12 h, hi ha actuacions de ball.
Pel que fa al centre Garcilaso, el
dia 12 de novembre s’hi pre-
senta la mostra d’entitats de
cooperació del districte de Sant
Andreu. Finalment, al centre
cívic de Trinitat Vella també es
duen a terme diverses exposi-
cions i actuacions sobre el pa-
per de la dona i la cooperació.
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N O T Í C I E Sf
“L’aviació i els motors Hispano-Suïssa”
El dia 25 de novembre, a les 18 h, el centre d’Estudis
Històrics de l’Automoció inaugurarà l’exposició fo-
togràfica “L’aviació i els motors Hispano-Suïssa” al
centre cultural Els Catalanistes (c. Ramon Batlle, 2b).
A continuació (18:30 h), el pilot d’aviació Carlos
 Daniel Fornos oferirà la conferència “Els inicis de
 l’aviació a Catalunya”. L’exposició es podrà visitar
fins al dia 8 de desembre.

“Urbanitat capil·lar” a les Casernes 
El llibre Urbanitat capil·lar, que explica les claus de
la transformació de les Casernes de Sant Andreu en
un nou barri amb equipaments i zones verdes, es va
presentar el 14 d’octubre al Centre de Cultura Con-
temporània de Barcelona. Hi van assistir l’alcalde,
Jordi Hereu; la regidora del Districte, Gemma Mum-
brú, i l’arquitecte Manuel de Solà-Morales, autor del
projecte de remodelació urbana de les Casernes. 

Sessions d’acollida per als nouvinguts
A partir d’aquest novembre comencen, a tots el dis-
trictes de Barcelona, sessions informatives d’acollida
per a persones nouvingudes que siguin estrangeres.
La finalitat és facilitar l’accés a la informació i als re-
cursos bàsics als nouvinguts per tal d’afavorir-ne la
integració i la participació social. Les sessions for-
men part del Pla municipal de Treball per a la Immi-
gració 2008-2011.

Novetats al centre Garcilaso
El procés participatiu del centre Garcilaso (c. Juan de
Garay, 116-118) ha finalitzat amb la sessió de retorn
celebrada el 13 d’octubre. Arran del procés, s’hi por-
tarà a terme un seguit d’actuacions, com ara la crea-
ció d’un punt trobada per a joves al centre, que allot-
jarà entitats juvenils del districte. Cada planta
s’habilitarà amb una temàtica diferent i es farà un
carnet per als usuaris.

La Tardor Solidària
converteix els barris
de Sant Andreu en
escenari de tota
mena d’iniciatives
solidàries. El lema
d’enguany és 
"Dona i cooperació"

Assistents a una activitat de la Tardor Solidària 2008.

El Premi Botiga Centenària ja té imatge
F. E.

La imatge en blanc i negre
de tres dones grans, asse-

gudes davant el petit apara-
dor d’una botiga antiga en un
poble català, serà el premi
que distingirà els comerços
centenaris de Sant Andreu.
Isabel Ferrer ha guanyat el
concurs Premi Botiga Cen-
tenària amb aquesta fotogra-
fia de la seva besàvia que ella
ha transformat en un gravat. 
El jurat, presidit per la regido-

ra Gemma Mumbrú i integrat
per la directora de l’Escola Su-
perior de Disseny i Art Llotja
de Sant Andreu, Anna Come-
llas, i per representants del
professorat de l’escola i de les
associacions de comerciants
del districte, van triar la seva
proposta entre totes les pre-
sentades pels alumnes de
Llotja. 
L’obra d’Isabel Ferrer, comenta
Anna Comellas, “ha captat
molt bé l’esperit del premi”,

que és el de reconèixer i revalo-
rar els establiments comercials
amb més de cent anys de tra-
jectòria i de servei. 
La primera convocatòria del
Premi Botiga Centenària és
prevista per al 2010. Hi podran
optar els titulars dels comerços
de venda al detall del districte
de Sant Andreu que portin
oberts al públic cent anys o
més. Les sol·licituds  s’han de
presentar per escrit a la seu del
Districte, plaça Orfila, 1.

