
El pla d’ajuts a la col·locació d’ascen-
sors als barris de Congrés-Indians
ofereix subvencions de fins al 60% a
fons perdut del cost total de la ins-
tal·lació. Per a qualsevol dubte rela-
cionat amb la subvenció o amb as-
pectes tècnics i legals sobre el pla,
els ciutadans disposen de l’Oficina
d’Habitatge del carrer Joan Torras,
49. Conscient de la importància
d’informar els veïns, l’Ajuntament
ha engegat un programa d’assesso-
rament a les comunitats al casal de
bar ri de Congrés-Indians. En cas
que les comunitats ho considerin
convenient, es pot demanar que un
representant de l’Administració as-
sisteixi a les reunions de veïns on es
negociï la col·locació de l’ascensor i
els assessori.

El Pla d’ascensors de Congrés-
Indians acompanya els veïns

Inaugurada la nova Biblioteca
La Sagrera-Marina Clotet

SITUACIÓ

A pocs metres 
de la futura 
estació del TAV

SERVEIS

Sales de lectura 
per a totes les edats 
i activitats culturals

HORARI

Oberta cada dia 
de la setmana 
menys els diumenges

Pàg. 3

E N T R E V I S TA Pàg. 8

Jordi Pino
Director del programa Sant
Andreu Contemporani

“La gent té ganes 
que se li expliqui més 
l’art contemporani i 
de conèixer-lo millor”  

E N T I TAT S Pàg. 4

Crida pública a 
aportar productes 
als bancs d’aliments

P O L I E S P O R T I U Pàg. 7

30è Trofeu Ciutat de
Barcelona de natació   
Acull 500 nedadors
 internacionals   

S E R V E I  P Ú B L I C Pàg. 6

Guia de bona 
convivència 
entre veïns 

U R B A N I S M E Pàg. 6

Els barris de la
Sagrera i el Bon
Pastor estrenen tres
carrers pacífics

Pàg. 5
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Reunió informativa per als veïns, al casal de barri de Congrés-Indians.
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W L ’A G E N D AWI N F O Ú T I Lt

Del 9 al 19 de juliol
Freguem-nos una mica
A les 21 h (dj a ds) i 19 h (Dg). Nau Ivanow (Hondures, 30)
Segons un estudi publicat per uns sexòlegs danesos, “el 
sexe i l’amor dins l’àmbit de treball proporcionen més
energia”. Musical d'Octavi Egea i Eva Losada.

Divendres 17 de juliol 
Trencavent en concert acústic
A les 19 h. Centre cívic Can Fabra (Segre, 24-32)
La música del grup ens convida a seguir la pista dels
almogàvers, els guerrers de la Mediterrània. 

Dilluns 27 de juliol
Concert de cantautors
A les 19 h. Bibl. La Sagrera-Marina Clotet (Camp del Ferro, 1)
A càrrec dels tres finalistes del Concurs de Cantautors
d’Horta-Guinardó.

Dimarts 28 de juliol
Observació de la lluna
A les 20 h. Plaça de Can Fabra 
Observació amb telescopis portàtils per a tots els que
vulguin fer un cop d’ull al cel.

Del 9 de juliol al 14 d’agost
La geografia humana del gran drac
Centre cívic Can Fabra (Segre, 24-32)
El fotògraf Sergi Bernal ens proposa un viatge a la
Xina per descobrir la seva força com a poble per resis-
tir aferrats als seus camps i tradicions.

Dijous 16 i dimarts 21 de juliol 
1, 2, 3, conte a través! 
A les 18 h. Bibl. Bon Pastor (pg. Enric Sanchis,  12)
Taller lúdic i educatiu adreçat a nens i nenes a partir de
7 anys. Places limitades. Cal inscripció prèvia.

Diumenge 19 de juliol
Una samarreta de conte
A les 12 h. Bibl. Ignasi Iglesias (Segre, 24-32)
Veniu a pintar una samarreta amb el vostre personat-
ge de conte preferit per lluir-la aquest estiu.

Dijous 23 de juliol
Taller de bijuteria
A les 18 h. Bibl. Bon Pastor (pg. Enric Sanchis,  12)
A partir de 7 anys. Aprèn a fer els teus propis colla-
rets. Cal inscripció prèvia.

