
Als llaços de veïnatge entre Bon Pas-
tor i Baró de Viver, s’hi suma en-
guany un projecte comú: la Llei de
Barris. Tots dos són els únics barris
de Barcelona que han estat escollits
per aquest pla de quatre anys de re-
habilitació integral adreçat a la millo-
ra de barris, àrees urbanes i viles que
requereixen atenció especial. Els
projectes que es desenvolupin amb
els 17,5 milions d’euros destinats
beneficiaran més d’11.000 veïns i
permetran posar fi a la desconnexió
entre els dos barris i al seu aïllament
respecte de la ciutat. També obrirà
els dos barris a l’espai fluvial, el
Besòs, i en pal·liarà les deficiències
urbanístiques. A més, part d’aquest
pressupost es destinarà a projectes
socials i a nous equipaments.

Baró de Viver i Bon Pastor es
beneficiaran de la Llei de Barris

La Sagrera serà un important
nus de transport públic

METRO

Hi passaran
quatre línies:
la 1, la 4, la 5 i la 9

TREN

Hi haurà una
nova estació de
Rodalies

GARCILASO

S’hi està fent de nou
un col·lector per
posar-lo més profund
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Lluís Pons
Representant de la Vocalia
d’Esports de la Comissió de
festes del barri del Congrés

“La vida és la millor
cursa, la millor milla”

CULT UR A Pàg. 4

El saT!
Inicia la temporada amb
humor, dansa i espectacles
infantils
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Unió Esportiva
Sant Andreu
Ja té el llibre oficial
del seu centenari
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La plaça Baró de Viver és un dels nuclis centrals del barri.
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W L ’A G E N D AWI N F O Ú T I Lt

De l’1 al 18 d’octubre
Golden Apple Quartet
A les 21 h (dj i dv), 21.30 h (ds) i 18.30 h (dg). Sant Andreu
Teatre-SAT (Neopàtria, 54)
En blanc i negre. Un vell bagul, perdut durant anys, ha
aparegut a les golfes d’un familiar amb partitures i car-
tes del quatre besavis dels Golden.

Del 16 al 18 d'octubre
“100 [one hundred]”
A les 21 h (dv i ds) i 19 h (dg). Nau Ivanow (Hondures, 30)
Basada en el text de D. Petterle, N. Monaghan i C. Hein-
man. Cia. Somni al Terrat.

Del 22 al 25 d’octubre
Golden Apple Quartet
A les 21 h (dj i dv), 21.30 h (ds) i 18.30 h (dg). Sant Andreu
Teatre-SAT (Neopàtria, 54)
Patrik Cottet Moine sap posar en joc la seva silueta i
obtenir una presència estrambòtica en un espectacle
acurat, divertit i inventiu. Compagnie des Zèbres.

Del 30 d’octubre a l’1 de novembre
Could you take some of my weight…?
A les 21 h (dj i dv), 21.30 h (ds) i 18.30 h (dg). Sant Andreu
Teatre-SAT (Neopàtria, 54)
NorrDans, una de les companyies de dansa contemporà-
nia escandinava més importants a escala internacional.

Dijous 15 d’octubre
Descobrint la lectura
A les 18 h. Bibl. La Sagrera-Marina Clotet (Camp del Ferro, 1)
Cicle Petit Format.
Primeres passes
A les 17.30 h. Bibl. Bon Pastor (Estadella, 62)
Vols que t’expliqui un llibre?

Del 17 al 25 d’octubre
Roda, roda... Rodoreda!
A les 17.30 h (ds) i 12 h (dg). SAT (Neopàtria, 54)
Fragments de les obres més emblemàtiques
de Rodoreda com El conte de l’hivern i les formigues i
La Plaça del Diamant. A càrrec d’Engruna Teatre.

Dimecres 28 d’octubre i 4 de novembre
La reina Rodamón a la Xina
A les 17.30 h. Bibl. Bon Pastor (Estadella, 62)
Cicle “Enreda’t a l’Acció”.

Horari d’atenció dels consellers
i conselleres del Districte als barris
Congrés-Indians. Casal de barri Caliu-Congrés. C. Ma-
nigua, 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. Ja-
vier Angulo. Dimarts, de 19.30 a 20.20 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. Forada-
da, 36. Jordi Casares. Dijous, d’11.30 a 12.30 h. Diven-
dres, de 18.30 a 19.30 h. 

Divendres 23 d’octubre
Cafè concert
A les 22 h. Centre cívic Garcilaso (Juan de Garay, 116-118)
Nit de jazz. Properes actuacions: sessió de jam session el
30 d’octubre i un concert el 6 de novembre.