La Tardor Solidària reflexiona 
sobre dona i cooperació 

EL CONSELL DE SOLIDARITAT I COOPERACIÓ INTERNACIONAL A
És un òrgan de consulta i participació del Districte del qual formen part les entitats que tre-

ballen en l’àmbit de la cooperació internacional i de l’ajuda al quart món, on entitats i

Districte treballen conjuntament  per impulsar actuacions de foment de la solidaritat  i del

compromís social. Entre les darreres actuacions impulsades pel Consell destaca la

Campanya "Junts sumem", de suport als bancs dels aliments del districte, i la Festa del

Comerç Just de Sant Andreu. 
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Matilde  Alsina

La zona al voltant de Felip
II i el triangle format per

les rambles Onze de Setem-
bre i de Prim, riera d’Horta i
Josep Soldevila no tenien
prevista la cobertura en el
projecte anterior de l’estació
de la Sagrera de la línia d’Alta
Velocitat. Ara, amb la modifi-
cació del Pla General Metro-
polità de l’estació de la Sagre-
ra, s’ha inclós la realització
d’aquestes actuacions, les
quals sortiran licitades en el
projecte de l ’estació i  les
obres de les quals es realitza-
ran de manera paral·lela a les
de l’equipament ferroviari.
De les dues actuacions apro-

vades, cal destacar-ne la sego-
na, que no només facilita la
connexió directa entre les
rambles Onze de Setembre i
de Prim, sinó que a més pos-
sibilita l’existència d’un gran
passeig que anirà des de Vir-
rei Amat fins al mar. 

Aconseguir una connexió
permeable entre els barris de
Sant Andreu i Sant Martí ha
estat sempre una de les aspi-

racions principals de les enti-
tats veïnals de Sant Andreu-
Sagrera i  Sant Martí.  En
aquesta direcció, han anat
moltes de les aportacions que
han fet des de la comissió de
seguiment, on també figura
el Consorci Barcelona Sagrera
Alta Velocitat (integrat per
Adif, l’Ajuntament de Barce-
lona i la Generalitat). La con-
nexió entre els dos districtes
ja era prevista en el pla ante-
rior, però els veïns volien que
es realitzés també a través de
rambles per donar més espai
als vianants.
En aquest sentit, la cobertura
dels forats sota el pont de Fe-
lip II, que quedarà habilitat
com a parc, respon a la sol·li-
citud de l’Associació de Veïns
de la Sagrera, mentre que la
segona recull les reivindica-
cions de diverses entitats ve-
ïnals de Sant Andreu.

Les actuacions
 responen a
 demandes de les
entitats veïnals

Es cobriran els forats sota el pont de Felip II 
i el triangle format per les rambles Onze de
Setembre i de Prim, riera d’Horta i Josep
Soldevila

L’espai sota el pont de Felip II es convertirà en un parc.

Es garantirà la connexió entre les
rambles Onze de Setembre i de Prim

La botiga Mercasol, de productes ecològics i
de comerç just, té el seu origen en la co-

operativa de missatgers Trèvol. Aquesta co-
operativa fou pionera en l’oferta de servei de
missatgeria amb bicicleta. La relació amb el
món ecològic va portar-los a treballar amb al-
tres cooperatives per a la distribució de pro-
ductes ecològics i de comerç just. Fa dos anys, i
com a fruit de l’evolució, van decidir obrir
Mercasol, un establiment que aposta ferma-
ment per un consum saludable, responsable i

solidari. Al capdavant de Mercasol hi ha el Xa-
vier Palos, que té una sensibilitat especial a
l’hora de triar els productes; en trobem d’eco-
nomia social, de comerç just, de producció ar-
tesanal i d’ecològics, i en molts casos confluei-
xen en un mateix  producte més d’una
d’aquestes característiques. Les ecocistelles,
amb productes de temporada a bon preu i amb
transport gratuït a domicili, són tot un èxit.