Horari d’atenció dels consellers i 
conselleres del Districte als barris 
Congrés-Indians. Casal de barri Congrés-Indians. 
C. Manigua, 25-35. Enric Fernández-Velilla. Dilluns, de
17 a 18 h. Dijous, de 19 a 20 h. El servei romandrà tan-
cat del 27 de juliol al 31 d'agost, tots dos inclosos.
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. Aquest servei ro-
mandrà tancat durant el mes d'agost.
Bon Pastor. Centre cívic Bon Pastor. Pg. Enric Sanchis,
12. Oriol Vicente. Dijous, de 19.30 a 20.30 h. El servei
romandrà tancat del 13 de juliol al 31 d'agost, tots dos
inclosos.
Navas. Casal de gent gran. C. Sant Antoni M. Claret/
Trinxant. Javier Angulo. Dilluns, de 19.30 a 20.30 h. 
El servei romandrà tancat del 27 de juliol a l’1 de se-
tembre, tots dos inclosos.
La Sagrera. Centre cívic La Barraca. C. Martí Molins,
29. Alberto Ferrer. Dijous, de 19.30 a 20.30 h. Aquest
servei romandrà tancat durant el mes d'agost.
Sant Andreu. Centre cívic de Sant Andreu. C. Gran de
Sant Andreu, 111. Noemí Ayguasenosa. Divendres, de
9.30 a 10.30 h. Aquest servei romandrà tancat del 24
de juliol al 14 de setembre.
Trinitat Vella. Centre cívic de Trinitat Vella. C. Fora-
dada, 36. Jordi Casares. Dijous, d’11.30 a 12.30 h. Di-
vendres, de 18.30 a 19.30 h. Aquest servei romandrà
tancat durant el mes d'agost.

Dijous 3 de setembre 
Audiència Pública al Congrés
A les 19.30 h. Seu del Districte (Pl. Orfila, 1)

Dilluns 7 de setembre 
Consell de Barri de Baró de Viver
A les 19 h. Casal de Gent Gran (pg. Santa Coloma, 104, int)

Dimarts 8 de setembre 
Consell de Barri de Bon Pastor
A les 19 h. Centre cívic Bon Pastor (pg. Enric Sanchis, 12)

Dimecres 9 de setembre 
Comissió Via Pública, Seguretat, Mobili-
tat i Serveis Municipal
A les 19 h. Seu del Districte (plaça Orfila,  1)
Comissió Via Pública, Seguretat, Mobili-
tat i Serveis Municipal
A les 20 h. Seu del Districte. (plaça Orfila,  1)

Dilluns 14 de setembre 
Consell de Barri Congrés-Indians
A les 19 h. Casal de barri Congrés-Indians 
(Manigua, 25-35)

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

Era l’últim dissabte (20 de
juny) d’abans d’estiu i el

dia convidava a gaudir del
bon temps a la platja o a la
muntanya, però la nova Bi-
blioteca La Sagrera-Marina
Clotet, al carrer Camp del
Fer ro, 1, era plena de gom a
gom cap a les cinc de la tarda,
mentre s’esperava l’arribada
de l’alcalde per inaugurar-la.
“Com la inauguració de les al-
tres 33 biblioteques que hi ha
a la ciutat, la d’aquí és també
una festa. Perquè aquí hi ha
gent de totes les edats que hi
trobaran un espai no només

per llegir, sinó també per
gaudir-ne, ja que és un verita-
ble centre cívic”, va declarar
Hereu després de visitar les
instal·lacions d’aquest nou
equipament que ocupa la
planta baixa i la primera d’un
edifici de 140 habitatges de
protecció oficial destinats a
lloguer per a joves.
La nova biblioteca, amb un
disseny que permet l’entrada
de molta llum, oferirà dife-
rents serveis: lectura, préstec
de llibres, accés WI-FI a In-
ternet, suport a la formació i
a l ’autoaprentatge,  espai
multimèdia, biblioteca infan-

til, activitats culturals i de di-
fusió de la lectura.., i obrirà
cada dia, tret del diumenge.
Els dimarts, dijous, diven-
dres i dissabtes, l’horari serà
de 10 a 14 h i de dilluns a di-
vendres de 16 a 20.30 h. En-

tre les activitats culturals
que s’hi faran, se’n desta-
quen conferències i xerrades
de temes culturals i d’actuali-
tat, clubs de lectura, recitals
poètics, exposicions, narra-
cions per a adults, especta-
cles per a nens, audicions
musicals... “Té tot el que ha
de tenir una biblioteca. Tots
els barris reben les bibliote-
ques amb gran satisfacció,
però aquí especialment, per-
què estem construint una
gran àrea de nova centralitat
a la ciutat. Aquest és l’últim

edifici que dóna a la nova es-
tació del TAV, i a més està al
costat del nucli antic del bar -
ri i sota un edifici on, des de

fa uns anys, viuen parelles
joves”, va declarar l’alcalde a
la plaça Kobe, on va fer un
discurs davant de centenars
de veïns.     
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Espai de lectura infantil de la nova biblioteca, el dia de la inauguració.

C IU TA DA N S  OPIN E N

Cristina Rubio
Treballadora social 

Està molt bé. Jo sóc
veïna de l'edifici i així
tinc tot l'accés a llibres,
vídeos, Internet i altres
serveis molt a prop. Per
a mi és perfecta.