Dissabte 24 d’octubre
Festival Jazz Class non stop
De 12 a 24 h. Nau Ivanow (Hondures, 30)
Dotze hores intensives de música jazz.

Divendres 30 d'octubre
III Cicle “Fem Música!”
A les 21 h. Nau Ivanow (Hondures, 30)
Duo Mediterrani (flauta i guitarra).

Fins al 26 de novembre
Aunque sea un instante
A les 19 h. Centre cívic Can Fabra (Segre, 24-32)
Aquesta és la cinquena edició del projecte Fotointer-
pretació de textos literaris, organitzat conjuntament
entre Biblioteques de Barcelona i el Centre de Fotogra-
fia Documental de Barcelona.

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.



Joan Àngel Frigola

El lloc on hi ha l’actual pa-
rada de metro de la Sa-

grera (línia 1 i línia 5) serà un
dels més importants nusos
de transport públic de la ciu-
tat, on hi haurà fins a quatre
línies de metro –hi arribaran
també la 4 i la 9– i una nova
estació de tren de Rodalies de
Renfe. Això farà que el veïnat
del barri tingui transport fà-
cil, ràpid i còmode a qualse-
vol punt de la ciutat i a molts
llocs de l’àrea metropolitana.
Aquesta important actuació
forma part de l’important
impuls que s’està donant a la

millora del transport públic.
“Aquest important nus de
transport públic”, explica la
regidora del Districte, Gem-
ma Mumbrú, “ens ha d’aju-
dar a reduir la circulació de
vehicles a l’entrada nord de la
ciutat, i  això farà que els
veïns de la Meridiana tinguin
menys sorolls i menys conta-
minació i, per tant, guanyin
en qualitat de vida”.
L’actuació que s ’està fent
comporta que les vies de
Renfe i el col·lector que hi pas-
sa per sota siguin més pro-
funds, la qual cosa permetrà
millorar l’accessibilitat a l’in-

tercanviador de les línies 1 i 5
del metro, que quedarà tot a
un sol nivell.

Per altra banda, per poder fer
la nova estació de Rodalies
que va en mig de les andanes
de les línies 1 i 5 del metro,
caldrà tallar la circulació de
trens de Rodalies durant cinc
mesos, des de l’abril de 2010.
Això es fa així, perquè el mè-
tode de treball per a la cons-
trucció d’aquesta estació bus-
ca el menor impacte possible
als veïns de la zona, que ja fa
anys que tenen importants
obres al seu entorn.

La regidora del Districte va
explicar aquests projectes a
un nombrós grup de veïns i
veïnes del barri en una sessió
informativa el passat dia 21
de setembre al casal de gent
gran La Palmera.
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Un moment de la sessió informativa del dia 21 de setembre.

C IU TA DA N S  OPIN E N

Sergi Álvarez
Arts gràfiques

Com a veí penso que
ajudarà a la comunica-
ció del barri, tot i que
la realitat que vivim és
molt molesta. S'aposta
per les coses barates i
hi ha poca previsió a
l'hora d'executar-les. 

Cristina Lóriz
Administrativa 

Es facilitarà la vida
 quotidiana de les perso-
nes que viuen al barri i 
a Barcelona, tot i que
actualment estem pa -
tint molt les obres. Pen -
so que hi ha poc suport
en aquest aspecte per
part de l’Ajuntament.

Lluís Anton
Jubilat

Si els tècnics ho han
estudiat i ho han fet
així, deu ser el correcte.
Esperem que es faci al
més aviat possible i de
la millor manera possi-
ble, perquè ho estem
patint molt. Serà bo
per al barri.

Esther Julve
Modista

Es una maravilla por-
que es importante que
el barrio esté comunica-
do con muchos puntos
de la ciudad. Cuanto
más transporte público
haya, mejor para todos.

Idoia Castuera
Sense feina

És bo i espero veure-ho
acabat aviat. No estic a
favor d'agafar el cotxe
per a qualsevol cosa i
prefereixo el transport
públic. Per a mi serà
meravellós. La Sagrera
serà un punt neuràlgic
com és ara Sants.

José Barbero
President de l’AV de
La Sagrera

Ho trobo molt bé, els
veïns de la Sagrera sem-
pre hem defensat que el
barri tingués alta velo-
citat i totes les noves
línies. Vam començar a
reivindicar-ho l'any
1998.

Q u è  l i  s e m b l a  q u e  l a  S a g r e r a  t i n g u i  t r e s  l í n i e s  d e  m e t r o  i  u n a  d e  R o d a l i e s  d ' a q u í  a  u n  a n y  i  m i g ?