Mercasol / C. Portugal, 2 / Tel.: 93 408 69 90

E L  T A U L E L L

Una botiga amb esperit ecològic, responsable i solidari

Hi trobem productes d’economia social.

Joan Anton Font

S E R V E I  P Ú B L I C

M. Díaz
Dels 170.000 animals de companyia –entre gos-
sos i gats– que hi ha a la ciutat, només el 20%
porten el xip d’identificació i el 12% estan cen-
sats per l’Ajuntament. Per tal d’incrementar
aquesta xifra de 20.000 animals censats, el Pla
Estratègic d’Animals de Companyia 2009-14 que
ara es posa en marxa, dirigit per l’Oficina de Pro-
tecció d’Animals, preveu subvencionar part dels
47 euros del cost del xip.
Aquest xip, el pot posar a l’animal qualsevol veteri-
nari col·legiat i permet incorporar al Registre
 d’Identificació d’Animals de Companyia de Catalu-
nya (AIAC) les dades del propietari i de l’animal.
La implementació d’aquesta primera línia d’ac-
tuació per fomentar la tinença responsable d’ani-
mals es farà després d’un acord amb el Col·legi de
Veterinaris i preveu arribar a identificar el 50%
d’animals de la ciutat.
Una altra de les línies del pla prepararà les bases
del futur Parc d’Acollida d’Animals de Companyia,
i un dels seus principals objectius és la creació
d’un nou espai al centre de la ciutat per impulsar
les adopcions d’animals. Es tracta d’un punt de
contacte entre la persona acollidora i l’animal 
–en cap cas un punt d’estada– al qual es dirigirà la
gent després d’haver preseleccionat l’animal a
través d’una pàgina web creada especialment per
a aquesta finalitat. Aquest nou espai contribuirà
a promoure l’adopció d’animals, que al llarg
 d’aquest any ha disminuït un 17% en el cas dels
gossos i ha deixat el nombre d’adopcions en 477. 
La promoció de les colònies controlades de gats
serà l’altra línia estratègica del Pla i preveu afe-
gir, a les 288 colònies actuals controlades que
 sumen 3.500 gats esterilitzats, 100 espais més
que encara no estan controlats. Aquesta iniciativa
fomentarà també l’esterilització de gats amb pro-
pietari per evitar les cries no controlades.

Qui pot posar el xip?
Qualsevol veterinari col·legiat de la ciutat.

Barcelona subvencionarà
part del xip d’identificació
d’animals de companyia
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M U LT I M È D I A

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

Barcelona Wi-Fi

Podreu descobrir en què consisteix el
servei Barcelona Wi-Fi i el que necessi-
teu per accedir-hi. Explica a quines seus
municipals està disponible el servei, el
mapa d'estacions Barcelona Wi-Fi i el
manual d'ús del servei.
www.bcn.cat/barcelonawifi

La Barcelona d'aquí a 150 anys

Fa 150 anys, Ildefons Cerdà va pensar i
somiar una ciutat per viure-hi, i la seva
visió ens ha portat a la Barcelona que
avui coneixem. T'imagines la Barcelona
d'aquí a 150 anys? En aquest web pots
fer les teves propostes, que es desaran
en una càpsula del temps que s'obrirà a
Barcelona l'any 2159. 
www.barcelona2159.org/

wP O L I E S P O R T I U

Pere S. Paredes

La selecció femenina "A" de Cata-
lunya es va proclamar campio-

na de l'edició XXXVII del Torneig
Internacional Ciutat de Barcelona
de Judo de categoria sènior, cele-
brat el 3 d'octubre al Pavelló Polies-
portiu Sant Andreu.
Les noies dirigides per Alícia Piñe-
ro van guanyar la final a la selecció
de Galícia per un global de 3 a 2. Al
final del torneig, la seleccionadora
destacava que les seves judokes
"han demostrat estar a l’alçada de
qualsevol situació, lluitant per re-
soldre-la sempre amb una victòria". 
Per la seva part, l'equip B de la se-
lecció catalana va acabar aquesta
competició organitzada per la Fe-
deració Catalana de Judo i Discipli-
nes Associades en una meritòria
cinquena posició.
En la competició per equips absolu-
ta masculina, Catalunya A va acabar