Jesús López
Jubilat

Em sembla molt bé. En
aquesta zona no n'hi
havia cap, només la de
Garcilaso i Can Fabra,
però queden lluny. Aquí
hi ha molta gent jove i
anirà molt bé. El barri
necessita equipaments.
Està bé que s'hagi fet.

Lluïsa Vilà
Funcionària

Molt confortable, maca,
adaptada per a perso-
nes amb dificultats,
espaiosa i amb molta
llum. N’estic encanta-
da, tot i que potser
queda fora del nucli de
la Sagrera, una mica
cap a Sant Andreu. 

Nando González
Administratiu

Quan estigui el TAV
acabat, la biblioteca
estarà situada en un
punt clau al barri i
penso que com a
 equipament té molt
bona pinta. Tot el que
és nou normalment 
ens agrada.

Ivan Díez
Periodista

M'agrada molt perquè
és molt àmplia, amb
molta llum, càlida i
penso que dóna gust
venir-hi a estudiar, lle-
gir o consultar algun
llibre. El terra em sem-
bla molt original.

Sandra Argudo
Dissenyadora gràfica

L'he vista bé, anirà per-
fecte per al barri. A
més, de com era l'espai
on es troba la biblioteca
a com és ara, és impres-
sionant el canvi.

Q u è  l i  s e m b l a  l a  n o v a  B i b l i o t e c a  d e  l a  S a g r e r a  M a r i n a  C l o t e t ?

La Sagrera inaugura una nova 
biblioteca per al districte

L’alcalde, Jordi Hereu, va

 inaugurar el passat 20 de juny la

nova Biblioteca La Sagrera-

Marina Clotet, situada als baixos

d’un edifici de pisos de lloguer

per a joves i molt a prop de la

futura estació del TAV

Amb aquesta ja són
34 les biblioteques
públiques que hi ha
a Barcelona 

U N A  P E R S O N A  M O LT  E S T I M A D AA
“Era una persona molt estimada i per això aquest barri va decidir posar el seu nom a

aquesta biblioteca”.  Així va definir Jordi Hereu la personalitat de Marina Clotet, que va ser

durant 45 anys veïna de la Sagrera, on va lluitar incansablement pel desenvolupament de

la cultura popular als barris i per fer que la gent –sobretot la joventut− s’hi impliqués.

Entre altres activitats, fruit de la seva passió per la música, va col·laborar amb la posada

en marxa de les corals infantil i juvenil “El Reguitzell” cap als anys 70. 
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E N T I T A T S

Daniel Venteo

Com cada dos anys, la
celebració de la Mostra

d’Entitats de Sant Andreu,
celebrada a la primavera al
parc de la Pegaso, va esde-
venir una de les cites més
asse nyalades del calendari
social i participatiu dels
bar ris del districte. Dins de
la programació, que cada
any omple el parc amb tota
mena de propostes lúdiques
per a grans i petits, en-
guany ha tingut una espe-
cial atenció la divulgació de
les iniciatives destinades a
abastir els bancs d’aliments
per ajudar les famílies més
necessitades. La mostra
també va ser una oportuni-
tat per mostrar la feina de
les entitats que col·laboren

habitualment com a punts
de distribució d’aliments. 
Es tracta d’entitats socials
que tenen com a missió re-
collir aliments i fer-los arri-

bar a les persones que ne-
cessiten suport social per
cobrir les seves necessitats
alimentàries bàsiques. Es
tracta fonamentalment d’a-
liments com ara arròs i
pasta, llet, llegums, plats
preparats en llauna o en
sobre, fruita en almívar,

conserves i llaunes, oli d’o-
liva, sucre, cacau en pols,
farina, galetes, productes
per a esmorzars i altres ali-
ments envasats. Als bancs
d’aliments, hi poden apor-
tar productes tant els co-
merços i les empreses com
els particulars.
Els aliments són distribuïts
gratuïtament mitjançant
entitats d’assistència social
reconegudes, ja siguin de ti-
tularitat pública o privada.
Als barris de Sant Andreu
hi ha diverses entitats so-
cials que col·laboren activa-
ment com a punts de distri-
bució del districte, com ara
les parròquies de Sant Pacià
(93 346 44 04), Don Bosco
(93 408 29 10) i Crist Rei
(93 352 46 59). Per contac-
tar amb altres bancs d’ali-
ments de la resta de la ciu-
tat cal posar-se en contacte
amb la Fundació Banc dels
Aliments de Barcelona
(www.bancdelsaliments.org).

La Mostra d’Entitats recull
 productes per als bancs d’aliments  

Jocs infantils a la darrera Mostra d’Entitats celebrada al parc de la Pegaso.