La Sagrera serà un dels nusos
de transport més importants 

La Sagrera tindrà, a més de

 l’estació intermodal del TGV (Sant

Andreu-Sagrera), una important

estació intercanviador amb

 quatre línies de metro i una de

Rodalies de Renfe

La primera prioritat
és fer el carrer per al
veïnat i després la
infraestructura

O B R E S  A L  C A R R E R  G A R C I L A S OA
Fa vuit mesos es va inaugurar el carrer

Garcilaso entre la Meridiana i el carrer de

la Sagrera. Ara, s’ha tornat a aixecar la

calçada per poder fer el col·lector que hi

passa a més profunditat. La decisió de fer

les obres del carrer Garcilaso, que es va

inaugurar fa vuit mesos, es va prendre

perquè en aquell moment no se sabia

quan es podrien fer les obres del col·lec-

tor, que estan lligades a l’estació i que de-

penen de l’Estat. A més, l’Ajuntament no

volia tenir el carrer Garcilaso en mal estat

més temps del compte. 

Els recents acords Estat-Generalitat en

matèria d’infraestructures han permès

avançar les obres del col·lector, i ara s’ha

obert de nou la calçada, però no les vore-

res ni els espais per a vianants, que en po-

den continuar gaudint completament tot

i les obres.



Un autobús interurbà a la carretera de Ribes al seu pas
per la Trinitat el 1932. (Foto: Arxiu Huertas)
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C U LT U R A

Matilde Alsina

Amb humor. Així ha co-
mençat la temporada

de tardor el saT! En concret,
l’humor de Golden Apple,
que fins al dia 18 presenta
l’espectacle En blanco y negro,
una reconstrucció del que va
passar als besavis dels Gol-
den, quan van decidir anar a
provar sort com a cantants i
artistes de varietés als EUA
de després de la Guer ra Civil
d’aquell país.
Un humor que també prac-
ticarà el mim Patrick Cottet
(del 22 al 25 d’octubre) i que

continuarà amb Connexions,
la comèdia sobre les rela-
cions de parella de La Roda
Produccions (novembre), i
Cazando gamusinos, el nou
espectacle de Dani Pérez
(desembre).
Però a la sala de Sant An-
dreu no es tracta de fer riure
només els grans, sinó també

els petits. Per això, la tem-
porada infantil es presenta
plena d’atractius: com ara la
versió particular que els
Veus-Veus han fet d’El llibre
de la selva amb  l’afegiment
de cançons noves a la histò-
ria de Kipling (fins a l’11
d’octubre), els Italiani
macar roni que ens ensenya-
ran El negro y el flaco (no-
vembre) o les tribulacions
de La Bleda, que vol plantar
maduixes (desembre). Més
serioses, però absolutament
recomanables, són les pro-
postes d’Engruna Teatre,
amb un espectacle de titelles
centrat en textos de Mercè
Rodoreda (del 17 al 25 d’oc-
tubre) i Xir riquiteula Teatre,

que compleix 20 anys amb
un espectacle adreçat a la
natura (novembre).
Pel que fa a la dansa, aquest
octubre visita el saT! la com-
panyia sueca Norrdans, la
qual presenta dos especta-
cles, l’un adreçat al públic
adult –Could you take some of
my weight?– i una simpàtica
història d’una família de llo-
ros –Gojorna– per als més
menuts. Estaran en acció els
dies 30 i 31 d’octubre i l’1 de
novembre.

Més informació:
Sant Andreu Teatre
Neopàtria, 54
www.bcn.cat/santandreu-
teatre

El saT! inicia temporada amb 
humor, dansa i espectacles infantils  

Could you take some of my weight?, dels suecs Nordans.

Els Golden Apple

fan un viatge ple de

peripècies als EUA

post-Guerra Civil

Comèdia, claqué,
mim, música i
 titelles són
 algunes de les
 propostes
 d’aquesta tardor
al Sant Andreu
Teatre

