
El que estava projectat per ser
un ambulatori a les Casernes
de Sant Andreu serà al final un
equipament sociosanitari que
inclourà un centre d’atenció
primària, un centre de dia, dos
centres de salut mental i un
centre de convalescència.
Gràcies a l’esforç conjunt de
l’Estat, la Generalitat i l’Ajunta-
ment de Barcelona, el nou equi-
pament estarà llest cap a mit-
jan 2012, tindrà una àrea
d’influència d’uns 30.000 habi-
tants, entre el passeig de Santa
Coloma, l’avinguda Meridiana i
el passeig Torres i Bages aproxi-
madament. Estarà vinculat als
hospitals de la Vall d’Hebron i
Sant Pau.

Nou centre sociosanitari
a les Casernes de Sant Andreu

Es creen 622 noves places
d’aparcament en superfície

APARCAMENTS

Els nous pàrquings
s’habiliten en carrers i
en solars desocupats

OBJECTIU

Respondre a les
necessitats
d’aparcament

CALENDARI

Es tracta d’un pla
provisional, que podria
ampliar-se a altres espais

Pàg. 3

ENTREVISTA Pàg. 8

David Faulón
Estudiant de l’IES Príncep
de Viana amb un 10 al
Batxillerat

“A Europa hi ha un
tracte més directe entre
alumne i professor”

PLE DEL DISTRICTE Pàg. 4

El Plenari
explica el grau
d’acompliment
del PAD

POLIESPORTIU Pàg. 7

Torneig d’Històrics
de futbol català
Es juga a Sant Andreu

SERVEI PÚBLIC Pàg. 6

En marxa la nova
targeta T-12
Per a infants de 4 a 12 anys

URBANISME Pàg. 6

Més seguretat
per als carrers del
nucli antic
de Sant Andreu

Pàg. 5
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Presentació del projecte, a la Biblioteca de Can Fabra, el juliol passat.
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Inscripcions del 9 al 18 de setembre
Gimcana de la Mercè
Dia 19 de setembre de 10 a 20 h. Tota la ciutat
Preu: 4 euros per persona (equip de 4).20% de descompte
als equips amb titulars del Carnet Jove. Punts d’inscrip-
ció, entre d’altres: centre TMB d’Atenció al Client de me-
tro Universitat, PIJ Sant Andreu (Juan de Garay, 116) o
per Internet (www.gimcanatmbdelamerce.com).

Dimarts 15 de setembre
De Galileu a l’univers profund
A les 19 h. Centre cultural Can Fabra (Segre, 24-32)
Conferència audiovisual per conèixer l’apassionant
món de l’aeronàutica, amb motiu de l’Any Internacio-
nal de l’Astronomia.

Dissabte 19 de setembre
Sardanes a la plaça
Matí. Plaça de Can Fabra
Organització: Foment Sardanista Andreuenc.

Del 19 al 27 de setembre
Festa Major del barri dels Indians
Cercavila, concerts, espectacle infantils... Organitza:
Comissió de Festes Antic Barri Indians.

Del 24 al 27 de setembre
14a Mostra d’associacions
Tot el dia. Plaça Catalunya
Esbarts, contes, cafè-teatre, exposicions organitzades
per les entitats de Barcelona... Diumenge 27, actuació
de Tortell Poltrona (19.30 h) i a continuació Pau Riba i
convidats.

Divendres 18 de setembre
Fred Scampi
A les 22 h. Centre Garcilaso (Juan de Garay, 116-118)

Dissabte 19 de setembre
Nit de músiques del món
A les 22 h. Centre Garcilaso (Juan de Garay, 116-118)

Divendres 25 de setembre
Harlot i Luisprods
A les 22 h. Centre Garcilaso (Juan de Garay, 116-118)

Dissabte 26 de setembre
Nit de cantautors
A les 22 h. Centre Garcilaso (Juan de Garay, 116-118)

Dilluns 14 de setembre
Consell de barri de Congrés-Indians
A les 19 h. Casal Caliu (Acàcies, 26-28)

Dimarts 15 de setembre
Consell de barri de Navas
A les 19 h. Casal de gent gran (Capella, 10-12)

Dijous 17 de setembre
Consell de barri de la Sagrera
A les 19 h. Centre cívic La Sagrera (Martí i Molins, 29)

Dimarts 22 de setembre
Consell de barri de Sant Andreu
A les 19 h. Centre cívic de Sant Andreu (Gran de Sant An-
dreu, 111)

Dijous 1 d’octubre
Consell de barri de Trinitat Vella
A les 19 h. Centre cívic Trinitat Vella (Foradada, 36)

Del 25 al 27 de setembre
La silibalarera
Dv i Ds, a les 21 h (dg, 19 h). Nau Ivanow (Hondures, 28)
Tres boques plenes de paraules i galetes. És difícil treu-
re’n l’entrellat, sembla que tot hagi de tenir un missat-
ge de realitat social, però esdevé, finalment, tot el con-
trari. Companyia ElNacionalnoensvol.
Reugenio
Dv i Ds, a les 21 h (dg, 18.30 h). SAT (Neopàtria, 54)
“Saben aquel que diu...” Producciones, impulsada per Ge-
rard Jofra, fill del reconegudíssim humorista Eugenio,
presenta Reugenio, un espectacle que recupera la posada
en escena del personatge per retornar-la als escenaris.