“Junts Sumem” 
és el nom de la
 campanya de 
recollida d’aliments
a Sant Andreu

La darrera edició de la Mostra d’Entitats
de Sant Andreu posa l’accent en la reco-
llida d’aliments com una de les seves
propostes més compromeses

Imatge del carrer Gran de la Sagrera el 1900. 
(Foto: Arxiu Xavier Basiana -Nau Ivanow)

La carretera de Ribes (V)
Pel que fa al que podríem considerar com a tercer tram de
l’antiga carretera de Ribes, cal dir que seria el traçat que
avui ocupa el carrer Gran de la Sagrera, entre la torre del
Fang i l’antiga riera d’Horta.
Un nucli poblacional es va formar al costat de l’església pa-
rroquial de Sant Martí, que també fou el nucli fundacional
del poble de Sant Martí de Provençals, del qual depenia la
Sagrera, que rebé aquest nom perquè inicialment era un
terreny sagrat.
La sagrera o celler era la porció de terreny, de trenta passes
de radi que hi havia al voltant de capelles i esglésies consa-
grades. Un terreny protegit on també es construïen cellers
o sitges per guardar vi i gra per salvaguardar-los de les
possibles lluites que es produïen més enllà d’aquest espai,
que en aquells temps era considerat sagrat i que donava
certa immunitat als qui s’hi refugiaven.
Amb el pas dels anys, la Sagrera va anar creixent i si ini-
cialment era un territori eminentment agrícola, a partir
de 1844 s’hi van començar a construir fàbriques, cosa que
va atraure la presència de nou obrers, els quals, a poc a
poc, van anar canviant la fisonomia de la carretera de Ri-
bes i els seus usos, uns usos que també van canviar amb
l’expansió del ferrocarril, ja que el seu traçat era paral·lel a
l’antiga carretera, i anys després amb la construcció de l’es-
tació de la Sagrera. Amb el temps, les fàbriques també van
canviar i es van adaptar a nous productes. Com a exemple,
es pot citar la Industria Harinera Barcelonesa, la qual al
començament del segle XX es va convertir en la fàbrica
d’automòbils Hispano Suiza, més tard Pegaso, o la farine-
ra La Esperanza, transformada en la fàbrica de bolígrafs i
estilogràfiques Inoxcrom. Finalment, gairebé totes les fà-
briques han donat pas a nous habitatges.
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



Joan Anton Font

El pla d’ajuts per a la
instal·lació d’ascensors als

edificis d’habitatges del bar ri
de Congrés-Indians és un dels
compromisos adquirits per l’A-
juntament de Barcelona en fa-
vor de la millora de l’accessibili-
tat. Per mitjà d’aquest pla, les
comunitats de propietaris po-
den obtenir una subvenció de
fins al 60% a fons perdut del
cost de la instal·lació de l’ascen-
sor. Dins del pla, l’assessora-
ment i l’atenció als veïns està
esdevenint un altre dels aspec-
tes fonamentals. A més de l’O-
ficina de l’Habitatge del carrer
Joan Torras, 49, que està a dis-
posició dels ciutadans per as-
sessorar-los tant en matèria de
subvenció com en qüestions
tècniques i legals, s’ha engegat

un programa d’assessorament
a les comunitats que s’està por-
tant a terme al casal de bar ri de
Congrés-Indians.
El conseller del barri de Con-
grés-Indians, Enric Fernán-
dez-Velilla, destaca la funció
d’acompanyament als veïns
que està duent a terme l’admi-
nistració municipal. “El pla ho
tenia tot previst, però ens vam
adonar que calia reforçar enca-
ra més un aspecte bàsic: la in-
formació dels ciutadans”, co-
menta el conseller. L’atenció
als veïns en el marc del Pla
d’ascensors de Congrés-In-

dians va més enllà a l’hora
d’assessorar, ja que les comu-
nitats poden demanar si convé
que un representant de l’Ajun-
tament assisteixi a les reu-
nions d’escala en què es nego-
ciï la col·locació de l’ascensor.
Segons el conseller Fernández-
Velilla, “sovint és important la
presència d’alguna persona de
l’Administració a les reunions,
perquè pot aportar les infor-
macions legals i tècniques
adients i evitar les informa-
cions errònies que es poden
vessar per desconeixement”. El
conseller pensa que “l’ús del
sentit comú és bàsic per arri-
bar a un acord per a la col·loca-
ció d’un ascensor”. 
Els veïns del Congrés ja dispo-
sen d’un estudi per a la im-
plantació d’ascensors al barri,
que recull 164 finques classifi-
cades en cinc tipologies. Per
tant, existeix possibilitat d’ins-
tal·lació al 100% de les finques.
Amb aquest estudi, les comu-
nitats ja poden anar a una em-
presa constructora perquè els
faci el projecte d’instal·lació.
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N O T Í C I E Sf
La família Cortinas, a la seu del Districte
Uns familiars d'Andreu Cortinas, provinents de
França, van visitar la seu del Districte el maig passat
i van ser rebuts per la regidora Gemma Mumbrú.
Cortinas, polític republicà nascut a Sant Andreu el
1909, es va exiliar a França durant el franquisme fins
al 1974.  En homenatge a la seva lluita per les lliber-
tats i a la feina feta amb el primers governs democrà-
tics de Catalunya, el Districte de Sant Andreu va ba-
tejar la sala de plenaris amb el seu nom. 

