
Deu anys després de la seva ober-
tura, els espais juvenils del centre
Garcilaso han encetat un procés
participatiu per millorar els seus
serveis i el seu funcionament. El
procés, que està dirigit a les enti-
tats juvenils i als joves amb edats
compreses entre els 12 i els 29
anys, està pensat perquè tothom
pugui aportar la seva opinió i la
seva creativitat per modernitzar el
centre i adaptar-lo a les necessitats
dels joves de Sant Andreu d'avui i
dels propers anys. Des de la seva
creació, el centre Garcilaso ha
apostat estratègicament per les
noves tecnologies, la creació musi-
cal i el món audiovisual, oferta que
ha tingut una resposta molt positi-
va per part dels usuaris.

Procés participatiu al espais
per a joves de Garcilaso

El bus de barri arriba 
al centre de Trinitat Vella

AMPLIACIÓ

Es prolonguen 
les línies 126 i 127 
de bus de barri

ACCESSIBILITAT

Els nous minibusos,
de nova generació,
són del tot adaptats

ADEQUACIÓ

El nou servei de
bus s'ha fet a
mida del barri

Pàg. 3

E N T R E V I S TA Pàg. 8

Màrius Santamaria 
Sotspresident de l'ONG 
Units en l'Acció (UNIACC) 

“Tenim molta feinada,
però val la pena”

E N T I TAT S Pàg. 4

Amics de 
la Fabra i Coats 
Cedeixen a la ciutat el llegat
industrial de la fàbrica 

P O L I E S P O R T I U Pàg. 7

Associació Esportiva
Bon Pastor 
Celebra el 25è aniversari

S E R V E I  P Ú B L I C Pàg. 6

Mosquit tigre
Cal vigilar l’aigua 
acumulada en recipients

E Q U I PA M E N T S Pàg. 6

Llum verd al nou 
CAP i la nova 
escola bressol de 
la Trinitat Vella 

Pàg. 5
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Primera sessió del procés participatiu celebrada el dia 23 de març.



SANT ANDREU
B A R C E L O N A

www.bcn.cat/publicacions

bcnrevistes@bcn.cat

Una publicació de l’Ajuntament de Barcelona. Consell d’Edicions i Publicacions: Carles Martí, Enric Casas, Eduard Vicente, Jordi Martí, Jordi Campillo, Glòria
Figuerola, Víctor Gimeno, Màrius Rubert, Joan A. Dalmau, Carme Gibert, José Pérez Freijo. Director: Enric Casas. Director editorial: José Pérez Freijo. Director de con-
tinguts: Joan Àngel Frigola. Relacions Institucionals: Joan Ariza. Redacció: Pilar Fernández, Felicia Esquinas, Núria Mahamud, Daniel Venteo, Pere S. Paredes, Josep Maria
Contel, Joan Anton Font, Dolors Roset, Beatriu Sanchís, Daniel Romaní, David Sabaté, Jordi Miró, Carme Herrero. Coordinació general: José Miguel Esteban. Coordinació de
fotografia: Rafael Escudé i Joan Soto. Fotografia: Antoni Lajusticia, Pepa Álvarez, Cristina Diestro, Josep Maria Contel, Luis Clua, Julio Parralo, Ariadna Borràs, Vicente
Zambrano i Valentí Viñas. Disseny: Subirà i Associats. Maquetació i preimpressió: Agustín Viguera, Cristina Vidal. Edició WEB: Miquel Navarro. Producció: Maribel
Baños. Impressió: Printer Industria Gráfica Newco, SL. Manipulació: General Servei, SA. Distribució: M. Àngels Alonso i Serveis de Correus. Administració: Ascensió
García. Departament d’Imatge i Producció Editorial. Pg. Zona Franca, 60. 08038 Barcelona. Dipòsit legal: B. 29.175-1994.

SANT ANDREU2 Maig 2009

W L ’A G E N D AWI N F O Ú T I Lt

CICLE FICA’T AL SAT!

Dijous 14 de maig
Zouklambada, el nou ball de moda... 
del Brasil al món
A les 21.30 h. saT! (Neopàtria, 54)
A càrrec de la companyia Zouklambada BCN.

Divendres 15 de maig
Elsa Schneider
A les 22 h. saT! (Neopàtria, 54)
Obra de Sergi Belbel a càrrec de la Companyia Teatre
dels Descosits.

Dissabte 16 de maig
La llave en el desván
A les 21.30 h. saT! (Neopàtria, 54)
Autor: Alejandro Casona. A càrrec de Teatre Naia.

Diumenge 17 de maig
La importancia de llamarse Wilde
A les 19 h. saT! (Neopàtria, 54)
Autora: Ana Diosdado. A càrrec de Casual Company.

