
Des del final del passat mes d'a-
bril, el Districte de Sant Andreu ha
impulsat una campanya per ajudar
les persones del barri que han per-
dut la feina per tal que se sentin
acompanyades en el seu procés de
recerca d'una altra. Entre altres
iniciatives, la campanya que s'ha
desenvolupat fins ara en la seva
primera fase convidava persones
amb feina a “acompanyar” i donar
suport a les persones en atur. La
iniciativa s'emmarca en l'actual
context de crisi econòmica arreu
del món i vol ser una aportació,
modesta, però efectiva, per a
pal·liar els efectes de la crisi entre
els participants en la campanya als
barris del districte de Sant Andreu.

Nova campanya per ajudar
les persones sense feina

A la Trinitat Vella s'inauguren
dues noves escalesmecàniques

SITUACIÓ

Són dos trams als
carrers Almassora
i Vinya Llarga

MOBILITAT

Es millora amb
nous autobusos
de barri

TRANSFORMACIÓ

Avança gràcies
a les actuacions de
la Llei de Barris

Pàg. 3

ENTREVISTA Pàg. 8

Paquita Delgado
Presidenta de l'Associació de
Veïns i Veïnes del Bon Pastor

“El Bon Pastor
és un barri molt
reivindicatiu”

PLE DEL DISTRICTE Pàg. 4

S'aproven els
candidats a les
Medalles d'Honor
de la ciutat

POLIESPORTIU Pàg. 7

Secció d'escacs
del Casal Catòlic de
Sant Andreu
Puja a la Divisió d'Honor

SERVEI PÚBLIC Pàg. 6

Consells per a una
revetlla segura

FESTES Pàg. 6

Festa Major a
Navas i Bon Pastor
i Festa de la
Primavera a la
Sagrera

Pàg. 5

SANT ANDREU
B A R R I S D E www.bcn.cat | Juny 2009

TRINITAT VELLA · BARÓ DE VIVER · BON PASTOR · LA SAGRERA · NAVAS · EL CONGRÉS I ELS INDIANS · SANT ANDREU DE PALOMAR

S
U

P
L

E
M

E
N

T

La regidora Gemma Mumbrú i Laia Fàbregas, directora de l’Acadèmia de Cinema
Català i autora del llibre “I ara, què faig?”, durant la presentació de la campanya.
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W L ’AGENDAWI N FOÚT I Lt

Dissabte 13 i diumenge 14 de juny
Mostra d’Entitats del Districte
Tot el dia. Parc de la Pegaso
Estands de les diferents entitats i associacions del dis-
tricte, tallers infantils, balls, tabalada, concerts...

Dimarts 16 de juny
Festa de Sant Joan per a la gent gran
A les 17 h. C. cívic Sant Andreu (Gran de Sant Andreu, 111)
L’Associació de Defensa de la Gent Gran organitza un
ball per a tots els socis i simpatitzants de l’entitat.

Dijous 18 de juny
Andinisme a la serralada blanca
A les 20 h. C. cívic Garcilaso (Juan de Garay, 116-118)
Projecció d’un documental, dins el cicle d’aventura.

20 de juny
Inauguració de la Biblioteca
Marina Clotet
A les 18 h. C. Camp del Ferro, 1-7

4 de juliol
Inauguració dels carrers Neopàtria,
Llenguadoc i Montsec
A les 11 h.

Diumenges 7, 21 i 28 de juny i 5 de juliol
Banda Simfònica Roquetes Nou Barris
A les 12 h. Parc de la Pegaso
Organitza: centre cívic La Sagrera.

Dissabte 20 de juny
Concert de jazz acústic
A les 22 h. C. cívic Garcilaso (Juan de Garay, 116-118)
Amb Valentín Moya & Luis Lu Duo.

Dissabte 4 de juliol
Martí Soriano i Miguel Aranda
A les 22 h. C. cívic Garcilaso (Juan de Garay, 116-118)
Concert de cantautor.

Del 17 al 21 de juny
Torniquet
De dimecres a dissabte, a les 21 h. Dg, a les 19 h. Nau Ivanow
(Hondures, 30). Una obra de The Zombie Company.

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.

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-
chís, 12. Oriol Vicente. Dijous, de 19.30 a 20.30 h.

Navas. Casal de gent gran. C. Sant Antoni M. Claret/
Trinxant. Javier Angulo. Dilluns, de 19.30 a 20.30 h.

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

Sant Andreu. Centre cívic de Sant Andreu. C. gran de
Sant Andreu, 111. Noemí Ayguasenosa. Divendres, de
9.30 a 10.30 h.

Trinitat Vella. Centre cívic de Trinitat Vella. C. Fora-
dada, 36. Jordi Casares. Dijous, d’11.30 a 12.30 h.
Divendres, de 18.30 a 19.30 h.