Informació sobre les obres del TAV
El juny es van fer dues sessions informatives per als
veïns i veïnes sobre l'evolució de les obres del TAV
que més els poden afectar. El dia 9 es va informar so-
bre els desviaments de trànsit per la substitució del
pont del carrer Sant Adrià, que s'hauran de fer pel
parc de la Maquinista.  I el dia 11 es va explicar com
afectaran les obres de l’estació de la Sagrera-Meridia-
na els carrers Olesa i Garcilaso.

Nou pla d’aparcaments en superfície
El Districte de Sant Andreu ha elaborat un pla
 d'aparcaments de superfície per respondre als
 canvis que suposa la seva transformació urbanística
 actual. El pla aprofita espais buits o reorganitza 
els existents per tal de poder oferir més places en
 superfície. Aquest és un dels projecte tractats 
al Ple del dia 7 de juliol.

Lliurats els premis Fica’t al saT! 2009
Els guanyadors dels premis Fica’t al saT! 2009 han
estat Terra Baixa, de Sant Pacià Teatre (millor pro-
posta escènica), i Evas finas e inseguras, del Grupo de
Teatro Casa Granada en Barcelona (millor estrena).
Enguany també hi ha hagut una menció especial a
l’actriu Montserrat Monrós per la seva interpretació
a Una hora de felicidad. Els premis es van lliurar el 10
de juny a l’Auditori de Can Fabra.

L’Ajuntament posa
diversos  mitjans
d’informació a
 l’abast de les comu-
nitats de veïns de
Congrés-Indians per
tal que no tinguin
cap dubte sobre el
Pla d’ascensors

Reunió informativa feta el juny al casal de barri del Congrés-Indians.

Es va descobrir una placa en honor de l’etnòleg i folklorista.

El Centre de Cultura Popular dedica una sala a Joan Amades
J.A.F.

Sant Andreu s’ha sumat a
la celebració de l ’Any

Amades amb la inauguració
d’una sala polivalent al Cen-
tre de Cultura Popular del car -
rer Arquímedes, 30. L’acte d’i-
nauguració de la sala va tenir
lloc el passat dia 17 de juny i
va constar d’una conferència i
el descobriment d’una placa
en memòria del prominent
etnòleg i folklorista.
“Joan Amades es mereix un

doble reconeixement”, va dir
la regidora del Distr icte,
Gemma Mumbrú, “per la
seva gran tasca i perquè va
ser una d’aquelles persones
que en els anys foscos de la
dictadura no va marxar, va
decidir quedar-se aquí i treba-
llar aquí, amb tots els riscos
que això compor tava”.
Amadeu Carbó, de l’Associa-
ció Cultural Joan Amades, va
ser l’encarregat de llegir la
conferència sobre el folkloris-

ta. En va destacar diversos as-
pectes de la seva vida i perso-
nalitat, com ara el fet de ser
autodidacte i el reconeixe-
ment a la seva feina en el
camp de l’etnologia i el folklo-
risme per part d’institucions
internacionals, així com l’im-
mens llegat que va deixar.
Aquest 2009 se celebra l’Any
Amades amb motiu del 50è
aniversari de la mort de l’autor
del Costumari Català, entre
moltes altres publicacions.

L’assessorament, l’altre ajut del 
Pla d’ascensors de Congrés-Indians

D A D E S  S O B R E  E L  P L A  D ’ A S C E N S O R SA
• S’han concedit sis llicències a l’àrea de Congrés i dues a la

d’Indians.

• Set comunitats han sol·licitat la subvenció del 60%.

• Dues unitats de convivència (famílies o persones soles) han

sol·licitat la subvenció complementària del 40% per a casos

de manca de recursos econòmics.

• 40 veïns s’han adreçat a l’Oficina d’Habitatge per assessorar-

se sobre el Pla d’ascensors.

• S’ha convocat cent comunitats al casal de barri de Congrés-

Indians dins del programa d’assessorament a les comunitats.



SANT ANDREU6 Juliol 2009

U R B A N I S M E

Núria Mahamud

El nucli antic de la Sagrera
continua amb la seva re-

modelació amb la incorpora-
ció de voreres més amples i al
mateix nivell de la calçada per
pacificar el trànsit de vehicles.
El passat mes de juny es va
completar la reforma dels car -
rers Monlau i Mossèn Julia-
na, entre els carrers Martí i
Molins i Garcilaso, seguint els
mateixos criteris urbanístics
del tram ja reformat entre els
carrers Martí i Molins i Coll i
el carrer Garcilaso entre Meri-
diana i Sagrera.
La reurbanització ha consistit
a ampliar de les voreres fins a
2,70 m, deixar una cal çada de
3,30 m d'amplada al mateix