Dimecres 30 de setembre
Paisaje amputado y piedras
A les 18 h. Les Golfes de Can Fabra (Segre, 24-32)
Mostra del treball realitzat a Les Golfes per la compa-
nyia Pepe Hevia Danza.

De l’1 al 18 d’octubre
En Blanco y negro
Dj i Dv, a les 21 h (ds, 21.30 i dg, 18.30 h). SAT (Neopà-
tria, 54)
Els Golden Apple Quartet s’han endut una sorpresa,
un vell bagul, perdut molts anys, ha aparegut a les gol-
fes d’un familiar. Quatre veus amb un gran talent.

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.



Daniel Venteo

Les noves mesures preses
per millorar la mobilitat

permeten la creació d’un to-
tal de 622 places d’aparca-
ment en superfície als barris
del districte. Es tracta d’un
pla provisional, tot i que sen-
se data de finalització, men-
tre no es produeixi una va-
riació de les circumstàncies
actuals pel que fa a la dispo-
nibilitat d’espais per estacio-
nar o mentre no es doni un
ús definitiu als espais ocu-

pats en el cas dels solars.
Amb l’objectiu d’alliberar es-
pais per donar resposta a les
necessitats d’aparcament de
vehicles, s’han portat a ter-
me diverses actuacions que
han afectat , fonamental-
ment, dos tipus d’espais ur-
bans: solars desocupats de ti-
tular itat municipal i la
transformació de la mateixa
la via pública on és permès
l’aparcament.
Als solars municipals, l’ac-
tuació consisteix bàsicament

en la creació de nous espais
d’aparcament amb noves pa-
vimentacions i senyalitza-
cions bàsiques. A les calçades
on l’estacionament no estava
inicialment autoritzat, s’hi
han creat nous espais modi-
ficant determinades caracte-
rístiques de la via amb una
nova senyalització vertical i
horitzontal, per senyalitzar
l’aparcament permès de la
zona. I en calçades amb esta-
cionament en cordó, s’hi ha
ampliat el nombre de places

permetent l’estacionament
en semibateria, ja sigui en
una o en les dues bandes,
mitjançant una modificació
de la senyalització vertical i
horitzontal de tota la zona
indicant de manera provisio-
nal la reducció de carrils de
circulació.
Els nous aparcaments previs-
tos se situen arreu dels bar-
ris de Sant Andreu, com ara
al del Baró de Viver amb el
de Ciutat d’Asunción (10 pla-
ces); al Bon Pastor, amb els
de Ciutat d’Asunción (112),
Lima (119) i Cresques (73); a
Congrés-Indians, amb els de
Manigua (20), Felip II (10) i
Puerto Príncipe (12); a la Sa-
grera, amb els d’Olesa (4),
Ciutat d’Elx-Costa Rica (24),
Baixada Sagrera (111) (exe-
cutat) i un solar a Berenguer
de Palou; a Sant Andreu,

amb les 17 places en superfí-
cie del carrer de Fernando
Pessoa i 124 en un altre solar
del mateix carrer, a més de
les de Cinca (28), i a Trinitat
Vella, amb els de Josep An-
dreu i Abelló (29), Via Barci-

no (18) i Tossal (13). A més,
també s’estan recuperant
places d’aparcament per la
regularització de llicències de
reserva per a persones amb
discapacitat que no han estat
renovades, amb un total de
145 places en revisió.
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Nou aparcament habilitat a la Baixada de la Sagrera amb 111 places.

CIUTADANS OPINEN

Marta Fuentes
Dependenta de frui-
teria

Penso que si és gratuït
està bé, ja que ara hi ha
una manca d’aparca-
ment al carrer amb les
obres i les zones verda i
blava.

Lucía Alonso
Auxiliar de clínica

Doncs amb la quanti-
tat de zona verda que
hi ha buida, no entenc
que facin un aparca-
ment a l’aire lliure. Jo
estic esperant l’aparca-
ment soterrat que es
proposava a la plaça del
General Moragues.

Victòria Ribes
Secretària

No ho sabia, nosaltres
hem hagut d’agafar un
pàrquing de lloguer
perquè era impossible
aparcar a causa de les
obres. És important
que es faci.

Antonio Perales
Pensionista

Em sembla bé que
habilitin espais per als
cotxes, ja que aquesta
zona amb les obres del
TAV està molt manca-
da d’aparcament.