8 de juliol
Jornada informativa sobre
l’estació de l’AVE
A les 19 h. Casal de Gent Gran la Palmera. (Olesa, 41-43)

Dijous 18 de juny
Comissió Via Pública, Seguretat,
Mobilitat i Serveis Municipals
A les 19 h. Seu del Districte. (Plaça Orfila, 1)

Dijous 18 de juny
Comissió d'Urbanisme,
Medi Ambient i Obres
A les 20 h. Seu del Districte. (Plaça Orfila, 1)

Dilluns, 22 de juny
Comissió de Servei a les Persones
i Benestar Social
A les 19 h. Seu del Districte. (Plaça Orfila, 1)

Dimarts, 7 de juliol
Ple del Districte
A les 19 h. Seu del Districte. (Plaça Orfila, 1)

Dimecres 1 de juliol
El gran llibre de com dibuixar còmics
A les 18.30 h. Bibl. Ignasi Iglesias-Can Fabra (Segre, 24)
Taller infantil per aprendre a fer un còmic.

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 Cremat93 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.

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

No hi va faltar ni cercavila
amb música, ni confetti,

ni espectacle infantil, ni bere-
nar popular. Envoltats pels
veïns i veïnes de la Trinitat
Vella, l’alcalde Jordi Hereu i
la regidora del Distr icte,
Gemma Mumbrú, van inau-
gurar dos nous trams d’esca-
les mecàniques, als carrers
Vinya Llarga i Almassora, les
quals contribueixen a salvar
el desnivell d’aquest turó de
Sant Andreu. “És una obra
que representa tot el que vo-
lem fer a la Trinitat. És un
senyal que va cap amunt i

que l’hem d’ajudar a conti-
nuar anant-hi”, va declarar
l’alcalde entre aplaudiments
dels congregats a la plaça de
la Trinitat Vella, punt final de

la festa en una “tarda mera-
vellosa”, després de la visita i
tallada de cinta d’aquests dos
nous trams d’escales mecàni-
ques que han requerit una in-
versió de més d’un milió

d ’euros. L’obra realitzada
comprèn la instal·lació de
nou enllumenat públic a l’en-
torn de les escales, de pavi-
ments antilliscants i la subs-
titució dels fanals existents.
També s’han col·locat nous
escocells i s’han enjardinat
els voltants. A més, el carrer
Vinya Llarga s’ha fet de nou
per pacificar-ne l’ús, i s’ha
començat la renovació del
carrer Almassora, entres Fi-
nestrelles i Mireia. Fonts mu-
nicipals recorden que, amb la
transformació de la Llei de
Barris, es va completant una
sèrie de millores en accessibi-

litat i qualitat a la Trinitat Ve-
lla. El barri passa a tenir un
total de tres escales automàti-
ques que, juntament amb la
introducció dels nous autobu-
sos de barri, milloraran la
mobilitat. “Us vull dir que
aquest barri ara és un centre
de la ciutat de Barcelona i que
ho serà per sempre més, per-
què us ben asseguro que us
ho mereixeu, perquè heu llui-
tat perquè així sigui”, va dir
Hereu en referència a un barri

que “de vegades havia tingut
la percepció d’estar en una
punta i un racó de la ciutat”. I
va afegir-hi: “de manera que
anirem fent la biblioteca,
l’ambulatori i l’escola bres-
sol... Anirem connectant mi-
llor la Trinitat amb els barris
com Sant Andreu. Sou un
barri que jo sempre admiraré.
Sou la punta de llança de la
millor Barcelona, de la Barce-
lona que sap quan queixar-se
i quan agafar-se a la feina”.
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L’alcalde, Jordi Hereu, amb uns veïns de Trinitat Vella, el dia de la inauguració.

CIUTADANS OPINEN

Felip Martínez
Soldador

Estan molt bé, ja feia
molt de temps que les
haurien d'haver posat,
perquè és un barri amb
moltes pujades. La
meva valoració és un 10.

Herminia Alcázar
Jubilada

Me parece muy bien.
Van muy bien para la
gente mayor, a quien
cuesta andar y subir
escaleras. Realmente
hacían mucha falta.

Alicia Ramos
Servei de Neteja

Me parece muy bien,
porque hay mucha
gente mayor. También
son estupendas para
cuando vas a comprar y
llevas las bolsas llenas.
Han hecho realmente
bien.

Laura Targarona
Mestressa de casa

Estoy muy contenta
con las escaleras. Antes
tenía que dar toda la
vuelta al barrio, y
ahora voy directa y sin
apenas cansarme.
Es perfecto.