Dissabte 23 de maig
Terra Baixa
A les 21.30 h. saT! (Neopàtria, 54)
L’obra mestra d’Àngel Guimerà, a càrrec de la Compa-
nyia Sant Pacià Teatre.

Del 20 de maig al 14 de juny
La dona com a camp de batalla
De dc a ds (21 h). Dg (19 h). Nau Ivanow (Honduras, 30)
Una obra de Matéï Visniec interpretada per la FEI.

Dimecres 13 de maig
Concert de cant coral
A les 20.45 h. Parròquia de St. Joan Bosco (Ferran Reyes, 2)
Corals: Alborada, L’Espiga, Musicant, Amiba i Coral de
Gent Gran Paraguai Perú.

Dijous 14 de maig
Jam Session
A les 20 h. Nau Ivanow (Hondures, 30)
A càrrec de la Fundació Catalana de Jazz.

Dissabte 16 de maig
Los negritos & Barrio Candela
A les 22 h. Centre Garcilaso (Juan de Garay, 116-118)

Dimarts 12 de maig
Consell de barri del Bon Pastor
A les 19 h. Centre cívic (pg. Enric Sanchís, 12)

Dimecres 13 de maig
Consell de barri Congrés-Indians
A les 19 h. Casal de barri Congrés-Indians (Manigua, 25)

Dimarts 19 de maig
Consell de barri de Navas
A les 19 h. Casal de gent gran de Navas (St. Antoni Maria
Claret / Trinxant)

Dimecres 20 de maig
Consell de barri de la Sagrera
A les 19 h. Centre cívic La Sagrera (Martí Molins, 29)

Dimarts 26 de maig
Consell de barri de Sant Andreu
A les 19 h. C. c. Sant Andreu (Gran de Sant Andreu, 111)

Dimecres 27 de maig
Consell de barri de la Trinitat Vella
A les 19 h. Centre cívic  (Foradada, 36)

Dijous 4 de juny
Audiència pública
A les 19.30 h. Seu del Districte  (pl. Orfila,1)

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.

FESTA MAJOR DE NAVAS

Del dissabte 8 al diumenge 17 de maig
Podeu consultar la programació a www.bcn.cat

ATENCIÓ AL CIUTADÀ

Oficines d’atenció al ciutadà (OAC) Districte
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.

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.
Farmàcies www.farmaciesdeguardia.com



Joan Anton Font

El passat 2 d’abril, el bus de
barri Sant Andreu-Sagrera

(línia 126) va ampliar el seu
recorregut amb la incorpora-
ció d’onze noves parades a la
zona de la Trinitat Vella. Per
fer realitat aquesta millora del
servei ha estat necessari adap-
tar alguns trams del nucli urbà
del barri, com ara modificar
les plataformes elevades que
hi havia i eliminar senyals de
zona de prioritat invertida.
També ha calgut canviar els
dos vehicles que servien
aquesta línia per tres minibu-
sos exclusius, més estrets, i
que, per tant, poden manio-
brar més fàcilment pels car-
rers intrincats de l’interior del
nucli urbà de la Trinitat Vella.

L’actuació es va completar amb
una petita prolongació a la lí-
nia 127, el bus de barri de
Canyelles-Roquetes, que in-
clou una nova parada situada
al carrer del Tossal. La regidora
del Districte, Gemma Mum-
brú, va destacar que “l’am-
pliació del servei d’autobús a
la Trinitat Vella permetrà
acostar serveis i tenir un bar-
ri més cosit”. Per a la presi-
denta de TMB, Assumpta Es-
carp, “és un exemple de
l’adaptació del transport a la
ciutat, ja que s’ha fet un au-
tobús a mida del barri.”
Aquests tres nous minibusos
són els primers d’un total de
25 que s’afegiran progressiva-
ment a les diferents línies de
la xarxa de Transports Metro-

politans de Barcelona per tal
de renovar-ne la flota. El nou
model incorporat a la línia
126 és del tot innovador, ja
que cap autobús d’aquestes
mides (6,88 metres de longi-
tud per 2,14 d’amplada) dis-
posava de plataforma baixa a
la zona davantera. D’altra
banda, també fan un nou pas
endavant quant a l’accessibili-
tat per a les persones amb
mobilitat reduïda, perquè el
nou model disposa d’un sol
graó a l’entrada, en lloc de
tres, a més d’una rampa au-
tomàtica telescòpica que faci-
lita l’accés en cadira de rodes i
substitueix la plataforma ele-
vadora. Els vehicles tenen
capacitat per a un màxim de
divuit persones (tretze d’asse-

gudes i cinc de dretes), comp-
ten amb un espai reservat per
a cadira de rodes, senyals de
fort contrast de colors i mides
adequades per a la lectura per
part de persones amb dèficits
visuals, polsadors de petició
de parada situats a diferents
altures i amb senyalització
tàctil per a persones invi-
dents i un seient reservat per

a persones que necessiten
atenció especial. Segons el se-
gon tinent d’alcalde, Ricard
Gomà, “la incorporació dels
nous autobusos, accessibles i
adaptats, és la concreció d’un
projecte que vol assolir una
ciutat per a tothom, que de-
fensi el dret fonamental de
les persones a una mobilitat
autònoma.”
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Un dels nous autobusos, pels carrer del barri.