M. Dolors
Sanpedro
Neteja

Doncs no ho sabia,
però penso que està
molt bé, ja que estem
patint molt per l’apar-
cament a causa de les
obres.

Lino López
Construcció

Em sembla molt bé,
perquè l’aparcament
actualment és molt
complicat. Fa por treure
el cotxe durant la set-
mana i no poder tornar
a aparcar. També s’hau-
ria de pensar en una
mesura a llarg termini.

S ap que e l n ou p l a d ’ a p a r c amen t d e S an t And r e u p e rme t r à c r e a r 6 2 2 p l a c e s n ove s d ’ a p a r c amen t ?

SantAndreuapostaper la creació
de noves places d’aparcament

El Pla d’Aparcaments de Sant

Andreu pretén donar resposta

provisional a la supressió

d’aparcaments, conseqüència de

les nombroses actuacions de

transformació de l’espai públic

que s’estan duent a terme en els

últims temps

Es redissenyen
espais urbans i
solars privats per
crear aparcament
temporal en
superfície
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PL E DEL D I S T R ICT E

Joan Anton Font

En el Ple del Districte de
Sant Andreu del passat

7 de juliol es va informar
sobre el grau d’acompli-
ment del Pla d’Actuació del
Districte 2007-2011 un
cop arribats a la meitat del
mandat. La regidora, Gem-
ma Mumbrú, va destacar
sobretot “el compromís per
la participació i la proximi-
tat com a eixos centrals del
treball per a les persones i
els barris, un model de par-
ticipació imitat a altres dis-
trictes.” De les 405 actua-
cions previstes al PAD
2007-2011, repartides en-
tre els diferents barris, al
mes de juliol ja són realit-
zades o en camí de ser-ho
260, és a dir, un 64%. Així
mateix, cal afegir-hi les ac-
cions addicionals al PAD,
com les nou reformes de
carrers realitzades gràcies
al Fons Local Estatal. Dins
d’aquest compromís de
proximitat amb la gent i els
barris, la regidora va desta-

car la reforma política als
districtes, amb la potencia-
ció de la figura del conse-
ller i la reforma de l’estruc-
tura administrativa, amb la
implantació de la figura del
tècnic de barri, entre altres
mesures.
També es va informar en el
Plenari del Pla d’Aparca-
ments del Districte de Sant
Andreu, el qual pretén do-
nar resposta provisional a
la supressió d’aparcaments
com a conseqüència de la
reurbanització amb l’objec-
tiu de donar prioritat a la
seguretat i l’accessibilitat
dels vianants. En total se-
ran 622 places d’estaciona-
ment de nova creació en
tots els barris, en solars
desocupats de titularitat
municipal i la transforma-
ció de la mateixa via públi-
ca on és permès l’aparca-
ment. La regidora va
destacar que es tracta d’un
Pla provisional i que és viu,

i que, per tant, es continua
treballant per augmentar
el nombre de places i resta
obert als sugger iments
d’associacions, entitats i
grups polítics. En la part
decisòria del Plenari es va
informar favorablement
sobre el Pla especial urba-
nístic i de millora urbana
per a la regulació dels equi-
paments situats a l’illa deli-
mitada pels carrers Camp
de Ferro, Berenguer de Pa-
lou i Pare Manyanet, el
qual pla preveu la construc-
ció de nous equipaments a
cavall entre els barris de la
Sagrera i Sant Andreu: un
hospital sociosanitari, la
nova caserna de la Guàrdia
Urbana, l’ampliació de l’es-
cola d’arts La Llotja, un pa-
velló poliesportiu, una es-
cola bressol i habitatge
públic dotacional. El Pla va
comptar amb els vots a fa-
vor del PSC i ICV i l’absten-
ció d’ERC, PP i CiU.

El Ple del Districte fa balanç
de l’acompliment del PAD

El president i la regidora del Districte durant el Ple de juliol.

En el darrer
Plenari, la regidora
del Districte,
GemmaMumbrú,
va informar sobre
el grau d’acompli-
ment del Pla
d’Actuació del
Districte al segon
any de mandat

Imatge del carrer Gran de Sant Andreu a les primeres
dècades del segle XX. (Foto: Arxiu JMC)