Miguel González
Jubilat

Yo lo veo muy bien, ya
sea para la gente
mayor o los niños. Es
una de las cosas buenas
que han hecho en el
barrio.

Roberto Peralta
Transportista

Me parece correcto, pues-
to que hay mucha gente
mayor en el barrio. Sería
estupendo que pusieran
otras en el pasaje de la
Mare de Déu de Lorda
para cruzar el barrio
desde el metro hasta la
parte alta.

Qu i n a é s l a s e va op i n i ó s ob r e l e s n ove s e s c a l e s me c àn i q u e s ?

La Trinitat Vella té dos nous
trams d’escales mecàniques

L’alcalde, Jordi Hereu, va

inaugurar el passat 19 de maig

dos nous trams d’escales

mecàniques a la Trinitat Vella,

als carrers Vinya Llarga i

Almassora

L’Ajuntament
millora la mobilitat
del barri amb nous
autobusos



Imatge del carrer del Clot entre 1900 i 1920.
(Foto: Arxiu JMC)
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PL E DEL D I S T R ICT E

Joan Antoni Font

En la darrera sessió
plenària del Districte,

que va tenir lloc el passat 5
de maig, els grups munici-
pals van aprovar per unani-
mitat la proposta de candi-
dats a les Medalles d'Honor
de la Ciutat 2009. L'Associa-
ció de Veïns i Veïnes de Bon
Pastor i l'arquitecte i fotò-
graf Xavier Basiana són les
candidatures presentades.
Des de la seva creació, l'any
1974, l'Associació de Veïns
del Bon Pastor ha col·labo-
rat activament en la trans-
formació del barri. La regi-
dora del Districte, Gemma
Mumbrú, va destacar “el
treball de l 'entitat per
aconseguir els serveis i
equipaments necessaris i la
millora de les condicions i

la qualitat de vida al Bon
Pastor”. Una visió compar-
tida per tots els grups. La
darreres reivindicacions de
l'Associació han estat la
substitució de les Cases Ba-
rates per nous habitatges i
l'arribada del metro.
El Xavier Basiana és veí de la
Sagrera des de 1970 i ha es-
tat un dinamitzador de la
cultura al barri. Ha estat im-
plicat al barri a través de
l'Associació de Veïns i Veï-
nes fou l'impulsor de la re-
vista Tot Sagrera. Actual-
ment, lidera el projecte
cultural de la Nau Ivanow, el
qual ben aviat passarà a ser
públic gràcies a un acord
amb l'Ajuntament.
El Ple també va informar fa-
vorablement per unanimitat
del Pla especial urbanístic i

de millora urbana per a la
regulació de dotze escoles
bressol, una de les quals per-
tany al Districte. En concret
s'ubicarà al carrer de Costa
Rica, al barri de la Sagrera.
L'equipament forma part
del nou Pla d'escoles bressol
municipals. Unànime també
va ser l'aprovació de les can-
didatures de Bon Pastor i
Baró de Viver per a les aju-
des de la Llei de Barris 2009,
amb l'objectiu d'afavorir la
cohesió territorial d'aquests
barris, dur-hi a terme millo-
res urbanístiques i promou-
re-hi projectes socials.
Al final del Plenari es van
llegir dues declaracions ins-
titucionals: una d'adhesió a
la Campanya del 17 de
maig com a Dia Mundial
contra l 'Homofòbia i la
Transfòbia, i una altra per
demanar als organismes
competents que la futura
estació intermodal del TGV
dugui el nom d'Estació Bar-
celona-La Sagrera.

S'aproven els candidats a les
Medalles d'Honor de la ciutat

Un moment del Ple del passat dia 5 de maig.

L'Associació de Veïns de Bon Pastor i
l'arquitecte i fotògraf Xavier Basiana,
proposta unànime del Districte a les
Medalles d'honor de la ciutat

Carretera de Ribes (IV)
El segon tram de l'antiga carretera de Ribes el podríem si-
tuar en l'actual traçat del carrer del Clot, que discorre en-
tre la plaça de les Glòries i la torre del Fang. El carrer du el
nom d'un dels barris que configuraven l'antic municipi de
Sant Martí de Provençals. Aquesta via, de la qual hi ha
notícies des del segle XIV, es pot considerar com una de
les més antigues d'aquest indret.
Prou apartat de la línia límit de defensa de Barcelona, en
el carrer del Clot, també conegut com a carrer Major del
Clot, s'hi van anar bastint tot un seguit de cases que aco-
lliren botigues i diferents obradors amb habitatge. A par-
tir del segle XVII, la seva importància va convertir aquest
carrer en l'eix principal del barri. Segons testimonis, va
acollir també una capella i un hostal que esdevingué punt
de parada dels carruatges que transitaven per aquesta via.
A tocar del carrer del Clot, s'hi instal·laren diferents in-
dústries, de les quals avui encara existeix l'edifici de l'anti-
ga Farinera del Clot, recuperat després d'una llarga reivin-
dicació veïnal, iniciada al final dels anys setanta del segle
passat. Un altre edifici singular que es va construir, el
1877, molt a prop d'aquest carrer i al costat del de Sant
Joan de Malta, que unia els barris del Clot i el Poblenou,
fou el de l'Ajuntament de Sant Martí, bastit a tocar de
l'estació i els tallers del ferrocarril, un espai on avui hi ha
gran part del parc del Clot.
Amb el pas dels anys moltes de les cases baixetes del car-
rer del Clot han anat desapareixent per donar pas a nous
edificis. Malgrat aquest canvi urbanístic, encara queden
algunes cases primigènies en diferents parts del traçat.