C IU TA DA N S OPINE N

José M. Rodríguez
Prejubilat

Me parece muy bien
para conectar los
barrios de manera fácil
y cómoda. Así podemos
ir y venir por el barrio
con más rapidez.

Lupe Sánchez
Mestressa de casa

Jo ho trobo molt bé,
perquè les han allargat,
i la gent que estava per
la zona dels quarters
estava una mica allu-
nyada del centre. Ara
caldria saber si els
horaris són els mateixos
o bé s'han modificat. 

Ana M. Guerrero
Neteja 

Me parece muy bien,
porque hay más opción
de recorrido y con eso
más posibilidad de
movimento, sobre todo
para la gente mayor. 
A mí también me va
mejor para ir y venir.

José A. Mondeja
Conductor d'autobús

Em sembla molt bé,
calia connectar tots els
barris, i aquestes línies
ho fan. També són
importants les millores
en la rampa adaptada 
i el desnivell no tan alt
que ha quedat entre
l'autobús i la vorera. 

M. Ángeles Maleo
Mestressa de casa  

Perfecte, ho veig molt
bé, perquè ho necessità-
vem. En 35 minuts
arribes a l'altra banda
del barri. Abans havia
de fer transbordament
i tardava molt més. Ara
ho faig directament. 

Ignasi Coscojuela
Dissenyador de
pàgines web 

Immillorable, jo vinc
fins a la Trinitat quasi
cada dia i em va molt
bé. Era un tros que
estava molt desatès, i
tot i que jo no visc a
prop de la parada em
beneficia molt. 

Q u è  o p i n e u  d e  l ' a m p l i a c i ó  d e  l e s  l i n i e s  1 2 6  i  1 2 7  d ' a u t o b ú s ?

El bus de barri entra al nucli
urbà de la Trinitat Vella

Les línies de bus de barri 126 i

127 es van prolongar al principi

d’abril per entrar a Trinitat Vella.

La millora ha estat possible

gràcies a la incorporació de tres

minibusos de nova generació i

l’actuació en alguns carrers

A M P L I A C I Ó  D E  L E S  L Í N I E S  1 2 6  I  1 2 7A
LÍNIA 126, EL BUS DE BARRI SANT ANDREU-SAGRERA 

S’amplia fins al barri de la Trinitat Vella, passant pels carrers

Palomar, Torras i Bages, l’avinguda Meridiana, Peníscola,

Turó de la Trinitat, la carretera de Ribes i el carrer Gran de

Sant Andreu. Així, es dóna servei a diferents centres d’accés

públic, i s’inclouen connexions amb altres serveis de trans-

port públic existents a la zona, com ara les línies 11, 40, 60,

62 i 76 d’autobús i la línia 1 del metro.

LÍNIA 127, EL BUS DE BARRI DE CANYELLES-ROQUETES

S’incorpora una nova parada al carrer del Tossal. Ara aquesta

línia segueix el seu itinerari pels carrers Torras i Bages,Tossal i

la carretera de Ribes per tornar a enllaçar amb la via Favència,

per facilitar l’accés a la Trinitat Nova.



L'antiga carretera de Ribes al seu pas pel barri de Fort
Pienc. (Foto: Arxiu JMC)
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E N T I T A T S

David Sabaté

F ils, mobles de l'època,
urnes per a les eleccions

sindicals, màquines d'escriu-
re, mesuradors de corrent i
de la intensitat de la llum i
manòmetres per calibrar la
pressió de l'aigua. Aquestes
són només algunes de les
900 peces de maquinària,
estris fabrils i documentació
de la fàbrica tèxtil Fabra i
Coats que formaran part del
futur Centre d'Interpretació
del Treball, una exposició
permanent d'uns 1.000 me-
tres quadrats, situada a la
mateixa fàbrica, i que vol ex-
plicar la transformació so-
cioeconòmica del districte i
del conjunt de la ciutat.
L'Institut de Cultura de Bar-
celona (ICUB), a través del
Museu d'Història de la Ciu-
tat, s'encarregarà de preser-

var aquest important llegat
industrial cedit a l'Ajunta-
ment per l'Associació d'A-
mics de la Fabra i Coats, for-
mada per extreballadors de
la fàbrica. La cessió es va
formalitzar el passat 30 de

març amb la signatura d'un
conveni per part del presi-
dent de l'entitat, Pere Fer-
nández, el primer tinent
d'alcalde i president de
l'ICUB, Carles Martí, i la re-
gidora del Districte, Gemma
Mumbrú, que es va referir al