Carretera de Ribes (i VII)
Com a cinquè i darrer tram de la carretera de Ribes al seu
pas per Barcelona, se’n pot considerar el comprès entre
l’entrada de la Trinitat Vella i el límit territorial de Mont-
cada. Un tram que històricament transcorria totalment
en territori de Sant Andreu a través de la Trinitat i les ter -
res de la Torre del Baró o Quadra de Vallbona, però que
després de la darrera divisió dels districtes de 1984, la
part de la Torre del Baró i Vallbona va quedar inclosa en
el districte de Nou Barris.
Tot i que aquest tram va ser, fins al primer terç del segle
XX, un paratge amb poques edificacions –i gairebé totes
rurals– i amb molta vinya, resulta força interessant per di-
versos motius. El primer, que al seu pas pel coll de Fines-
trelles és el tram més forcat de la carretera, gairebé un coll
d’ampolla que fins avui encara és un lloc estratègic per a la
ciutat de Barcelona. Segon, que a tocar de la car retera, en
una part del turó de la Trinitat, al segle XIV s’hi va cons-
truir una forca per penjar-hi els malfactors i deixar-ne els
cossos o les restes exposats als caminants o veïns dels po-
bles del voltant com a exemple. Era la coneguda com la
“cinquena forca”. Tercer, aquest indret va acollir la capella
de la Santíssima Trinitat, construïda el 1413 i destruïda
per les tropes napoleòniques durant la Guerra del
Francès. Davant d’aquesta capella, s’hi va instal·lar inicial-
ment la creu de terme de Sant Andreu. I quart, la cons-
trucció de la torre del Baró, element emblemàtic del barri
de la Torre del Baró, al voltant de la qual es construïren
les primeres cases, al costat de la carretera de Ribes.
Amb la construcció de l’autopista el 1967, tot aquest dar -
rer tram de la carretera va quedar desdibuixat i modificat.
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



Núria Mahamud

L’Ajuntament de Barcelo-
na i la Generalitat de

Catalunya invertiran durant
els propers quatre anys 17,5
milions d’euros als barris del
Bon Pastor i del Baró de Vi-
ver en projectes de transfor-
mació urbanística i social.
Una pluja de milions proce-
dents de la Llei de Barris que
serviran per integrar aques-
tes dues zones a la ciutat de
Barcelona i, a través de la lle-
ra del riu, també a l’entorn
metropolità.

Els projectes que es desenvolu-
paran aquests anys –finançats
a parts iguals per l’Ajuntament
i la Generalitat– donaran un
nou impuls a la profunda re-
novació urbanística del Bon
Pastor, que es va iniciar amb la
remodelació de la zona de les
cases barates i l’estació de me-
tro. En aquesta ocasió, les in-
versions se centraran en la
part del barri que encara no
s’ha començat a remodelar,
delimitada pels car rers Ciutat

d’Asunción, Fra Juníper Serra,
Santander i Sant Adrià, amb
l’objectiu de dotar per igual
tots els veïns i veïnes dels ma-
teixos estàndards de qualitat
urbanística. També es busca-
ran solucions per connectar
millor el polígon industrial a la
zona residencial.
Al barri del Baró de Viver, els
milions es destinaran a ac-
tualitzar la plaça central del
barri, renovar el passeig de
Santa Coloma i fer més visi-
ble i segur l’accés al metro. La
plaça serà més oberta, amb
rampes per fer-la més acces-
sible, i paviment, clavegue-
ram i enllumenat nous.

Projectes socials
Paral·lelament a la transfor-
mació urbanística, s’impulsa-
ran projectes socials. La Llei
de Barris deixarà en forma de
subvencions uns dos milions
d’euros per a la reparació d’e-
lements comunitaris, com

façanes i ascensors, que co-
briran el 50% de les obres. El
mateix pressupost es desti-
narà a projectes de mediació
cultural amb la població gita-
na, programes ocupacionals i
d’igualtat de gènere i plans
d’intermediació en conflictes
en comunitats de veïns.
A tot això se li suma un pla
d’equipaments per donar res-
posta a les demandes de les
entitats de tots dos barris. Al
del Bon Pastor, s’hi ampliarà
el centre cívic i es millorarà el
casal de gent gran. A més,
s’hi impulsarà la reparcel·la-
ció de la Casa Verònica per
aconseguir en un futur un
triangle d’equipaments amb
la biblioteca i el centre cívic
com dos dels seus vèrtexs.
Al del Baró de Viver, un barri
de dimensions molt més mo-
destes, s’hi farà un casal de
barri per acollir totes les enti-
tats i associacions en un es-
pai comú.
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N O T Í C I E Sf
Festa Major a la Sagrera i Sant Andreu
Un any més, la Sagrera celebra la seva Festa Major
amb un munt d'activitats per a tots els gustos i totes
les edats. Serà del 13 al 22 de novembre i, un cop aca-
bi, donarà pas a la Festa Major de Sant Andreu, que
enguany se celebra del 27 de novembre al 8 de de-
sembre. Petits i grans gaudiran de nou de tots els ac-
tes i activitats de la festa, que ja escalfa motors.

Nou Punt d’Informació Juvenil
Des d'aquest mes de setembre, Sant Andreu compta
amb un nou Punt d'Informació Juvenil (PIJ), a la
planta baixa del centre Garcilaso. El PIJ, amb un ho-
rari de dilluns a dijous de 16.30 a 21 hores i diven-
dres de 15 a 19.30 hores, té com a funció informar i
assessorar els joves del districte sobre ensenyament,
formació, treball, habitatge, turisme, associacionis-
me, salut, cultura, recursos socials...