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



Daniel Venteo

En l'actual situació de crisi
econòmica global i del

fort increment de la taxa d'a-
tur, el Districte de Sant An-
dreu ha engegat aquesta
campanya amb el propòsit
d’ajudar totes les persones
del barri que s’han quedat
sense feina i necessiten un
ajut, per petit que sigui, per
tirar endavant i trobar noves
oportunitats laborals. Se-
gons la regidora del Districte,
Gemma Mumbrú, es tracta
d’una “iniciativa modesta,
però que vol ajudar els uns

als altres, donant veu als
veïns i veïnes de Sant An-
dreu que s’han quedat sense
feina. Es tracta, en definiti-
va, de buscar solucions ima-
ginatives per veure i fer reali-
tat que tots podem tirar
endavant sigui quina sigui la
nostra situació laboral”.
El Districte vol, amb aquesta
campanya, fomentar els re-
cursos de formació amb l'ob-
jectiu d'assumir el canvi del
model productiu que es pre-
veu que sortirà després de la
crisi. En aquest sentit, alguns
dels recursos de la campanya

són la creació d'una xarxa de
tutors que acompanyaran les
persones aturades en el pro-
cés de formació i de recerca
de feina, l'organització d'unes
jornades per aprendre a ela-
borar un currículum vitae
efectiu i unes sessions infor-
matives sobre microcrèdits
per finançar projectes d'auto-
cupació, entre altres iniciati-
ves.
Durant la primera fase de la
campanya, les persones inte-
ressades a formar part del
projecte s’havien de posar en
contacte, fins al passat 15 de
maig, amb la consellera del
Districte, Àngels Oró, a la
mateixa seu del Districte a la
plaça Orfila, 1, o bé de mane-
ra telefònica. A través d’a-
questa consellera municipal
s’han canalitzat totes les per-
sones que s’han volgut vincu-
lar a la campanya, tant aque-
lles que ja tenen feina i volen
participar com a voluntaris
com els que s’han quedat
sense feina i es troben a l’a-
tur.
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NOT ÍC I E Sf
15è aniversari de l’Escola demúsica
L’Escola municipal de música de Sant Andreu, junta-
ment amb la de la Casa dels Nens, compleix enguany
el 15è aniversari. Amb aquest motiu, durant el mes
d’abril ha celebrat a diferents espais públics i equipa-
ments municipals del districte concerts commemora-
tius. La celebració finalitza el 14 de juny amb un con-
cert a l’Auditori de Barcelona.

Mostra de comerç just i banca ètica
El districte de Sant Andreu es va sumar a la celebra-
ció de la Festa del comerç just i la banca ètica, que va
tenir lloc els dies 9 i 12 de maig. La plaça Can Fabra
va ser l’escenari, dissabte 9, d’un programa d’activi-
tats que va incloure una conferència sobre “La banca
ètica”, la projecció del documental Or negre i degus-
tació de productes de comerç just, entre d’altres. Di-
marts dia 12 es va projectar a Mercasol el documen-
tal De la mata a la olla.

Fira d’ocupació de la Trinitat Vella
Sota el paraigua del programa “Treball als barris”, el
barri de Trinitat Vella va celebrar el passat 27 de
maig una Jornada de divulgació ocupacional i de des-
envolupament local. La plaça de la Trinitat Vella va
ser l’escenari d’aquesta fira que té per objectiu apro-
par als ciutadans els recursos que hi ha a la ciutat en
matèria de formació i ocupació, així com donar res-
posta a demandes d’informació i millora de les capa-
citats competencials.

El centre Garcilaso compleix 10 anys
El centre Garcilaso ha celebrat la seva primera dècada
de funcionament. Del 14 al 17 de maig va obrir les
portes amb un programa d’activitats que va passar per
l’Electrofílmika, l’espectacle de fusió de cinema mut i
música electrònica en viu; els tallers (artístics) oberts;
una partida de rol; espectacles de danses i master
class; o el Festigam, la festa animada pels grups que
han passat pel centre durant aquests deu anys.