projecte com un dels “més
importants de Sant An-
dreu”. Mumbrú va destacar
“el treball conjunt de totes
les parts” i va recordar que
darrere de cada una de les
peces “hi ha la feina i la vida
de molts homes i moltes do-
nes d'aquest districte”. De la
seva banda, Carles Martí va
explicar el triple valor de la
iniciativa, que passa per “la
conservació del patrimoni”;
pel fet de “dotar de centrali-
tat Sant Andreu”, tot mante-
nint viva la seva identitat; i
per la “contribució a la cons-
trucció del Museu d'Història
de la Ciutat”. A l'acte, hi van
assistir també el director
d'aquesta institució, Joan
Roca, i el delegat de Cultura,
Jordi Martí. Construïda al
segle XIX i en funcionament
fins a l'any 1992, Fabra i Co-
ats és un exemple excepcio-
nal dels primers models fa-
brils anglesos construïts a
l'Àrea Metropolitana de Bar-
celona.

El llegat industrial de Fabra 
i Coats, cedit a la ciutat  

Gemma Mumbrú, Carles Martí i Pere Fernández, després de signar el conveni.

Les peces
procedeixen 
de l'entitat Amics
de la Fabra i Coats,
formada per
extreballadors

L'Ajuntament es fa càrrec de 900 peces
de maquinària, estris i documentació
que formaran part d'una exposició a
l'antiga fàbrica

Carretera de Ribes (III)
Es pot considerar com a primer tram de l'antiga carretera
de Ribes el que anava des del portal Nou de la muralla de
Barcelona fins a l'entrada del barri del Clot, al municipi de
Sant Martí de Provençals. Una part d'aquest camí encara
du avui el nom de carrer de Ribes. Entre aquestes dues po-
blacions i en territori de Sant Martí de Provençals, l'any
1719 s'hi va construir el Fuerte Pío, un fort avançat que
tenia la missió de salvaguardar en primera instància la se-
guretat de la muralla de qualsevol atac d'un exèrcit hostil i
que va ser batejat amb el nom del seu promotor, el capità
general Francisco Pío de Saboya, marquès de Castel-Rodri-
go. Amb el pas dels anys, aquest fort, catalanitzat com a
Fort Pienc, ha donat nom a un barri de la ciutat.
Fins a mitjan segle XIX, aquest recorregut anava pel mig
dels camps, perquè una normativa militar prohibia cons-
truir edificis a menys de 1.500 vares (1.253,857 metres)
de distància de la muralla, i aquest límit arribava gairebé
fins a l'entrada del barri del Clot.
Amb l'enderroc de les muralles i la inclusió d'aquesta zona
dins del projecte d'Ildefons Cerdà del nou Eixample apro-
vat el 1859, els terrenys de les voravies de la carretera es
començaren a urbanitzar. Una de les primeres construc-
cions fou l’estació del Nord, el 1861, obra de l'arquitecte
P. Andrés Puigdoller i que esdevingué amb el temps punt
de concentració de nombrosos transportistes. El 1893,
quatre anys abans de l'annexió de Sant Martí de Pro-
vençals a Barcelona, la part de Fort Pius va ser segregada
per integrar-la a Barcelona a causa de la construcció del
col·lector del Bogatell per part de l'Ajuntament.

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 TÒR IC



Daniel Venteo

Després de deu anys de la
posada en marxa del

centre juvenil del centre Gar-
cilaso, calia estudiar la redefi-
nició de les activitats i els
usos del seu Espai Jove per
tal de garantir que continuï
essent un centre de referèn-
cia, actual i proper als joves
dels barris de Sant Andreu.
Per fer-ho, s’ha engegat un
procés participatiu que pre-
tén treballar conjuntament
amb els joves no associats i
les entitats juvenils del Dis-
tricte en la definició de pro-
postes de millora dels usos i
del funcionament del centre.
L'objectiu és dotar l’Espai
Jove del centre Garcilaso de
serveis, espais i activitats
més ajustats a les necessitats
i interessos actuals de la jo-
ventut del districte de Sant
Andreu.
Les sessions de treball van
començar el 23 de març amb
una primera reunió informa-
tiva, a la qual ha seguit una
segona trobada celebrada el
passat 18 d'abril, que culmi-
narà properament amb una
tercera sessió de treball, pre-

vista per a després de l'estiu,
on s’avaluarà la viabilitat de
les propostes. Entre les pro-
postes sorgides destaca, per
exemple, l'obertura del viver
de projectes per acollir enti-
tats juvenils, potenciar les sa-
les d'estudi nocturn, la millo-
ra dels serveis multimèdia de