La carretera de Ribes (VI)
El quart tram de l’antiga carretera de Ribes, el situaríem
entre l’antiga riera d’Horta i l’entrada a la Trinitat, al seu
pas per l’antic poble de Sant Andreu de Palomar, annexio-
nat a Barcelona l’any 1897. Encara que el limitem fins a
l’entrada de la Trinitat, el tros que hi ha fins al coll de Fi-
nestrelles també es pot considerar dins d’aquest tram,
però la importància de l’indret mereix un capítol apart.
La població de Sant Andreu, va començar a agrupar-se al
costat del primitiu camí romà que enllaçava la ciutat de
Barcelona (Barcino) amb la Via Augusta del Vallès, la qual
amb el pas dels anys s’anà adaptant i prenent noms com:
Camí Ral en l’època medieval. Més tard es va convertir en
un tros de la carretera de Ribes i avui és conegut com el
carrer Gran de Sant Andreu. Una via de comunicació que,
juntament amb el traçat del rec Comtal, que duia l’aigua
fins a Barcelona, primer des del riu Besòs i després des de
la mina de Montcada, afavorí el desenvolupament
d’aquesta població, la qual fins a la industrialització fou
merament agrícola. El paisatge va anar canviant amb la
instal·lació de les diferents fàbriques tèxtils, el desenvolu-
pament del ferrocarril i, finalment el canvi de gairebé tot
el territori en zones d’habitatges.
Pel que fa al carrer Gran de Sant Andreu com a eix ver-
tebrador de la població, gairebé sempre ha estat present
als esdeveniments d’importància que ha viscut el terri-
tori. En l’actualitat és un dels eixos comercials més im-
portants de la ciutat, mentre que, a poc a poc, el carrer
va desdibuixant la seva fisonomia d’antany en substi-
tuir gradualment els vells edificis per altres més mo-
derns i guanyant espai en les voreres.
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



Jordi Miró

Era previst que a les instal-
lacions de les Casernes de

Sant Andreu s’hi construís un
ambulatori, però al final i des-
prés d’alguns anys de negocia-
cions polítiques i de deman-
des veïnals, serà un centre
sociosanitari de gairebé
15.000 m². “Estem molt sa-
tisfets d’oferir als ciutadans
allò que volen”, va dir la regi-
dora del Districte, Gemma
Mumbrú, a la presentació da-
vant dels veïns d’aquest cen-
tre que es farà gràcies a la
col·laboració entre l’Ajunta-
ment de Barcelona, el Depar-
tament de Salut de la Genera-
litat de Catalunya i l’Estat
espanyol. El nou edifici,
“Equipaments sanitaris Ca-
sernes de Sant Andreu”, serà
un complex que inclourà un
centre d’atenció primària
(CAP), un centre de conva-
lescència i dos centres de sa-

lut mental, i tindrà una àrea
d’influència d’unes 30.000
persones, entre el passeig de
Santa Coloma, l’avinguda Me-
ridiana i el passeig Torres i
Bages, aproximadament. Es
començarà a construir el
2010 i es calcula que cap a
mitjan 2012 –les obres seran

responsabilitat del Consorci
de la Zona Franca– estarà
llest per entrar en funciona-
ment. Tindrà un cost d’uns
30 milions d’euros i estarà
vinculat als hospitals de Sant
Pau i de la Vall d’Hebron, i la
gestió correrà a càrrec de
l’Institut Municipal d ’As-
sistència Sanitària (IMAS) i
altres operadors privats espe-

cialitzats en salut mental,
com la Fundació Vidal i Bar-
raquer i la Fundació Eulàlia
Torres de Beà. El CAP in-
clourà àrees de medicina ge-
neral, atenció continuada, pe-
diatria, cirurgia menor...,
mentre que el centre sociosa-
nitari disposarà de 235 places
d’internament i de 50 d’hos-
pital de dia. Pel que fa al
centre de salut mental, estarà
dividit entre adults i
infantil/juvenil, i aspira a
prestar servei a tot el districte
de Sant Andreu, que es pre-
veu que d’aquí a alguns anys
tingui uns 205.000 habitants.
Mumbrú va destacar el con-
veni que la Generalitat i
Ajuntament han fet per tirar
endavant aquest projecte.
“Som l’única ciutat d’Espanya
on l’Ajuntament pot interve-
nir en assumptes de salut,
una competència que no és
directament seva”. I també va
tenir unes paraules per al
moment actual. “En un mo-
ment de crisi econòmica com
aquest, el projectes els tirem
endavant, i ho fem junts”, va
afegir.
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NOT ÍC I E Sf
Jordi Herrera, pregoner del Congrés
Jordi Herrera, cuiner del barri del Congrés guardo-
nat amb una estrella Michelin, serà el pregoner de la
Festa Major que se celebra del 3 a l’11 d’octubre. El
pregó es farà el dissabte, dia 3, a la plaça del Congrés
(21 h). I diumenge 4 hi haurà sardanes, una arrossa-
da i un recital de dansa catalana. El programa com-
plet es pot consultar a partir mitjan setembre al bloc:
desdesantandreu.blogspot.com.

Premi per a botigues centenàries
El Districte de Sant Andreu ha instaurat un premi en
reconeixement a les botigues centenàries. El guardó
és una obra d’art creada pels alumnes de l’Escola La
Llotja i triada en un concurs on s’han presentat una
quinzena de propostes. És previst que la peça gua-
nyadora i la resta de treballs que han participat al
concurs s’exposin al centre cívic Sant Andreu (Gran
de Sant Andreu, 111) del 8 al 16 d’octubre.