El passat 29 d’abril, la

sala d’actes de Can

Fabra va acollir la

presentació de la nova

campanyamunicipal

anomenada

“T’acompanyem”, en

el marc de l’acte sobre

la problemàtica de

l’atur,en el transcurs

del qual també es va

projectar un docu-

mental audiovisual També es va presentar un llibre que explica com afrontar l’atur.

Montilla lliura el guardó a Joan Gaspar, president de la UE Sant Andreu.

Creu de Sant Jordi per a la Unió Esportiva Sant Andreu
Redacció

El club de futbol Unió Es-
portiva Sant Andreu ha

estat distingit amb la Creu de
Sant Jordi, un dels màxims re-
coneixements que atorga la
Generalitat de Catalunya. La
distinció arriba al club coinci-
dint amb la celebració del seu
centenari. El lliurament del
guardó va tenir lloc el 21 d’a-
bril passat, dins d’un acte so-
lemne que es va celebrar al
Saló Sant Jordi del Palau de la

Generalitat i al qual va assistir
la regidora del Districte, Gem-
ma Mumbrú.
La UE Sant Andreu, un dels
clubs més antics de Catalunya,
ha rebut la Creu de Sant Jordi
“en reconeixement a la seva
destacada aportació al futbol i
l’esport catalans, i també per
haver contribuït des de la ciu-
tat de Barcelona, ja durant els
darrers anys del franquisme, a
la defensa de la catalanitat i
l’adveniment de la democrà-

cia”. Aquesta entitat esportiva
té els orígens en el Club de
Futbol Andreuenc, creat el
1909 a partir de la fusió del
Zeta i l’Andreuenc. Enguany
està celebrant cent anys de fut-
bol i d’història amb actes com
la pujada a Montserrat que es
va fer el 18 d’abril o conferèn-
cies com la que va tenir lloc el
14 de maig a la Sala d’Actes de
la Biblioteca de Can Fabra, on
quatre exjugadors van explicar
les seves vivències al club.

Campanya del Districte per
ajudar les persones sense feina

L’ E XP ER I ÈNC I A DE BONMAT ÍA
Durant l’acte es va presentar un llibre divulgatiu sobre la

recerca de feina titulat I ara, què faig?, que ha escrit Laia

Fàbregas, directora de l’Acadèmia de Cinema Català. També

es va projectar un audiovisual sobre la problemàtica de qua-

tre dones que havien treballat en una fàbrica d’una compa-

nyia internacional de texans establerta, fins al seu tancament

fa pocs anys, a la població gironina de Bonmatí. El documen-

tal 501, impulsat per Laia Fàbregas, dóna veu a les quatre

dones, sotmeses al trasbals vital que suposa tornar a buscar

feina als quaranta anys.
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F E S T E S

Núria Mahamud

La Primavera és temps de
Festa Major a Bon Pastor

i Navas. Al barri fronterer
amb el Besòs, la Llosa del Bon
Pastor, al costat del riu, s'ha
consolidat com a escenari
principal. Per primera vegada
es va celebrar un cros escolar
a la llera del riu, el qual va ob-
tenir un gran èxit de públic i
participants, organitzat pel
Consell de l'Esport de Barce-
lona i unes exhibicions de
balls equatorians de la nova
entitat cultural d ’aquest
col·lectiu que s’ha creat al bar-
ri. La majoria dels actes van
seguir la línia de les festes del
barri, en les quals no van fal-
tar la cercavila, una fira d'en-
titats, que va omplir la plaça
davant del mercat i que va
deixar palesa la varietat i vita-
litat del teixit associatiu del
barri; els balls d'orquestra i el
castell de focs d'artifici.
Per últim, cal destacar les tra-
dicionals exhibicions de balls.
El Centro Cultural Andaluz de

Bon Pastor va organitzar dos
actes amb l’èxit habitual i amb
la participació d’altres penyes
germanes del districte. Pel que
fa als balls de saló, Bon Pas de
Ball va fer la seva exhibició per
primera vegada al pavelló del
barri perquè en anteriors edi-
cions la plaça del centre cívic
se’ls va quedar petita.
Un matí de cases regionals, la
cercavila, les havaneres amb
rom cremat, la botifarrada i
una bicicletada van ser al-
guns actes destacats de la
Festa Major de Navas, la qual
va tenir com a punt fona-
mental la plaça Ferran Reyes.
Un Mètodo Gronholm (dife-
rent), a càrrec del Grup del
Taller de Teatre del centre cí-
vic La Sagrera, i el musical
infantil Revetlla, del grup
Desparranda, són algunes de
les activitats de les quals en-
cara es poden gaudir a la Fes-