la CiberSala, la realització de
més tallers d'activitats, així
com la potenciació de totes
les activitats relacionades
amb el món de la música i els
joves, en què el centre Garci-
laso s'ha posicionat d'una
manera destacada, tant en la
programació de tallers com
en l'ús dels bucs d'assaig, els

estudis de gravació i els con-
cursos de música, especial-
ment en la modalitat acústi-
ca. Al costat de la música, hi
destaca també la preocupació
dels usuaris per la millora
dels serveis relacionats amb
els temes audiovisuals –una
altra de les apostes estratègi-
ques del Garcilaso des de la
seva creació–, amb el seu la-
boratori de producció audio-
visual, les sessions de cinema
i el festival, entre d'altres.
El procés participatiu també
inclou sessions participatives
a cinc escoles dels barris dins
de l’àrea d’influència del cen-
tre, amb el doble objectiu
d’implicar els escolars en la
vida participativa del Distric-
te i d’incorporar-ne les idees
a la programació dels usos i
activitats del centre del qual
són usuaris potencials. Tam-
bé es pot participar a través
de les butlletes que es poden
trobar als diferents equipa-
ments municipals i Internet.
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Projectes solidaris a la Mostra d’Entitats 
Un centenar d’entitats del districte participarà a la
7a Mostra d’Entitats, que tindrà lloc el dissabte 13
(10-20 h) i el diumenge 14 (10-15 h) de juny al parc
de la Pegaso. Hi haurà estands informatius sobre
les entitats i un escenari per a actuacions. 
Es faran activitats per difondre projectes solidaris
del districte, com ara el Banc dels Aliments. 

Campanya a favor de persones aturades
En l'actual context de crisi, el Districte de Sant An-
dreu ha posat en marxa una campanya, anomenada
“T'acompanyem”, per ajudar els veïns i veïnes del bar-
ri que han perdut la seva feina. La campanya inclou la
creació d'una xarxa de tutors que acompanyaran les
persones aturades en el procés de formació i de recer-
ca de feina. Tothom que hi vulgui participar es pot
adreçar al Districte (pl. Orfila, 1) dijous , de 17 a 19 h,
o trucar al telèfon 93 291 69 15 fins al 15 de maig.

Lliurament dels premis dels Jocs Florals
El lliurament dels Premis dels Jocs Florals Escolars
del Districte de Sant Andreu se celebra el 15 de
maig al Sant Andreu Teatre, saT! (c. Neopàtria, 54).
A l’acte, hi assistiran la regidora, Gemma Mumbrú, i
el president del Districte, Joaquim Mestre. El convi-
dat d’enguany és el poeta Ricard Bonmatí. També hi
haurà una actuació de l’Escola Municipal de Música de
Sant Andreu, que celebra el seu quinzè aniversari. 

14a Festa de Comerç al Carrer 
La 14a Festa de Comerç al Carrer, en la qual partici-
paran les nou associacions de comerciants del dis-
tricte de Sant Andreu, se celebrarà el dissabte 6 de
juny. La festa es farà als carrers Gran de Sant Andreu
(des de la plaça Mossèn Clapés fins a la rambla de Fa-
bra i Puig), la rambla Onze de Setembre, les places
del Congrés i de la Trinitat, l’avinguda Meridiana i el
passeig Maragall. 

El 23 de març va

començar el procés

participatiu per

millorar els usos i el

funcionament dels

espais per a joves

del centre Garcilaso.

L’última trobada

s’havia fet el passat

18 d'abril

Després de l’estiu s’avaluaran les propostes rebudes.

Parada de llibres a la plaça Orfila, el dia de Sant Jordi.

Els veïns van viure intensament Sant Jordi als seus barris 
Redacció

E ls veïns del districte de
Sant Andreu van viure

intensament la festa de Sant
Jordi als seus barris. Les acti-
vitats celebrades van tenir un
gran èxit de convocatòria a
tots els barris, tant les orga-
nitzades al carrer com als es-
pais tancats. 
Els actes més concorreguts
van ser els que van tenir lloc a
la plaça Orfila, on escriptors
locals van presentar les seves

obres. L'assistència de públic
va baixar la mitjana d'edat a la
tarda, quan es va celebrar la
Festa dels + tomàcat, un es-
pectacle infantil que feia espe-
cial referència a la llegenda de
Sant Jordi. La plaça va ser
també escenari de la 1a Troba-
da de Lletraferits, que va tenir
lloc el dia 18. Aquesta primera
edició de lectura de textos lite-
raris va comptar amb una gran
participació de públic i d'es-
criptors. 

Organitzada amb motiu de
Sant Jordi, encara que inau-
gurada amb posterioritat, cal
esmentar l'exposició “Joies
literàries Bernal: El molí dels
clàssics”, una mostra que re-
corda els autors i les portades
de les col·leccions de còmic
amb què als anys 70 l'edito-
rial Bruguera divulgava els
clàssics literaris. Aquesta ex-
posició es pot visitar fins al 5
de juliol a la Biblioteca Ignasi
Iglésias-Can Fabra.