nivell i substituir els carrils
d'aparcament per una línia
d'arbrat a banda i banda per
convertir-lo en un vial més
amable. Paral·lelament a les
obres en superfície, s'ha apro-
fitat l'obertura dels carrers per
instal·lar una nova xarxa d'en-
llumenat i clavegueram i soter -
rar les línies elèctriques.
Un altre punt del districte que
ha canviat de fisonomia és el
carrer Barri Vermell del Bon
Pastor, situat entre Sant Adrià
i Foc Follet, al costat de les Ca-
ses Barates. El carrer s'ha
transformat en una platafor-
ma única de 211 m de llargada
que donarà preferència al tràn-
sit de vianants en lloc dels
vehicles motoritzats. Aquesta

transformació viària s'emmar-
ca en tota una sèrie d'actua-
cions que tenen per objectiu
garantir l'equilibri territorial
del barri, seguint el model de
reforma que va començar amb
el carrer Estadella.
La inauguració es va fer el pas-
sat 12 de juny en un acte fes-
tiu obert a tot el veïnat i presi-
dit per l'alcalde de Barcelona,
Jordi Hereu, que va visitar les
obres de l'estació del metro del
Bon Pastor que s'inaugurarà al
principi de 2010. Una peça
més d'una reforma integral del
barri que continuarà amb la
remodelació dels carrers Foc
Follet i Mare Eterna, la plaça
Félix Rodríguez de la Fuente i
el mercat municipal. Hereu va
destacar en el seu discurs el di-
namisme veïnal del barri del
Bon Pastor. "La vostra lluita
pel futur del barri ens anima a
fer encara moltes més coses",
va remarcar.

Els carrers Monlau i Mossèn Juliana, a la
Sagrera, i Barri Vermell, al Bon Pastor, s’han
convertit en vials de plataforma única per
donar preferència als vianants

L’alcalde Jordi Hereu, amb uns veïns durant la visita a les obres del metro del Bon Pastor.

Els barris de la Sagrera i el Bon Pastor
estrenen tres carrers pacífics

El dissabte 6 de juny els comerços van om-
plir els carrers dels diferents barris del

districte. La Festa del Comerç de Sant An-
dreu, en la seva 14a edició, va ser una mostra
més de participació i del paper fonamental
del comerç a l’hora de fer moure la vida als
barris. El carrer Gran de Sant Andreu (des de
la plaça Mossèn Clapés fins a la rambla de Fa-
bra i Puig), la rambla Onze de Setembre, la
plaça del Congrés, la plaça de la Trinitat Vella
i el passeig Maragall van ser els escenaris de

la festa, en què a més de fer sortir els co-
merços al carrer es van celebrar activitats per
a tots els públics durant tota la jornada. Van
participar de la festa l’Eix Comercial de Sant
Andreu, l’Eix Maragall, l’Associació de Comer-
ciants de la Trinitat Vella, l’Associació de Co-
merciants de l’Onze de Setembre, la Unió de
Comerciants de Sant Andreu Nord, l’Associa-
ció de Concessionaris del Mercat de Sant An-
dreu i la Unió de Botiguers de Congrés-In-
dians.

E L  T A U L E L L

La Festa del Comerç fa del carrer la millor botiga

Clients i botiguers es van trobar als carrers del districte.

Joan Anton Font

S E R V E I  P Ú B L I C

Jordi Miró
Té gairebé quaranta pàgines i du com a títol Guia de su-
port per a l’organització de comunitats de veïns i veïnes.
Es tracta d’un manual, publicat fa unes quantes setma-
nes per l’Ajuntament de Barcelona, que persegueix un
objectiu que de vegades és molt difícil d’aconseguir: la
bona convivència entre els ciutadans que compartei-
xen el mateix edifici. “Les ciutats, els barris, les comu-
nitats de veïns on vivim són els escenaris en què ciuta-
dans i ciutadanes coneixem els valors cívics i
construïm les relacions socials que ens permeten viure
en comunitat“, escriu l’alcalde Jordi Hereu en el pròleg
d’aquesta guia que forma part del Programa de suport
a les comunitats de veïns. “Són els infants, els adoles-
cents, els joves, la gent gran, els nouvinguts −en defi-
nitiva, els ciutadans i les ciutadanes− els protagonistes
d’aquesta construcció de valors i, per tant, de comuni-
tat”, hi afegeix. 
En total, la guia conté onze apartats destinats a evitar
problemes entre els veïns, entre els quals la definició
de la comunitat de propietaris i el perquè i com s’ha
d’organitzar, els òrgans de govern, la regulació interna,
la delimitació dels espais comuns i dels individuals... A
més, dedica un capítol a la gestió econòmica i un altre a
les adreces i els telèfons d’interès d’organismes relacio-
nats amb les comunitats de propietaris.
La regidoria d'Habitatge i la Direcció de Prevenció de
l'Ajuntament han publicat 5.000 exemplars d’aquesta
guia, els quals es distribuiran a les comunitats conside-
rades sensibles, i també a aquelles que la  demanin 
a través de les  Oficines d'Habitatge i de les  
Secretaries Tècniques de Prevenció 
de cada Districte. 