ta de la Primavera de la Sa-
grera, que ha ofert més d'una
quarantena d'actes. Els con-
certs de música els diumen-
ges 21 i 28 de juny i 5 de ju-
liol al parc de la Pegaso, amb
la Banda Simfònica Roquetes
de Nou Barris, i l'arribada de
la flama del Canigó la nit de
Sant Joan als jardins d'Elx
completen una programació
en la qual no han faltat tam-
poc espectacles pirotècnics,
fires de productes artesans i
tallers i jocs infantils.
El 12 de juny es lliuren els
premis als guanyadors del
primer concurs de fotografia
digital amateur de la Sagrera i
s'inaugurarà l'exposició de
tots els treballs. El concurs
s'ha estructurat en tres cate-
gories: emocions de la Sagre-
ra (instants de la vida quoti-
diana), espais de barri i
composició lliure.

La primavera és una
de les estacions més
festives del districte.
Primer van ser les
festes majors de
Navas i Bon Pastor.
Al juny encara es
pot gaudir dels
concerts de banda
a la Sagrera

Cercavila de la Festa Major del Bon Pastor.

FestaMajor a Navas i Bon Pastor i
Festa de la Primavera a la Sagrera

S ERVE I PÚBL IC

Daniel Romaní
S'apropa la revetlla de Sant Joan. Un dels protago-
nistes d'aquesta festa popular que té lloc el 23 de
juny és, sens dubte, el foc. Per gaudir-ne amb segu-
retat, cal extremar les precaucions. Tot seguit recor-
dem una sèrie de consells.
Quant als petards, no us heu de guardar cap article
pirotècnic a les butxaques (una encesa fortuïta po-
dria provocar lesions fins i tot greus); no heu de
llançar cap petard contra les persones o els animals;
mai no heu de posar la cara davant de cap article pi-
rotècnic encès, ja que es poden produir cremades o
lesions oculars; és prohibit disparar coets, engegar
globus o qualsevol altre artefacte que contingui foc
a una distància inferior a 500 metres de les zones
boscoses. A la llar, heu de tancar les finestres i els
balcons per evitar que entri qualsevol coet perdut;
cal treure la roba estesa dels terrats i de les terras-
ses per evitar que les guspires d'algun coet provo-
quin un incendi; finalment, convé plegar els tendals
que hi hagi a les terrasses.
Pel que fa a les fogueres –cal tenir-ne autorització–,
s'han de situar a més de 15 metres de les façanes de
les cases i dels cotxes aparcats i mai sota línies elèc-
triques o telefòniques.
Si es fa una foguera al carrer, cal assegurar que hi
hagi un pas suficient per als vehicles d'emergèn-
cies (a més, per tal de no malmetre el paviment,
s'ha de col·locar un gruix suficient de terra o de
sorra); no s'ha d'utilitzar mai cap tipus d'accele-
rant per encendre les fogueres, ja que la deflagra-
ció que es provocaria podria calar foc als vestits o
als cabells de les persones properes; finalment, no
s'han de llançar a la foguera bidons, llaunes, es-
prais, etc., ja que poden explotar.
Durant la nit de Sant Joan els bombers de Barce-
lona reforcen el seu servei. L'Ajuntament de Barcelo-
na comprova les mesures de seguretat per a la rea-
lització de fogueres autoritzades i supervisa els
punts de venda de pirotècnia. A més, s'extremen les
precaucions i es reforcen els recursos per a la vigilàn-
cia de Collserola i les zones properes a la muntanya.

Consells per a una
revetlla segura

La farmàcia del carrer Mallorca, 663, que és
com la coneix molta gent del barri, fa força

temps que existeix, però fa tres anys i mig que
la porta la Concepció Casanovas. Per a la Con-
cepció, o Conxita, el més important és la salut
dels seus clients. Té clar que la funció d'una
farmàcia ha d'anar més enllà de la dispensació
de medecines; per tant, assessoren sobre l'ús
dels medicaments, adverteixen de les incompa-
tibilitats i eviten els perills de l'automedicació.
Si convé, ens interpreten les analítiques, crípti-

ques per a la gent profana. També fan orienta-
ció dietètica. El farmacèutic esdevé així el com-
plement ideal del metge. A la farmàcia de la
Conxita, podem fer-nos-hi una anàlisi de sang,
prendre'ns la pressió i disposen d'un aparell que
analitza la pell. Tenen productes d'homeopatia,
dermofarmàcia i plantes medicinals. Obren
cada dia de 9 del matí a 10 de la nit.