L'Espai Jove Garcilaso es renova
amb la participació dels usuaris

El procés està dirigit
als joves entre 
12 i 29 anys i a les
entitats juvenils del
districte de Sant
Andreu



Beatriu Sanchís

E l projecte del nou edifici
per a la reubicació del CAP

i l'escola bressol El Tren és una
operació cabdal per al barri de
la Trinitat Vella. Significa una
important posada al dia de
dos equipaments del barri que
passaran a ser equiparables a
qualsevol altre de la resta de la
ciutat. Es tracta d'un exemple
de l'aposta de l'Ajuntament
per a la cohesió territorial que
es concreta en el fet que la
qualitat dels equipaments si-
gui la mateixa als 73 barris de
Barcelona. Actualment, el CAP
és en un edifici de planta baixa
que és interior i que no té cap
sortida a l'exterior excepte
l'entrada pricipal i la sortida
d'emergència. Això significa
que té poca il·luminació i gens
de ventilació natural. A més,
les instal·lacions no disposen
de suficient espai per a la gent
que s'hi atén. El nou CAP es
construirà en un solar cedit
per l'Ajuntament de 3.338 m2

just al davant de l'actual centre
(Via Barcino, 88). La construc-
ció del CAP és inclosa dins el
marc del Conveni de col·labo-
ració entre la Generalitat de
Catalunya i l'Ajuntament de
Barcelona per a la millora de la
xarxa sanitària a la nostra ciu-
tat en el període 2008-2015.
La inversió prevista per al CAP
és de 3,2 milions d'euros, i l'o-

bra es podria començar al final
de 2009. La superfície cons-
truïda per al nou CAP serà de
1.570 m2, distribuïda en 37 es-
pais diferents. Pel que fa a l'es-
cola bressol, ara es troba en un
lloc provisional en mòduls
nous perquè el lloc que havia
ocupat fins ara és precisament

on s'ha de construir el nou
edifici, el qual tindrà l'escola
bressol a la planta baixa i el
CAP a les dues superiors. Com
que el terreny té un fort des-
nivell, hi haurà dos accessos a
peu de carrer: un per al CAP
des de Via Barcino i un altre
per a l'escola bressol pel vial
que baixa des de Via Barcino.
El nou edifici amplia les places
d'escola bressol (unes 90) de
manera que resoldrà el dèficit
actual de places i posarà fi
alhora als problemes de satu-
ració del CAP. Cal remarcar, fi-
nalment que aquest equipa-
ment està emmarcat dins de
l'estratègia per dotar el barri
de la Trinitat Vella amb un
conjunt complet d'equipa-
ments i serveis públics amb
una qualitat equiparable a la
que pot tenir el CAP de qual-
sevol altre barri de Barcelona. 

Més informació:
Telèfon. 010 
www.bcn.cat/santandreu
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La superfície del 
nou CAP serà de
1.570 m2 i estarà 
distribuïda en 
37 espais diferents

El nou edifici  

comptarà amb una

planta baixa, on hi

haurà l'escola bressol,

amb capacitat per a

unes noranta places,

i dos pisos superiors

que allotjaran un nou

CAP del barri, que

substituirà l'actual

Imatge virtual de la futura escola bressol.

Llum verd al nou CAP i la nova
escola bressol de la Trinitat Vella 

Addenda és un terme llatí que significa “allò
que cal afegir” i que recull l'esperit amb

què al final de 2007 va néixer el restaurant que
duu aquest nom. L'Oriol Feliu i el Joan Ramon
Cornet són cuiners d'escola que, quan van deci-
dir muntar el seu negoci, van veure que a la
zona d'“els quinze” hi mancava restaurants que
oferissin cuina d'alt nivell. En un ambient aco-
llidor i actual, ens ofereixen cuina catalana de
qualitat a preus ajustats, sense pretendre ser
elitistes. Els productes són frescos i elaborats

per ells. Fan coccions curtes, amb poc oli, i evi-
ten els fregits. S'aconsegueix així gaudir dels sa-
bors tal com són, i els àpats resulten més lleu-
gers i, sobretot, saludables. Disposen d'un
menú diari i un altre de setmanal, i fan menús
per a grups a partir de 8 persones. Les exposi-
cions temporals d'artistes fan que la decoració
de les parets canviï de tant en tant.

Restaurant Addenda
Passeig Maragall, 176 / Tel.: 93 506 44 90

E L  T A U L E L L

La cuina actual i de qualitat que calia al barri 

Ens ofereixen cuina de qualitat a preus ajustats.