El comerç torna al carrer
Les associacions de comerciants del barri del Con-
grés-Indians i de Sant Andreu celebraran propera-
ment la Festa del Comerç al carrer. La Unió de Boti-
guers Congrés-Indians ho farà el dijous, 24 de
setembre, coincidint amb la diada de la Mercè. I les
associacions de comerciants de Sant Andreu torna-
ran a omplir de carpes el carrer Gran el dissabte 3
d’octubre.

Inscripció als centres cívics
Els centres cívics són a punt d’obrir la nova tempora-
da. Durant aquest mes, qui vulgui encara es pot
inscriure a les activitats programades als centres
cívics del Bon Pastor i la Sagrera (a partir del 17 de
setembre i fins al 25 de setembre en el cas de la
Sagrera); Sant Andreu (del 22 al 30 de setembre),
Garcilaso (fins al 30 de setembre) i Can Galta Cremat
(del 15 al 18 de setembre). Informació:
www.bcn.cat/santandreu

Sant Andreu tirarà endavant la construcció
del nou centre sociosanitari a les Casernes,
que estarà llest a mitjan 2012 i inclourà
salut mental i atenció primària

Sessió informativa per a veïns, a la Biblioteca de Can Fabra.

Una de les campanyes s’adreça als propietaris de gossos.

Tres campanyes de civisme per a una bona convivència
F.E.

Evitar fer sorolls molestos,
recollir els excrements del

gos, deixar les escombraries al
lloc on toca... Amb quatre o
cinc gestos es pot millorar
enormement la convivència i
la qualitat de vida a la ciutat.
És el que recorden les tres
campanyes de civisme que es
porten a terme al districte, i
que han sorgit de la iniciativa
dels mateixos veïns i veïnes.
“Actua!” i “Ajuda’m a ser el

més net” volen transmetre
consells cívics i bones pràcti-
ques de convivència. La pri-
mera consisteix en la penjada
de pòsters i el repartiment de
5.000 imants gràfics. També
s’han organitzat unes xerrades
de convivència i civisme que la
Guàrdia Urbana va fer als set
barris del districte entre juny i
juliol amb l’assistència de més
de 220 ciutadans. La segona
campanya s’adreça als propie-
taris dels gossos perquè en fa-

cin una tinença responsable i
en recullin els excrements. A
més d’oferir aquesta informa-
ció amb cartells i fullets, s’ofe-
reix a les entitats la possibili-
tat de fer tallers educatius fins
al desembre (tel. 900 226
226).
“Som Bon Pastor!” és una cam-
panya sorgida de la taula de
convivència d’aquest barri, on
cinc veïns i veïnes emblemà-
tics donen consells de con-
vivència en primera persona.

El centre sociosanitari de les
Casernes estarà llest el 2012

La superfície
d’aquest nou
equipament serà
de 15.000 m²
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URBAN I SME

Daniel Romaní

Els vianants tenen la màxi-
ma prioritat als carrers del

nucli antic de Sant Andreu
que han estat renovats, si-
tuats a l’entorn de la rambla
de Fabra i Puig i Onze de Se-
tembre: Neopàtria −entre
Montsec i la Rambla−, Llen-
guadoc, Montsec i el passatge
Collegats. La renovació ha
consistit en l’eliminació de vo-
reres −de manera que ara tots
quatre carrers són una plata-
forma única, amb llambordes
a la part central i lloses de for-
migó a les parts laterals−, l’ac-
tualització de les xarxes de
serveis, el soterrament de les
línies aèries, l’ampliació de la
xarxa de clavegueram, la mi-
llora de l’evacuació de la reco-

llida d’aigües pluvials i la
substitució de l’enllumenat
per un de nou adaptat a les
noves normatives. També s’hi
han plantat arbres, instal·lat
fitons (pals metàl·lics que im-
pedeixen que els cotxes passin

per determinades zones i
aparquin), papereres i bancs.
Aquesta renovació contri-
bueix decisivament a propor-
cionar més tranquil·litat i més
seguretat als vianants.

Tots quatre carrers són ara
un “magnífic l loc de pas,
però també d’estada per als
veïns”, va afirmar l’alcalde de
Barcelona, Jordi Hereu, el
passat 18 de juliol, a la festa
ciutadana de celebració de la
reurbanització d’aquests ca-
rrers. Segons l’alcalde, “donar
prioritat als vianants a les
trames antigues és una de les
estratègies fonamentals per
revalorar aquestes parts de la
ciutat”. D’altra banda, han
començat les obres de reur-
banització −amb el mateix
objectiu que esdevinguin zo-
nes de vianants− dels carrer
Vallès, Sant Ildefons, Sant
Sebastià i Nadal i Neopàtria,
entre la Rambla i Rovira i
Virgili. Properament es re-
novarà l’entorn de la plaça
Orfila , renovació que in-
clourà una reforma de les
voreres, actualment en bona
part aixecades per les arrels
dels arbres.