Any Internacional de l’Astronomia
El 2009 és l’Any Internacional de l’Astronomia, i el
Centre Cultural de Can Fabra (Segre, 24-32) hi dedi-
ca, des del juny i fins al 8 de gener, diverses activi-
tats. Així, el 24 d’octubre, a les 18 hores, es farà un
taller sobre Galileu i la longitud, i el dia 30 del mateix
mes, a les 19.30 hores, tindrà lloc la conferència
“Deus i planetes, ciència, història i art”. Més infor-
mació: www.bcn.cat/canfabra.

Tardor Solidària a Sant Andreu
Aquesta tardor, el districte de Sant Andreu s’omplirà
novament d’activitats amb motiu de la Tardor So-
lidària, un esdeveniment per a tots els públics que
vol fomentar la solidaritat i la cooperació. Enguany,
el Consell de Solidaritat del Districte ha triat com a
objectiu principal de les activitats aprofundir en el
paper que han jugat les dones en el camp de la coope-
ració i la solidaritat.

L’última convocatò-
ria de la Llei de
Barris aprovada per
la Generalitat
 deixarà una inversió
de 17,5 milions per
a projectes
 urbanístics i socials

La Casa Verònica, tal com està avui en dia.

Foto de família a la presentació celebrada a l’auditori de Can Fabra.

Alumnes de l’IES Príncep de Viana, al Camp de la Pau
N. M. 

Quinze alumnes de l’IES
Príncep de Viana de Sant

Andreu representaran Barcelo-
na en el Camp de la Pau 2009
que tindrà lloc al recinte del
Fòrum. Els joves van presentar
el seu programa –treballat du-
rant el curs a l’institut i basat
en valors dels Objectius del
Mil·lenni per al Desenvolupa-
ment– en un acte emotiu que
va tenir lloc a l’Auditori de Can
Fabra, al qual van assistir la re-

gidora d’Educació, Montser rat
Ballarín, i el conseller d’Educa-
ció del Districte, Oriol Vicente.
Els joves andreuencs compar-
tiran aquest espai de debat
amb nois i noies de Trípoli
(Líban), Maputo (Moçambic),
Dakar (Senegal), Medellín
(Colòmbia), Colònia (Alema -
nya), Nàpols (Itàlia), Monter -
rey (Mèxic), Istanbul (Tur-
quia), Salvador de Baia
(Brasil), Casablanca (Marroc),
Amman (Jordània), Montevi-

deo (Uruguai), Valparaíso
(Xile), Sarajevo (Bòsnia i Her-
cegovina), Betlem (Israel),
Gdansk (Polònia), Zhengzhou
(Xina) i Alger (Algèria).
El projecte Camp de la Pau és
una iniciativa de la Fundació
Fòrum Universal de les Cultu-
res juntament amb l’Institut
Municipal d’Educació que es
va celebrar per primer cop a
Barcelona l’any 2004. Des d’a-
leshores s’ha celebrat a Monte-
video, Monterrey i Nàpols.

Millores per a Baró de Viver i Bon
Pastor gràcies a la Llei de Barris

El principal objectiu
és integrar els dos
barris a Barcelona
i el Barcelonès Nord
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E Q U I P A M E N T S

Felicia Esquinas

Gairebé tots els projectes
de la Fabra i Coats ja han

començat a rodar. Segons as-
senyala el Districte de Sant
Andreu, un 90% està en mar-
xa a hores d’ara. Entre ells, els
dels tres equipaments que el
Districte construirà a l’antiga
 fàbrica i que són un espai d’en-
titats, una gran sala polivalent
i un casal de barri.
L’espai d’entitats de ciutat,
un edifici de planta baixa de
867 m2 de sostre situat a la
dreta de l’entrada, s’ha cedit
part de l’ús a la Federació Ca-
talana d’Escacs durant 25
anys. La Federació iniciarà
properament la rehabilitació
d’un terç de l’immoble. Per a la
resta, ja s’ha redactat un pro-
jecte de reforma d’acord amb
les peticions de les entitats.  
La sala polivalent anirà a un
espai de 870 m2 de sostre. Està
previst que aquest octubre es
redacti el projecte. Aquests es-
pais es destinaran a tot tipus
d'activitats, ja siguin del Dis-
tricte o d’entitats (exposicions,

tallers, espectacles...).
El casal de barri s’instal·larà a
un edifici de quatre plantes i
2.800 m2 i serà veí de l’institut
d’educació secundària que

construirà la Generalitat. La
previsió era tenir el projecte
redactat aquest mes. 
La resta de projectes també
s’estan elaborant. És el cas de
l’institut de secundària i els
sistemes educatius integrats