Joan Anton Font

S E R V E I  P Ú B L I C

Redacció

Com ja és habitual en els últims anys, amb l'arribada
de l'estiu cal extremar les precaucions davant les pica-
des dels mosquits, especialment de l'anomenat
mosquit tigre. El seu nom prové del fet que el seu cos
és negre i amb ratlles transversals de color blanc bri-
llant. La seva grandària oscil·la entre els 2 i els 10 mm.
El mosquit tigre es reprodueix en recipients que
contenen aigua, com ara gerros, plats sota els testos,
pots, cendrers, ornaments de jardí, pneumàtics que
estiguin a l'aire lliure, etc. Sempre es tracta de petites
masses d'aigua.Per tant, sempre que sigui possible,
cal evitar la presència de recipients en terrasses i
jardins on es pugui acumular l'aigua. En el cas que els
recipients no es puguin retirar, cal eliminar-ne l'aigua
acumulada o canviar-la setmanalment.
L'Ajuntament està aplicant aquestes mateixes
recomanacions en els espais públics, adopta les me-
sures preventives necessàries per evitar l'expansió
del mosquit i col·labora amb els grups de treball 
que s'han organitzat des de les administracions.
També s'han establert canals de coordinació amb 
els centres d'atenció primària.
Si es detecta un mosquit tigre a l'edifici o als vol-
tants, convé eliminar-ne els punts amb aigua acu-
mulada. En el cas que detecteu un mosquit tigre 
a la via pública, ho podeu comunicar a l'Agència de
Salut Pública. 
L'Agència de Salut Pública de Barcelona porta a ter-
me des del 2005 un Programa de Vigilància i Con-
trol del Mosquit Tigre per tal d'evitar que l'insecte
proliferi. L'Agència es coordina especialment en la
lluita contra el mosquit als cementiris, els parcs i
jardins, Collserola i les fonts ornamentals, entre
d'altres. En un any, l'Agència fa prop de 340 inspec-
cions per mosquit tigre i s'atenen 280 incidències.
Els casos positius de presència de mosquit tigre
s'acosten al 20% dels analitzats. Sempre es propo-
sen mesures d'actuació i es fa un seguiment.

Més informació: 
Agència de Salut Pública 
Telèfon: 93 238 45 45
www.aspb.cat

Vigilar l’aigua acumulada
per evitar el mosquit tigre 
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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: http: //forat del vent.cat

INTERNET

Ordenances fàcils

Ja es poden consultar les ordenances i
altres normatives municipals, redactades
de manera més comprensible. Això és
possible per mitjà d’un cercador que per-
met buscar les ordenances per matèries i
títols, i tant en català com en castellà. 
www.bcn.cat/ajuntament

Web del Tibidabo

El Parc d'Atraccions Tibidabo ja ha
començat una nova temporada que té
com a protagonista la nova muntanya
russa. En aquest sentit, el Tibidabo
estrena un nou web, accessible per a per-
sones amb discapacitat, que permet
comprar les entrades en línia i gaudir de
promocions. 
www.tibidabo.es

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

Pere S. Paredes

El passat mes de març es va do-
nar el tret de sortida als actes

commemoratius del 25è aniversari
de l'Associació Esportiva Bon Pas-
tor, amb la presència de l'alcalde de
Barcelona, Jordi Hereu, del delegat
d'esports, Pere Alcober, de la regi-
dora del Districte, Gemma Mum-
brú, i d'altres personalitats esporti-
ves, polítiques, associatives i
veïnals de Sant Andreu.
L'alcalde de Barcelona va comentar
a l'acte que estava molt orgullós
que aquesta entitat de Sant Andreu
assolís la fita dels 25 anys dintre
del món de l'esport, ja que “Barcelo-
na deu molt a l'esport, i aquest ens
ajuda a tirar endavant la ciutat”.
Per l'alcalde, el teixit associatiu i es-
portiu “és molt important, en inte-
grar tota la gent,  grans i petits; i a
Bon Pastor, amb la seva lluita, el
seu diàleg, la seva persistència i el

seu treball, assoleixen els grans rep-
tes que es marquen”.
Per la seva part, la regidora de Sant
Andreu, Gemma Mumbrú, va recor-
dar i lloar els “25 anys d'història i de
compromís d'aquesta entitat esporti-
va amb el barri”. “Han fet molt pel
barri”, va dir.