Aquesta renovació
proporciona
més tranquil·litat
i seguretat als
vianants

Quatre carrers del nucli antic de Sant Andreu
−Neopàtria, Llenguadoc,Montsec i el passatge
Collegats− han estat renovats.Ara els vianants
tenenmàxima prioritat

L’alcalde i la regidora del Districte van assistir a la festa d’inauguració dels carrers.

Més seguretat per als carrers
del nucli antic de Sant Andreu

La botiga du el nom de Plats i Olles, que és
de la manera com se solia anomenar abans

aquests establiments on, a més de plats i d’o-
lles, trobes tota mena d’articles i estris per a la
cuina i la llar. La van obrir el Josep Forn i la
Gertrudis Soler l’agost de 1956 i ara la porten
la filla, la Montserrat, i el nét, el Josep Maria.
D’aquest tipus d’establiment, cada cop n’hi ha
menys, i la veritat és que és una llàstima, per-
què és com un petit basar on trobem de tot,
com porrons, setrills, morters i altres articles

de línia antiga que tenen una clientela fidel, i
els estris nous de cuina que s’han posat de
moda perquè els fan servir als programes de
cuina de la televisió. A Plats i Olles, també s’hi
troben records de Barcelona, que ara es venen
tot l’any, i fins i tot articles religiosos. Alhora
van adaptant-se a la demanda i adequant els
articles segons temporada.

Plats i Olles
C. Felip II, 189 / Tel.: 93 352 87 53

E L TAULE L L

Envoltats de plats, olles i tota mena d’estris

A la botiga ja hi ha la tercera generació.

Joan Anton Font

S ERVE I PÚBL IC

DanielVenteo
A partir del 14 de setembre i coincidint amb el co-
mençament del nou curs escolar 2009-2010, els in-
fants de 4 a 12 anys poden utilitzar el nou títol de
transport que permet fer gratuïtament un nombre
il·limitat de viatges amb els mitjans de transport
integrats (Metro, Ferrocarrils de la Generalitat,
Renfe Rodalies, Tramvia i Autobusos urbans i inte-
rurbans) durant el seu període de validesa, la qual
en la seva primera emissió serà de setze mesos. Es
tracta d’un títol de transport d’una zona que es cor-
respon amb la zona tarifària del municipi on resi-
deix el beneficiari, amb la qual cosa la nova targe-
ta permet cobrir els seus desplaçaments quotidians.
L’objectiu és afavorir la seva mobilitat mitjançant
un títol de transport gratuït a fi de generar uns hà-
bits d’utilització quotidiana del transport públic,
tant per part dels mateixos nens com dels pares o
adults que els acompanyin i aconseguir, d’aquesta
manera, una mobilitat més sostenible.
La nova targeta és un dels nous títols personalitzats
de la xarxa de transport públic de Barcelona, en el
qual consta el nom i el DNI, passaport o NIE de l’in-
fant. Poden ser titulars d’aquest nou títol els
440.000 nens i nenes de l’àmbit del Sistema Tarifari
Integrat, que engloba un total de 253 municipis. Els
nens han de tenir entre 4 i 12 anys (fins al 31 de de-
sembre de l’any que els compleixin).
Per aconseguir la nova targeta, cal que el pare, mare
o tutor del nen s’adreci als diferents punts de trami-
tació de les sol·licituds. Un cop fet el tràmit i paga-
ment corresponent (35 euros com a cost d’emissió i
gestió), es lliura un títol de T-12 provisional vàlid
fins a final d’any. El títol definitiu, personalitzat, es
lliurarà mitjançant correu certificat al domicili del
sol·licitant abans del proper 31 de desembre. A Bar-
celona, que forma part de la primera corona del Sis-
tema Tarifari Integrat, l’ens encarregat de totes les
tasques de gestió i emissió de la nova targeta és
l’Entitat Metropolitana del Transport.

Més informació:
www.emt-amb.com

Enmarxa la nova
targeta T-12
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MULT IMÈDI 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

Dedica un estel

Encara no heu dedicat cap estel a ningú? El
web de Barcelona ofereix un espai diferent
pensat per portar la llum d'un estel als qui
més estimem. Aquest singular apartat per-
met dedicar un estel virtual i una dedicatò-
ria a qualsevol persona, la qual rebrà la
comunicació per correu electrònic.
www.bcn.cat/firmament