de la Generalitat (el Centre de
Recursos Pedagògics, l’Equip
d’Assessorament Psicopedagò-
gic i Llengua i Cohesió Social),
de l’escola bressol municipal i
dels 65 habitatges per a joves
que es faran a una de les anti-
gues naus industrials, de la
qual es conservaran les faça-
nes i la coberta. 
Entre aquests projectes en
marxa, també figura el de la
Fàbrica de Creació de la nau
central (14.280 m2) del recinte
fabril, que convertirà Fabra i
Coats en un dels principals
pols culturals de Barcelona, i el
corresponent a l’edifici on hi
ha una sala de calderes única a
Catalunya, on s’habilitarà un
espai museístic.

Alguns projectes 

en marxa són la

Fàbrica de Creació,

l’institut o els

 habitatges per a joves 

Un 90% dels projectes
de la Fabra i Coats ha
començat a rodar.
Entre ells, els dels tres
equipaments que
impulsa el Districte:
un espai d’entitats,
dues sales polivalents
i un casal de barri

Activitats a la Fabra i Coats durant les festes de la Mercè.

El 90% dels projectes de la 
Fabra i Coats ja està en marxa 

Des de fa 69 anys, el centre històric de Sant
Andreu, a l’artèria comercial que és el car -

rer Gran, hi ha la joieria Vallmitjana, la qual per
a molts andreuencs ha estat de sempre la joieria
de referència. Josep Vallmitjana Vives la va
obrir l’any 1940 i més tard va ser el seu fill, el
Miquel Vallmitjana Feliubadaló, qui va seguir
també l’ofici de rellotger i va tenir la joieria al
seu càrrec durant 50 anys. En l’actualitat hi tro-
bem el nét, el Miquel Vallmitjana Llambias, el
qual, després d’acabar els estudis de joieria i

gemmologia, va incorporar-se amb molta il·lu-
sió al negoci que molts anys abans va obrir l’avi.
Compten amb taller propi de joieria i rellotge-
ria, on es realitzen tota mena de reparacions.
En  joieria hi trobem dissenys propis, clàssics,
moderns i actuals tant d’or com d’argent. Pel
que fa als rellotges, també en trobem de diver-
ses marques i estils.
Joieria Vallmitjana
C. Gran de Sant Andreu, 221
Telèfon: 93 345 00 21

E L  T A U L E L L

La joieria de referència del carrer Gran

Hi han passat tres generacions familiars.

Joan Anton Font

S E R V E I  P Ú B L I C

José María Dempere
A partir de mitjan setembre i de manera esglaonada, es
porten a terme a tots els barris de la ciutat sessions in-
formatives sobre la nova etapa de la gestió dels residus
i la neteja a la ciutat. Les sessions són convocades pels
diferents districtes i compten amb el suport de tècnics
i representants municipals de l’Àrea de Medi Ambient i
del mateix Districte, que s’encarreguen d’explicar els
detalls i les novetats de la nova etapa de neteja i gestió
de residus de la ciutat, així com aclarir els dubtes dels
ciutadans. 
Amb la nova contracta de neteja i recollida de residus
2009-2017, que es posa en marxa a partir del 2 de no-
vembre, es millorarà el servei en diferents aspectes: el
servei de neteja de la via pública augmentarà la seva
freqüència mitjana, que passarà de 5 a 6 cops a la set-
mana; hi haurà nous contenidors, més a prop i més ac-
cessibles; la recollida de la matèria orgànica s’estendrà
a tot Barcelona, i les empreses que ofereixen el servei
adoptaran millores ambientals, com l’ús de combusti-
bles sostenibles i la disminució del consum d’aigua, en-
tre d’altres. 
De la mateixa manera, l’Ajuntament durà a terme cam-
panyes de sensibilització per conscienciar la ciutadania
sobre la recollida selectiva i el reciclatge, facilitar eines
i donar a conèixer com s’ha de fer la selecció de la bros-
sa orgànica. Així mateix, acompanyarà els ciutadans en
l’adopció d’hàbits més sostenibles en la recollida i el re-
ciclatge dels residus. La implantació de la nova con-
tracta de neteja a la ciutat de Barcelona es farà de ma-
nera esglaonada i durarà 4 mesos.