Més informació: 
Oficines de l'Habitatge 
de Barcelona
www.bcn.cat/habitatge 
Tel: 010. (Preu establiment de la trucada

0,45 €. Preu trucada 0,06 €/minut, tarifat 

per segons. IVA inclòs).

Guia de bona 
convivència entre veïns 
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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

Web de platges

Informa dels serveis i equipaments a la
platja i ofereix consells de bones pràcti-
ques i normativa d'ús (suport de socor -
ristes, codi de banderes, etc.). També faci-
lita informació en temps real sobre l’estat
de la mar i la gestió ambiental de cadascu-
na de les platges i inclou dues webcams
que mostren imatges de l'àrea del litoral.
www.bcn.cat/platges

Web de la Diagonal

Coincidint amb el començament de la
segona fase del procés participatiu de la
Diagonal, el web d'I.de.a Diagonal renova
la seva imatge i hi incorpora nous contin-
guts per convertir-se en un espai més
interactiu que facilitarà la participació 
dels ciutadans i ciutadanes. 
www.bcn.cat/diagonal

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

David Sabaté

El sol va acompanyar el 30è Tro-
feu Internacional Ciutat de

Barcelona i va afavorir el gran am-
bient que es mereixia la cita, amb la
presència a la piscina Pere Serrat
del CN Sant Andreu de fins a 500
nedadors procedents de 85 països.
El torneig, celebrat els passats 6 i 7
de juny, va comptar, a més, amb un
al·licient extra, ja que la proximitat
del Mundial de Roma el converteix
en un bon indicador de l’estat dels
nedadors de cara a la gran cita del
juliol, una motivació traduïda en
16 rècords del torneig barceloní. Ja
dissabte, la participació espa nyola
va obtenir dos notables segons
llocs: el de Rafa Muñoz en 50 papa-
llona i el de Mireia Belmonte en
400 estils. El primer va fer 23,37 s i

va ser superat per una centèsima
per l’australià Andrew Lauterstein.
De la seva banda, Belmonte va que-
dar segona darrere la britànica
Hannah Miles. La nedadora del CN
Sabadell va  sumar una altra plata
en els 200 papallona i un bronze en
els 200 estils.  “M’he preparat
molt”, reconeixia Belmonte abans
de la fita. El millor dels resultats
espa nyols el va obtenir, però, el

mallorquí Marcos Rivera en la pro-
va dels 1.500 lliures, amb 15 min
22,49 s, mentre que el malagueny
Ignacio Fernández va quedar ter-

cer. També es van fer amb el bron-
ze Erika Villaécija, en 800 lliures, i
Alan Cabello, en 200 estils, tots
dos nedadors del CN Sant Andreu.
Villaécija, de 25 anys, va confessar:
“M’agradaria arribar a Londres
2012 i acabar allà la meva carrera”.
D’altra banda, el campió olímpic
brasiler César Cielo va endur-se la
victòria en els 100 i 50 lliures mas-
culins, i l’organització va considerar
Lauterstein i la russa Anastasia
Zueva guanyadors del trofeu. Prò-
xima cita: Roma.

Marcos Rivera s’endú l’or
en 1.500 lliures; Rafa
Muñoz i Mireia Belmonte,
la plata, i Erika Villaécija 
i Alan Cabello, del 
CN Sant Andreu, el bronze

La cita es considera 
un bon baròmetre 
de cara al Mundial de
Roma de finals de juliol 

El públic va respondre en dues jornades de sol i emoció. 

El 30è Trofeu Ciutat de Barcelona
acull 500 nedadors internacionals

Pere S. Paredes

El passat 21 de juny, al llac del
parc de la Trinitat Vella, va

tenir lloc la XI Trobada Interna-
cional de Modelisme Naval, que
va aplegar més de cinquanta em-
barcacions de radiocontrol, tant
de motor com de vela.
La trobada, organitzada per l’As-
sociació de Modelistes de Sant
Andreu (AMSA) amb la col·labo-
ració del Districte de Sant An-
dreu, el Pla d’intervenció integral
de Trinitat Vella i la Generalitat

de Catalunya, tenia com a princi-
pal objectiu promoure la navega-
ció amb vela radiocontrolada en-
tre els més menuts, i per això es
va organitzar una jornada d’exhi-
bició i navegació de tota mena de
vaixells a l'estany del parc, on
també s’oferia la possibilitat de
provar un vaixell de vela. Alhora
es promocionava un curs d’inicia-
ció a la navegació, per als joves
entre els 8 i els 18 anys, que es
realitzarà els dissabtes 5 i 19 de
setembre i 3 i 17 d’octubre.