Sildàvia

El Sildàvia ja té web propi, des d'on conti-
nuarà informant-vos sobre autors, llibres i
esdeveniments literaris que tenen
Barcelona com a escenari. El nou web
compta amb seccions que inclouen entre-
vistes, consells, una agenda d'actes i de
premis literaris i opinions d'escriptors.
www.bcn.cat/sildavia

wPOL I E SPORT IU

Pere S.Paredes

La XXIV edició del Torneig
d’Històrics de futbol català es

va celebrar al camp del Sant Andreu
entre els dies 3 i 8 d’agost amb mo-
tiu de la celebració del Centenari
d’aquest club.
Per a Rafael Joaquim, president
d’aquest torneig, “jugar aquesta
edició en el camp d’un dels funda-
dors del torneig, el Sant Andreu, i
justament en l’any del seu Centena-
ri, és tot un esdeveniment”.
“El torneig −continua Joaquim− va
sorgir el 1984 amb aquesta finali-
tat: reunir uns equips històrics de
Catalunya i ajuntar-los esportiva-
ment en una competició que perdu-
rarà en el temps, on predominés la
festa, l’esport i el bon ambient en-
tre tots els aficionats al futbol”.
Els equips professionals que van
participar en aquesta edició del
Torneig d’Històrics de futbol català,
explica el president, “van ser Sant
Andreu, Gramenet, Sabadell, Júpi-
ter, Sants, Europa, Premià, Mas-
nou, Horta, L’Hospitalet, Badalona
i Martinenc. A aquests equips, hi
ha hagut uns anys que s’han sumat
altres equips catalans, però organit-
zativament sempre hem de fer una
tria perquè no podrien jugar tots
els que volen participar”.

Joaquim està molt agraït a la tasca i
el suport “que sempre rebem per
part de l’Ajuntament de Barcelona i
de les altres institucions i entitats,
públiques o privades. Tots han con-
fiat en aquest gran torneig del bres-
sol del futbol català, del qual ja es-
tem preparant la seva XXV edició”.
El juny, el Ple de l’Ajuntament de
Barcelona va decidir atorgar la Me-
dalla d’Or al Mèrit Esportiu a la
Unió Esportiva Sant Andreu amb
motiu del centenari del club. El Con-
sistori va decidir guardonar la Unió
Esportiva com a reconeixement a la
seva dilatada tasca i el seu arrela-
ment a la ciutat, per les seves apor-
tacions històriques al món de l’es-
port, per l’esforç continuat durant
tots aquests anys en la promoció de
l’esport i per la seva implicació en la
difusió dels valors de l’esport. El
Torneig d’Històrics de futbol català

sempre es fa a l’agost, ja que, com
explica Joaquim, “són les millors
dates per a tots els equips partici-
pants i per a la resta del món del
futbol, ja que a partir de mitjan
agost arriben noves competicions
com el Gamper, els stages de pre-
temporada, etc.”
El 8 d'agost, el Masnou va donar la
sorpresa en imposar-se a L'Hospi-
talet, per 1-0, a la inèdita final de la
XXIV edició del Torneig d'Històrics.
Els dos equips aspiraven a guanyar
per primera vegada el torneig, des-
prés de vèncer en semifinals al Pre-
mià i a la Gramanet B, respectiva-
ment.

Més informació:
UE Sant Andreu
C. Santa Coloma, 39.
Telèfon: 93 311 29 54.
www.uesantandreu.cat

Salutacions a l’inici del partit entre el Sants i el Premià.

El Torneig d’Històrics de futbol
català es juga a Sant Andreu
El torneig vol donar
el seu suport als
actes organitzats
en commemoració del
centenari de la Unió
Esportiva Sant Andreu

Pere S.Paredes

Els districtes de Sant Andreu,
Sant Martí, les Corts i Sarrià-

Sant Gervasi, a més a més de
l’Institut Municipal d’Educació,
s’han unit als districtes de Sants-
Montjuïc, Gràcia i Nou Barris, en
el programa “Temps de Barri,
Temps educatiu compartit”, una
eina per conciliar el temps infantil
fora de l’horari lectiu amb els ho-
raris dels pares, buscant alhora
que aquest temps d’oci i de lleure
sigui educatiu i creatiu. Per això,

en aquests espais es desenvolu-
pen també activitats en família
per facilitar un temps de con-
vivència entre els fills i els pares i
mares per gaudir del barri i, així
mateix, poder millorar la qualitat
del seu temps. Els esports que es
poden practicar al programa són:
aeròbic, atletisme, bàsquet, activi-
tats de muntanya, tallers d’escala-
da, futbol, tennis taula, judo, kor-
bal, natació, patinatge, gimnàstica
rítmica i taekwondo. Les entitats
esportives del programa són: les

AMPA i les escoles Doctor Ferran
i Clua (Manigua 25-39), Pompeu
Fabra (Olesa, 19), Emili Juncade-
lla (Juan de Garay, 12), Rosa dels
Vents (Açores, 1), Ramon Llull
(Biscaia, 439), l’AMPA de l’escola
Octavio Paz, (Mallorca, 657), As-
sociació Esportiva l’Alzina (pg.
Salvador Riera, 2), Associació Es-
portiva Futbol Sala Arrels (Carde-
nal Tedeschini, 70), Centre Garci-
laso (Juan de Garay, 116-118) i
Club d’Escacs Congrés (Alexandre
Galí, 24).