Més informació: 
www.bcn.cat/mediambient 

Sessions informatives sobre
la nova etapa de la gestió
dels residus i la neteja
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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

Scanner FM

És el resultat de la col·laboració entre
l'Ajuntament de Barcelona i l'equip de la
ràdio en línia especialitzada en música
independent i cultura urbana Scannerfm,
la primera ràdio per Internet dedicada les
24 hores del dia de manera íntegra a la
música composta pels grups i artistes de
l'escena barcelonina.
www.bcn.cat/scannerbcn 

Pla Barcelona Intercultural

Plataforma de coneixement i participació
per a totes les persones que vulguin impli-
car-se en l'elaboració d'aquest pla que ha
impulsat l’Ajuntament durant l’any 2009 i
que vol donar respostes als nous reptes i
les noves necessitats de la ciutat.
www.bcn.cat/plainterculturalitat/

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

Pere S. Paredes

El 25 de setembre, a la seu del
Districte de Sant Andreu, es

va presentar, davant d’un nom-
brós públic que va deixar petita la
Sala de les Cortines del consistori,
l’esperat llibre del centenari de la
UE Sant Andreu titulat Unió Es-
portiva Sant Andreu 1909-2009. Es
tracta d’una publicació que ha es-
tat escrita amb motiu d’aquest
aniversari.
Les personalitats polítiques i es-
portives, expresidents, exjugadors,
directius, socis, simpatitzants i pa-
trocinadors esperaven amb molta
impaciència la sortida a la llum del
llibre del centenari i volien ser els
primers a veure l’obra on es recopi-
la la història, les estadístiques i les
fotografies que han fet un exhaus-
tiu repàs a la història d’aquest
equip andreuenc des de l’any 1909.
El president del Consell Municipal
del Districte de Sant Andreu, Joa-
quim Mestre, el delegat d’Esports
de l’Ajuntament de Barcelona, Pere
Alcober, i la regidora del Districte
de Sant Andreu, Gemma Mumbrú,
van donar el seu suport a Joan
Gaspart, president de la Unió Es-
portiva Sant Andreu, i a Vicenç
Martínez, un dels autors del llibre.

Totes aquestes personalitats van de-
finir i qualificar el volum Unió Espor-
tiva Sant Andreu 1909-2009 com un
“llibre magnífic, on en les seves qua-
si 400 pàgines els lectors, aficionats

o no de la UE Sant Andreu, podran
veure un resum exhaustiu de la
història de l’equip andreuenc, acom-
panyada d’un extens recull d’estadís-
tiques de tots els partits oficials del
club, els partits amistosos disputats
i les dades personals de cada jugador
(partits jugats, gols marcats...)”.

En un moment de l’acte, es va fer
un aplaudiment i un reconeixement
a l’equip d’autors del llibre (Xavier
Araguz, Joan Esteve, Àngel Domin-
go, Vicenç Martínez, Jordi Petit,
Eduard Quintana i Quim Terrè),
que han trigat prop de tretze anys
per elaborar aquesta obra, que ha
pogut sortir a la llum gràcies a la
col·laboració de l’Ajuntament de
Barcelona i de l’Institut Barcelona
Esports.
Per a Joan Gaspart, president de la
UE Sant Andreu, la història que tot-
hom pot consultar en aquest llibre
ha estat el resultat “d’haver tingut la
sort de tenir aquests presidents, di-
rectius, tècnics, jugadors i socis, que
han fet gran la seva història. Sense
tots ells, aquesta gran obra ho hau-
ria estat possible”. 

La Sala de les Cortines 
de la seu del Districte de
Sant Andreu es va
 quedar petita per acollir
tots els presents a la
 presentació del llibre del
centenari

El llibre ofereix
 nombroses dades i
 fotografies que
 repassen els cent anys

Un moment de la presentació del llibre “Unió Esportiva Sant Andreu 1909-2009”.

La Unió Esportiva Sant Andreu ja
té el llibre oficial del seu centenari

Pere S. Paredes

El passat 20 de setembre, es va
celebrar la XXX edició de la

cursa de la Mercè. 10.180 atletes
van recórrer 10 quilòmetres pels
principals carrers de la ciutat.
Aquesta edició va ser la més so-
lidària, perquè als participants, en
el moment de formalitzar la seva
inscripció, se’ls va demanar una
aportació simbòlica de 5 euros,
que aniran adreçats totalment al
projecte “L’esport per al desenvolu-
pament i la pau”, una iniciativa de

l’ONG ANUE, l’Associació per a les
Nacions Unides a Espanya que
promou l’apropament de les esco-
les del Senegal a la pràctica de l’at -
letisme. 
El marroquí Ilias Fifa, amb un
temps de 30 min i 7 s, es va pro-
clamar vencedor en la categoria
masculina, mentre que la seva
compatriota Hasna Bahon, que ja
va guanyar l’anterior edició de la
cursa, ho va fer en categoria fe-
menina, amb un temps de 36
min i 39 s.