XI Trobada Internacional de Modelisme Naval
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En què consisteix el programa
Sant Andreu Contemporani?
Parteix de les obres i els projectes que
es presenten a la convocatòria del con-
curs Miquel Casablancas en arts vi-
suals. A part de concedir dos premis, es
trien tres obres per mostrar-les en pú-
blic. També se seleccionen algunes pro-
postes per al programa educatiu La
Factoria, i els dossiers de totes les pro-
postes es posen a disposició del públic
en l’espai Fons de dossiers.
Quin és el seu objectiu?
Volem donar visibilitat a nous artis-
tes i fer una tasca de divulgació. Te-
nim un doble propòsit: per una part,
ser una plataforma de llançament de
joves creadors, i per l’altra, apropar
l’art contemporani a la gent. El nostre
entorn d’acció és el districte de Sant
Andreu i volem estar en diferents
llocs. Per això, a part de les exposi-
cions al centre cívic del carrer Gran,
que és on tenim la seu, portem inter-
vencions a altres espais del barri, com
ara la Llotja, el Museu de La Maqui-

nista o la plaça de Can Fabra.
Les obres, de quin tipus són?
Pot ser qualsevol expressió d’art vi-
sual, com ara una instal·lació, un ví-
deo, una representació, una pintura o
una escultura, per exemple.
També tenen un projecte educatiu.
La Factoria de Sant Andreu, que està
pensada per apropar l’obra dels artis-
tes a nens i pares. Un cop al mes con-
videm un d’aquests creadors perquè
expliqui el seu treball. Després el pú-
blic participa en un taller on pot ex-
perimentar diferents maneres de fer
art que ha conegut a través dels artis-
tes. La resposta ha superat les nostres
expectatives. Això vol dir que la gent
té ganes que se li expliqui què és l’art
contemporani, de conèixer-lo més.
Fora del programa educatiu, a la da-
rrera Festa Major, vam organitzar vi-
sites guiades per explicar l’exposició
que hi havia al centre cívic i la veritat
és que vam tenir una resposta del tot
engrescadora.
I el Fons de dossiers?
És un espai del centre cívic on, per ro-
tació, estan a disposició del públic
tots els dossiers que s’han presentat a
la convocatòria del concurs d’aquell
any. És una oportunitat d’apropar-se

a projectes creatius de diferents for-
mats visuals.
Per què totes les seves activitats
es generen a partir de les pro-
postes que es presenten al con-
curs?
Per donar més oportunitats a l’artis-
ta. No només es presenta per gua -
nyar, que és important, sinó que tam-
bé pot optar a donar a conèixer la

seva obra, tant en diferents interven-
cions que es fan a l’espai urbà com a
través del programa educatiu. En
aquest darrer cas, per a l’artista jove
poder explicar la seva obra és una
ocasió de reflexió i per al públic és un
enriquiment.
Quina és la resposta dels artistes?
El concurs té molt bona acollida.
Aquest any s’hi han presentat prop de
300 propostes. Això indica que el pre-

mi no té només una trajectòria con-
solidada, sinó també prestigi.
Al juny s’han lliurat el premis
del 2009. Qui han estat els guan-
yadors?
El col·lectiu Furallefalle ha guanyat en
la modalitat de projecte amb una pro-
posta que relaciona l’art i l’esport. Es
desenvoluparà a Sant Andreu o amb al-
guna entitat segurament esportiva. El
premi a l’obra l’ha rebut Daniel Jacoby
amb un procés sobre el Quijote que, en
nou passos, proposa com identificar la
novel·la amb una paraula.
Com ho van celebrar?
Va ser una altra ocasió d’apropar l’art
al públic. Es va fer una festa on, a
part d’anunciar i lliurar el premis, es
van exposar alguns projectes guanya-
dors d ’edicions anteriors, i  vam
comptar amb actuacions de grups de
música experimental, més vinculada
a l’art contemporani.
Quins projectes de futur tenen?
A Sant Andreu, en aquest moment
estan sorgint espais de creació impor-
tants, com el Recinte Fabra i Coats.
Pensem que el nostre programa hi ha
de tenir cabuda. També ens agradaria
que hi tornés a haver-hi un espai de
tallers per a artistes residents.

E N T R E V I S T A J o r d i  P i n o ,  d i r e c t o r  d e l  p r o g r a m a  S a n t  A n d r e u  C o n t e m p o r a n i

Jordi Pino, entre les propostes presentades al Premi Casablancas.

El programa es desenvolupa a partir de les

 propostes que es presenten al Concurs d’Arts

Visuals Miquel Casablancas i vol acostar l’art

contemporani als veïns de Sant Andreu

“Volem estar en diferents
espais per apropar 

el treball de l’artista 
a la gent”

“La gent té ganes 
que se li expliqui més
l’art contemporani i 
de conèixer-lo millor”

Dolors
Roset