Farmàcia Concepció Casanovas Casado
C. Mallorca, 663 / Tel.: 93 352 52 59

E L TAULE L L

Molt més que dispensar medecines

Ens assessoren sobre l'ús dels medicaments.

Joan Anton Font



SANT ANDREU 7Juny 2009

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

Espais Verds

El web d’espais verds ofereix informació
sobre les activitats del Centre de la Platja,
els actes sobre medi ambient que es fan a
Barcelona, programes d’educació ambien-
tal, cursos de jardineria, horts urbans i
sobre els parcs i jardins de la ciutat.
www.bcn.cat/parcsijardins

I.de.a. Diagonal

Per crear la nova Diagonal s'ha obert un
procés participatiu on tots els ciutadans
podran expressar com volen que sigui la
seva Diagonal. El web I.de.a. Diagonal
permet conèixer com és ara aquesta via
i com es desenvoluparà la consulta.
http://www.bcn.cat/diagonal/

w

per MANEL

POL I E SPORT IU

Pere S.Paredes

La Marató de Barcelona 2010
tornarà a reunir milers d'atle-

tes de tot el món, el proper 7 de
març del 2010, en aquesta prova
de 42 quilòmetres que transcorrerà
pels principals carrers de la ciutat.
Aquesta edició serà més especial
encara pel fet que pocs mesos des-
prés, cap al final de juliol, Barcelo-

na serà també la seu del XX Cam-
pionat d'Europa d'Atletisme.
Pere Alcober, delegat d'Esports de
l'Ajuntament de Barcelona, va as-
segurar durant la presentació de la
pròxima edició de la Marató de
Barcelona: “la Marató és un signe
d'identitat de la ciutat, som una
ciutat molt esportiva i volem pro-
jectar aquesta imatge al món”.

Gràcies a l'èxit de l'edició d'aquest
any, on la prova es va convertir en
la més multitudinària de la histò-
ria, amb uns deu mil participants,
l'organització espera al 2010 supe-
rar aquest rècord, i anima els ciu-
tadans a participar-hi ja sigui com
a corredors o com a espectadors.
Més informació:
www.barcelonamarato.es

Enmarxa laMarató de Barcelona 2010

Pere S.Paredes

Aquesta pròxima temporada, el
primer equip de la secció d'es-

cacs del Casal Catòlic de Sant An-
dreu lluitarà en la màxima catego-
ria catalana, la Divisió d'Honor, en
haver aconseguit superar amb èxit
set de les nou partides que havia de
disputar per arribar a aquesta cate-
goria professional.
Per a Fèlix Romero, president d'a-
questa secció, “és una fita impor-
tantíssima per al nostre club, per-
què jugarem a la màxima categoria
catalana i, encara que nosaltres no
som ni podem ser professionals, ju-
garem amb els grans mestres dels
escacs”.
La Divisió d'Honor a Catalunya la
formen dotze equips, dels quals
únicament tres són de Barcelona “i
un és el nostre!”, afirma Romero.

Per arribar fins aquí, la secció d'es-
cacs del Casal Catòlic de Sant An-
dreu ha hagut de participar en una
dura competició contra nou equips
catalans més “i ho hem fet tan bé
com el Barça, perquè abans d'aca-
bar la competició ja ens havíem
proclamat campions de grup, amb
l'accés directe a la Divisió d'Honor.
En ser primers de grup, vam jugar
una gran final catalana contra el
Lleida, campió de l'altre grup, però
vam perdre aquesta final i vam que-

dar finalment sotscampions de Ca-
talunya de Primera Divisió”.
La secció d'escacs del Casal Catòlic de
Sant Andreu compta amb uns setan-
ta jugadors, dels quals la meitat són

menors de 18 anys. “El nostre objec-
tiu, per a aquesta nova temporada,
és aconseguir l'ascens, jugar amb els
grans mestres i consolidar la nostra
pedrera i la nostra escola d'escacs”.
“La clau d'aquest triomf és”, segons
Félix Romero, “tenir un equip molt
compensat. Tots els nostres juga-
dors estan al mateix nivell i això, en
una competició amb diferents par-
tides, té la seva recompensa”.

Més informació:
Casal Catòlic de Sant Andreu,
secció escacs
C. Pons i Gallarza, 58
Telèfon: 93 345 30 01

Des d'aquesta temporada,
aquesta secció d'escacs
de Sant Andreumesurarà
les seves forces amb tot
un seguit de grans
mestres professionals

La secció d'escacs del
Casal Catòlic de Sant
Andreu compta amb
uns 70 socis

L'entitat treballa per consolidar la seva pedrera.