Més de 10.000 atletes a la cursa de la Mercè
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Com és que la seva passió és l’es-
port i la Milla?
És una història molt llarga.
No hi ha pressa, expliqui’ns-la.
Vaig tenir una infància molt dura: els
meus pares van morir quan jo era un
nen –quasi no recordo la meva mare–
i, des de molt petit, vaig començar a
treballar i buscar-me la vida sol; era
una altra època. Volia ser cantant i vaig
estudiar música al Liceu, però també
m’agradava l’electricitat, perquè el meu
pare tenia aquesta professió.
Com va començar tot?
Amb 18 anys, era ja un adult. Vaig es-
tudiar per ser electricista i, des de
sempre, m‘ha agradat molt l’esport.
He viatjat i participat en moltes cur-
ses al món. Quan els meus fills eren
petits i van començar a anar a l’esco-
la, vaig entrar a formar part de l’Asso-
ciació de Mares i Pares i vaig iniciar el
meu primer contacte amb el món de
l’associacionisme. Vaig començar a
treballar en la instal·lació dels patis

de l’escola dels nens, una instal·lació
que encara aguanta (riu); m’agrada
fer la feina ben feta. Llavors va ser
quan, gràcies a un bon amic, el Da-
niel Garcia, vaig saber que s’organit-
zava una cursa al districte. De fet, ell
va organitzar la primera edició de la
Milla. Vaig pensar que nosaltres tam-
bé podíem fer una cursa al barri i
miri, ja portem 15 anys.
Llavors, així va ser l’inici de la
Milla?
Sí, una part sí, però la Milla forma
part de les festes del barri del Con-
grés. Hi ha moltes persones, bons
amics i companys, que fan possible la
celebració de la cursa cada any. Grà-
cies a la implicació de tots, és una fei-
na conjunta, d’equip. Jo fa 21 anys
que pertanyo a la Comissió de Festes.
Per a mi, significa molt el meu barri, i
me’n recordo de tota la gent que
m’ha ajudat sempre, des de ben petit;
no vull oblidar mai ningú.
Què significa per a vostè l’es-
port?
És una part fonamental de la meva
vida. Gràcies a l’esport, que és la mi-
llor teràpia, pots superar qualsevol
mal moment. Qualsevol esportista

sap que l’esport relaxa, et fa sentir
millor físicament i emocionalment,
és una gran satisfacció de superació
personal; a mi també em va ajudar a
deixar de fumar.
I què representa la Milla?
Moltíssimes coses, totes bones. A la
Milla, pot participar-hi tothom. Ara
ja vénen esportistes de moltes altres
ciutats. L’any passat, van participar-
hi més de 1.300 persones en les dife-
rents categories. El barri es bolca, i
cada vegada és més participatiu, però
jo destacaria la sensibilització dels in-

fants, nens i nenes que, orgullosos,
porten el seu dorsal i participen de
l’esport i del seu barri. La Milla és fer
esport, gaudir, divertir-se, fer caliu.
Un dels principals objectius és fo-

mentar l’esport. La vida de l’esportis-
ta és dura, però et forja com a perso-
na i, avui en dia, és un valor a tenir
molt en compte.
Sempre diuen que el que és im-
portant és participar, però per
què llavors tothom vol guanyar?
Sempre hi ha algú que és més llest
que tu, que corre més ràpid o més
lent. Vivim en una societat que pot-
ser ens ho ha venut una mica així,
però sí que és cert que cadascú, cada
persona, porta el seu ritme. Un dia
pots perdre i arribar l’últim i al dia se-
güent ser el primer.
Llavors el qui arriba el primer és
un campió i l’últim, un heroi?
(Riu) Sí, per què no, però vull insistir
que cada home i cada dona, cada
nena i cada nen, porten un velocíme-
tre intern, i cadascú sap quina marxa
ha de portar per trobar la velocitat
justa. S’ha de saber córrer a la vida,
no cremar-se massa ràpid. La vida és
la millor cursa, la millor milla.
Quina ha estat la millor cursa de
la seva vida?
Jo vaig iniciar la Milla l’any 1989,
amb la primera edició, i encara no he
arribat a la meta.

E N T R E V I S T A Lluís Pons, representant de la Vocalia d’Esports de la Comissió de festes del barri del Congrés

Fa 21 anys que Lluís Pons pertany a la Comissio de Festes.

Va tenir una infància dura, va estudiar música al

Liceu, va ser cantant d’orquestra i, sobretot,

electricista. És un home amable i encisador que

atrapa amb el seu discurs. Ara, compagina la

seva activitat professional amb la seva passió:

l’esport i la Milla del Congrés

“Hi ha moltes persones,
bons amics i companys,

que fan possible la
 celebració de la cursa

cada any”

“La vida és la millor
cursa, la millor milla”

Beatriu
Sanchís