“Temps de Barri, Temps educatiu compartit”
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Oxford, La Sorbona, Lovaina,
Bolonya… Un viatge als bressols
del coneixement.
L’objectiu de la beca és formar total-
ment els alumnes com a persones i
recuperar els valors originaris de la
universitat i de la recerca de veritat.
Per aquest motiu hem visitat les uni-
versitats més antigues de tota Euro-
pa. Els 50 estudiants seleccionats van
ser dividits en 10 grups amb un mo-
nitor –entre els millors alumnes d’úl-
tim any de carrera de la Universitat
Francisco de Vitoria– i un formador-
professor, normalment un filòsof o
un teòleg. Cada dia assistíem a unes
tres conferències, totes tres sobre un
tema humanístic. Un programa molt
bo que té aquesta universitat és que a
primer curs, estudiïs el que estudiïs,
tens una asignatura d’humanitats.
Consideren que l’estudiant ha de te-
nir una ment oberta, amb l’home
com a referència.
Ara estem molt acostumats a
una divisió força estricta entre

les ciències i les lletres o les hu-
manitats. Un futur enginyer
químic com tu creu que això hau-
ria de canviar?
Sempre s’ha fet aquesta diferència.
Fins i tot a La Sorbona (París) hi ha
dues escales on es separen les ciències
de les lletres. Però crec que et cal tenir
una visió humanista i filosòfica de la
teva especialitat. Si deixes de banda
l’ésser humà, et converteixes en una
màquina que no pot aportar res de
positiu a la humanitat. I si només et
centres en els coneixements abstrac-
tes, mai els podràs extrapolar a la
vida real. Necessites aquesta dialècti-
ca entre ciències i lletres. De fet, la
crisi de valors i econòmica que patim
ara rau en la manca de coneixement
de l’ésser humà i de la història.
Una de les universitats que has
visitat és Bolonya. N’has tornat
amb una visió clara del que és el
controvertit pla del mateix nom?
És un pas necessari. Hem d’assimilar
que som europeus i que sense aquest
concepte no podrem avançar ni com-
petir amb potències com els EUA, el
Japó o la Xina. La millor manera és
tenir un sistema educatiu convalidat
a tot Europa i que ens permeti tenir

les mateixes possibilitats i una mobi-
litat més gran. La part negativa? Els
que comencem ara el grau serem com
conillets [d’Índies], però és millor
així, perquè Bolonya toca. La mercan-
tilització forma part d’aquest model i
no es pot fer res més que encarar-ho i
esperar que l’Estat doni ajuts per als
màsters, que ara seran més cars.

Després d’aquesta beca segura-
ment se t’obriran més portes. On
voldries completar els estudis?
Jo m’he enamorat de La Sorbona.
Ens han donat moltes facilitats per
anar a estudiar allí i intentaré mou-
re’m amb l’Erasmus i altres beques
per passar un any fora. A Europa hi
ha un tracte més directe entre alum-
ne i professor. És un aspecte positiu
del Pla Bolonya.

Un 10 de mitjana al Batxillerat.
Quina part correspon a la
intel·ligència i quina a les hores
d’estudi?
El més important és invertir hores,
sacrificar-te i tenir passió pel que fas.
Jo estudio entre dues i tres hores dià-
ries. Del que s’explica a classe puc re-
tenir el 70%, però necessito anar a
l’examen segur que m’ho sé tot. A la
selectivitat vaig fallar en química,
l’assignatura que més m’agrada, pre-
cisament per aquesta pressió d’inten-
tar fer-ho tot perfecte.
La universitat representa el pas
a la vida adulta. Creus que
podràs compaginar els estudis
amb una feina?
Encara que sigui els caps de setma-
na... Fins ara he donat classes de dan-
sa com a substitut i m’agradaria man-
tenir-ho, perquè m’ajuda a treure’m
les males energies i els nervis. També
m’he plantejat fer algun estudi més
professional com a ballarí, però la
meva primera passió és la química.
I després de l’enginyeria química,
què voldries fer?
Voldria dedicar-me a la recerca en na-
notecnologia o a l’enginyeria de ma-
terials.

ENTR EV I S TA David Faulón , estudiant de l ’ IES Pr íncep de Viana amb un 10 al B a t x i l l e r a t

David Faulón, al pati de l’Institut Príncep de Viana.

David Faulón, de 18 anys, ha viatjat un mes per

les universitats més antigues d’Europa becat

per la Universitat Francisco de Vitoria com un

dels 50 millors estudiants de Batxillerat. Ballarí

afeccionat, aprenent autodidacte de japonès i

enguany començarà Enginyeria Química a la UB

“La crisi de valors i
econòmica que patim

ara rau en la manca de
coneixement de l’ésser
humà i de la història”

“A Europa hi ha un
tractemés directe entre
alumne i professor”

Núria
Mahamud