La secció d'escacs del Casal Catòlic
de Sant Andreu,a la Divisió d'Honor
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Com era el Bon Pastor de la seva
infantesa?
Era un barri totalment incomunicat,
no hi havia ni un trist semàfor ni car-
rers asfaltats... Recordo que jo baixa-
va a jugar al costat del riu Besòs, on
hi havia zones perilloses, clots plens
d'aigua dels quals no sabies quina era
en realitat la profunditat ... Ara ve de
gust anar a passejar al costat del riu,
és molt agradable, està molt bonic.
Què ha canviat especialment del
barri al llarg d'aquests anys?
El canvi ha estat grandiós, sens dub-
te. Ara tenim un ambulatori, un cen-
tre cívic, un poliesportiu, una biblio-
teca, una escola bressol... Tot el que
hem aconseguit ha estat a base d'anys
de lluita per part dels veïns. Aquest és
un barri molt reivindicatiu.
La propera arribada del metro és
una reivindicació històrica.
Sí, l'any 1991 vam començar a reivin-
dicar que arribés el metro al Bon Pas-
tor. Hem fet un munt d'accions: mani-
festacions, una cadena humana que

anava des de Bon Pastor fins a la plaça
Orfila, on hi ha la seu del Districte,
una gran maqueta d'una boca del me-
tro, que vam instal·lar on ara s'està
construint la boca del metro al Bon
Pastor i també a la plaça Sant Jaume...
Amb el metro, el Bon Pastor ja
estarà definitivament connectat
amb la resta de la ciutat.
Sí, però encara faltarà que millori la
connexió d'algunes zones amb auto-
busos. Ens cal, per exemple, un auto-
bús entre el CAP del Bon Pastor i el
CAP de Concepció Arenal, on hi ha els
metges especialistes i molts veïns del
barri s'han de desplaçar sovint per fer
radiografies, ecografies, rehabilitació...
Què hi falta, encara, al barri del
Bon Pastor?
L'ampliació de l'actual CAP del Bon
Pastor, la millora del CEIP Bernat de
Boïl i la reforma de l'IES Cristòfor Co-
lom. Tot això permetria oferir una
bona formació professional; a més,
un nou local per a l'Escola d'Adults
del Bon Pastor, la remodelació del
mercat municipal del Bon Pastor, la
segona fase de la remodelació de les
cases barates...
Quins indrets aprecia especial-
ment de Barcelona, aquells on

acostuma a passejar quan té
temps lliure?
Sempre m'ha atret la Rambla. És un
carrer molt pintoresc, lloc de troba-
da de tot tipus de persones. Però en
la major part d'hores del dia hi ha
massa gent. A mesura que passen
els anys fujo més de les aglomera-
cions; m'agrada cada cop més la
tranquil·litat. Per això al Bon Pastor
m'hi trobo tan bé.

Fa poc l'Associació de Veïns i
Veïnes del Bon Pastor ha estre-
nat un nou local, oi?
Sí, ara som al carrer Sant Adrià, 101.
La nostra associació ha tingut dife-
rents seus des que a la dècada de
1970 va començar a funcionar on
avui hi ha el centre cívic.
L'Associació de Veïns i Veïnes del
Bon Pastor ha estat molt crítica

amb el reportatge emès el passat
mes de març al programa “30
minuts” de TV3, titulat “Visc a
les cases barates”.
Sí. El reportatge se centrava en l'insti-
tut Cristòfor Colom. En destacava es-
pecialment els aspectes negatius i els
feia extensius a tot el barri. Fa anys
que demanem un gran canvi a l'escola
Colom, que inclogui formació profes-
sional i batxillerat. Potser aquest no
és el millor barri, però cal valorar les
millores que s'han aconseguit, que
són moltes. El programa no ens ha
beneficiat gens.
Per això van iniciar una recollida
de firmes.
Sí. En sis dies vam recollir 2.800 fir-
mes de protesta, les quals vam portar
a TV3. La setmana següent, TV3 ens
va convocar a una reunió, en la qual
vam exposar les queixes de tot el bar-
ri. La directora d'informatius de TV3
es va disculpar d'alguns aspectes del
contingut del reportatge i es va com-
prometre a difondre d'ara endavant
informació sobre els esdeveniments i
la transformació del barri. En tot
aquest afer, la reacció dels veïns ha
estat molt bona. Hem demostrat l'or-
gull de barri.

ENTR EV I S TA Paquita Delgado , presidenta de l 'Associació de Veïns i Veïnes del Bon Pastor

Paquita Delgado se sent orgullosa del seu barri.

Paquita Delgado és la presidenta de l'Associació

de Veïns i Veïnes del barri de Bon Pastor, on va

néixer i sempre ha viscut

"Tot el que hem
aconseguit ha estat a

base d'anys de lluita per
part dels veïns"

“El Bon Pastor
és un barri molt
reivindicatiu”

Daniel
Romaní