en tercera posició, per darrere de
Galícia i l'equip parisenc de Maza-
rin. El seleccionador català, Joan
Marcual, va subratllar la importàn-
cia del resultat aconseguit pels cata-
lans tot i les lesions que va sofrir un
dels seus judokes que repercutia ne-
gativament en la possibilitat d’acon-
seguir puntuar en una categoria.
Els catalans van passar a semifinals
com a segons de grup, per darrere
dels gallecs, però superant els
 equips francesos de Saint-Exupéry
i Roche-sur-Yon. En l'eliminatòria
per accedir a la final, però, no hi
van tenir sort i van ser escombrats
per Mazarin per un contundent 5 a
0. La final entre Galícia i l'equip pa-
risenc es va resoldre per als pri-
mers per un ajustat 3 a 2.
Pel que fa al Gran Premi Diputació
de Barcelona, per a judokes mascu-
lins de menys de 19 anys, es va tor-
nar a confirmar el domini exhibit el

2008 per Marsella, que va tornar a
situar els seus equips als dos pri-
mers esglaons del podi, mentre que
l'equip A de Catalunya es classifica-
va en cinquena posició i es quedava
a les portes dels metalls. L'equip B
català no va poder passar de la pri-
mera ronda.

El XXXVII Torneig Internacional
Ciutat de Barcelona de Judo va
comptar amb la presència dels
equips de Madrid, Galícia, Hondar-
ribia i Catalunya, representant l'es-
tat espanyol; Bordeus, Marsella,
Mazarin (París) i Tolosa de Llen-
guadoc, per part de França, i l'e-
quip de Roma com a representació
d'Itàlia.

Les judokes catalanes
han aconseguit revalidar
la condició de campiones
d’aquest torneig
 internacional

L’equip A català queda

cinquè en el Gran Premi

Diputació de Barcelona

L’equip de judokes catalanes guanyadores d’aquest campionat.

La selecció femenina catalana guanya
el Ciutat de Barcelona de Judo 

Pere S. Paredes

Felipe Martínez, nascut a Ca-
sas-Ibáñez, a Albacete, fa 73

anys i veí del barri de Sant Andreu,
es va proclamar el passat 27 de se-
tembre, i per segon any consecu-
tiu, campió estatal del Campionat
d’Autonomies d’Espanya per a
gent gran. Màxim representant de
Catalunya en la categoria de més
grans de 60 anys, Martínez està
federat en el Casal Catòlic de Sant
Andreu i juga habitualment en el

Casal Bascònia. “El ping-pong és
un esport, com el futbol, que tant
val per divertir-se com per compe-
tir”, assegura. Martínez ja es va
proclamar el 2007 campió de Cata-
lunya per equips i en dobles, a més
de subcampió individual. “Estic
obtenint els majors èxits als 70
anys. Suposo que sóc com els bons
vins”, fa broma. I l’any que ve, tri-
campió? “Abans he de fer una
bona temporada i que em tornin a
seleccionar”.     

Felipe Martínez, campió d’Espanya de ping-pong als 70 anys
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Com es va assabentar que hi ha-
via aquesta activitat?
A través d’un amic, que ja havia estat
en programes d’intercanvi a Alema-
nya i a altres llocs d’Europa gràcies a
l’Associació Barcelona Voluntària.
M’ho van explicar i em va semblar
tan bé que m’hi vaig apuntar. 
Cornwall. Com va ser l’experièn-
cia?
Doncs molt bona, perquè vam tenir
l’oportunitat de conèixer molta gent
que venia de països i cultures dife-
rents. Vam fer esport, bàsicament.
Futbol, bàsquet, tennis... de tot una
mica. A l’hora de dormir, ho fèiem
tots en una habitació, i per fer els jocs
els fèiem cadascú amb el seu país i
anàvem fent torns amb els països
barrejats per tal que ens anéssim co-
neixent. D’Espanya érem dos amics
meus i dues noies més. Hi havia gent
d’Itàlia, de França, Rússia i Gran Bre-
tanya mateix. En total, cinc països.
Com va anar la integració amb la

resta de la gent?
Alguna cosa d’anglès sabia, però tam-
poc gaire, i llavors fèiem servir bas-
tant les dues noies com d’intèrprets
perquè diguessin una cosa o altra. 
En aquests moments, tenien
temps de conèixer alguna cosa
més de la gent amb qui estaven?
Em va sorprendre més la forma de ser
dels russos, que eren més introvertits,
però també sorollosos. La resta de gent
era molt tranquil·la, i els que em van
sorprendre més van ser els francesos.
Més enllà dels jocs i els partits, sortíem
al poble més proper, sobretot amb els
italians, amb els qui jugàvem a futbolí. 
Què és el que més li va agradar
de Cornwall?
Les cases, a part de la platja. Era un
lloc bonic. Això sí, allò era Anglaterra,
que vol dir que feia una mica de sol,
però plovia molt. 
I el menjar?
El menjar, el pitjor. Ho vaig passar
malament. On em treguin els meus
macarrons, la meva paella o el bistec
ben fet... 
Una setmana només. Se li va fer
curta?
Sí, i tant. Se’t fa curta perquè als set

dies és quan comences a conèixer una
mica més la gent. Potser una setmana
més hauria estat millor. Crec que és
molt bo sortir a l’estranger i conèixer
altres cultures i països. 
Després d’aquesta experiència,
mantenen contacte amb el joves
que van conèixer?
Sí, a través de les xarxes socials com
Facebook mantenim contacte amb

gairebé tots. 
Si hagués d’animar un noi del
barri perquè s’apuntés a aquesta
activitat, com ho faria?
Crec que no caldria, perquè a tothom
li agrada sortir de viatge. És una bona
proposta i econòmicament està molt
bé. És una manera perfecta de conèi-
xer gent i fer esport.
Sortir a l’estranger per oci ha
d’estar bé, però faria el mateix
per motius laborals?

Si em paguessin bé, sí que estaria dis-
posat a treballar en un altre país, per-
què ara mateix aquí no hi ha feina.
Actualment faig un curs d’electricista
i m’agradaria fer-ne un altre que em
permetria tenir un carnet d’electricis-
ta europeu per treballar per tot el
continent. De tota manera, crec que
al país s’haurien de preocupar més
pels nois i noies que estudien. Està
poc valorat estudiar, actualment. 
Baró de Viver. Com definiria el
barri?
És un barri tranquil. S’ha dit que és
un barri dolent i on es ven droga,
però això passa a molts llocs. Amb els
anys, s’han fet molts canvis i ha mi-
llorat molt, tot i que potser encara hi
falten algunes coses.
Com què?
Sobretot, equipaments esportius. En
aquest aspecte, és molt pobre, i si vull
fer alguna cosa, me’n vaig al Bon Pas-
tor. Pel que fa a la resta de coses, és
un barri ben situat i ben comunicat,
dins de Barcelona i al costat de Santa
Coloma. Potser la gent no el coneix,
però quan em pregunten d’on sóc no
dic que sóc de la ciutat, sinó que sóc
de Baró de Viver.

E N T R E V I S T A R o b e r t o  G o n z á l e z  M a r t í n e z ,  v e í  d e  B a r ó  d e  V i v e r

Roberto González, al parc de la Trinitat.

“És molt bo sortir a
 l'estranger i conèixer

altres cultures i països”

“Baró de Viver és 
un barri ben situat 
i ben comunicat”
Nascut a Barcelona fa 25 anys. Veí de Baró de

Viver. Ara mateix no té feina i fa un un curs

 d'electricista. A l’agost va estar en un programa

d'intercanvi que el va portar durant una setma-

na a Cornwall (Anglaterra), on va compartir acti-

vitats esportives amb altres joves europeus

Miquel
Pellicer