El president de l'Associació Esportiva
Bon Pastor, Antoni Bardají, va ressal-
tar aquesta relació amb el barri en el
seu discurs quan va afirmar: “la nos-
tra entitat està al servei dels veïns; a
la vegada, hem d'agrair la gran tasca i
vinculació dels veïns per millorar to-
tes les instal·lacions”. Bardají va con-
vidar tots els assistents i el veïnat en
general a participar en els diferents
actes festius, culturals i esportius
que, des de la seva entitat, celebraran

en una data tan assenyalada.
A més a més d'aquest suport veïnal,
aquest any, gràcies al Fons Estatal
d'Inversions Locals, els coneguts po-
pularment com Fons Zapatero, el
Centre Esportiu Municipal de Bon
Pastor, gestionat per l'AE Bon Pastor,
rep dues importants injeccions
econòmiques: una per a obres de re-
forma i adequació del Centre Espor-
tiu Bon Pastor (600.000 euros) per a
millores en la coberta i al circuit d’ai-
gua calenta del pavelló, i una altra
per a pavimentació amb gespa artifi-
cial del CM Futbol Bon Pastor
(500.000 euros).
“Aquesta pluja de milions”, afirma
Bardají, “és perfecta per ajudar-nos
en la nostra tasca de promocionar i
potenciar l'esport entre els més
d'11.100 socis que tenim”.
El Fons Estatal d'Inversió Local in-
vertirà 282,3 milions d'euros en 303
projectes de la ciutat. Les obres fi-
nançades amb aquest fons estatal
han d'acabar-se abans de final d'any.
Totes aquestes obres tenen la parti-
cularitat de no haver estat planifica-
des amb els pressupostos del 2009.

L'AE Bon Pastor, gestor de les instal·lacions del

CEM Bon Pastor, gaudirà d'una injecció de diners

provinents del Fons Estatal d'Inversió Local

L’entitat sempre ha estat
al servei del seu veïnat

L’alcalde i la regidora del Districte, al centre de la foto, van assistir a l’acte commemoratiu de l’aniversari de l’AE Bon Pastor.

L'Associació Esportiva Bon Pastor
celebra el 25è aniversari

per MANEL

Pere S.Paredes

Apartir de l'1 de juny d'aquest
any, l'Ajuntament de Barcelo-

na subvencionarà les activitats for-
matives, esportives i culturals que
es realitzin en equipaments i cen-
tres cívics municipals a les perso-
nes  en atur. La proposta, presenta-
da pel grup municipal d'ERC, es va
aprovar per unanimitat en el Con-

sell Plenari de març.
Tots els grups municipals han acor-
dat la creació d'una partida econò-
mica per subvencionar íntegra-
ment les quotes ordinàries d'accés
a les activitats dels centres públics
de l'Ajuntament de Barcelona.
Aquesta mesura, que afectarà els
66 centres cívics i els 106 equipa-
ments esportius de titularitat mu-

nicipal, ajudarà les persones que es
trobin en situació d'atur durant el
període de realització de l'activitat
formativa, cultural o esportiva.
L'alcalde de Barcelona, Jordi He-
reu, va defensar que es tracta d'una
mesura “rellevant i responsable”,
mentre que Jordi Portabella, presi-
dent del grup municipal d'ERC, va
explicar que l'objectiu final d'aques-
ta iniciativa és “evitar la fractura
social que pot produir-se en una
societat on l'atur creix de manera
molt alta”.

Subvencions per a persones en atur 
als centres cívics i esportius municipals 
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Com va néixer l'ONG?
Érem uns quants monitors de l'es-
plai Centre Juvenil de Sant Andreu
que teníem certes inquietuds, per-
què coneixíem persones vinculades a
aquest esplai que van marxar a l'Àfri-
ca i l'Amèrica Llatina. Ens explicaven
les seves exper iències i  van co-
mençar a demanar-nos ajut per a la
gent de països com el Congo, Repú-
blica Centreafricana o Angola. Amb
el temps, ens vam plantejar crear
una ONG, perquè vam veure que hi
havia moltes necessitats.
Moltes necessitats que es tra-
duïen en diners?
Les necessitats són moltes, i, de
mica en mica, hem anat creant pro-
jectes per presentar-los a empreses i
administracions públiques, caixes
d'estalvis i fundacions, que són bàsi-
cament les fonts de finançament de
la nostra entitat, a part de les contri-
bucions de les quotes del centenar
de socis que tenim.
Ha visitat en alguna ocasió les

comunitats que ajudeu?
Personalment, no, però l'any passat
una petita comissió nostra va anar
–durant les seves vacances personals–
a visitar alguna d'aquestes zones per
veure in situ totes les mancances i la si-
tuació de les coses que queden per fer.
Quina sensació va quedar d'a-
quest viatge?
Va ser una sensació que queda molta
feina per fer, però queda clar que el
que s'envia arriba i es fa servir. En-
coratja molt veure les coses funcio-
nar. Tenim molta feinada, però val la
pena.
Quins són els projectes princi-
pals?
Els àmbits principals són els de l'e-
ducació, la formació i la promoció de
la dona. En el darrer cas, cal tenir en
compte que les dones a l'Àfrica, com
que n'hi ha moltes que són vídues
per culpa de les guerres, tenen una
situació molt complicada. Una dona
sola amb fills està condemnada a
passar-ho molt malament. Molts
dels nostres projectes es fixen en les
dones; fem tallers de pastisseria,
costura, etc., que són instruments
que permeten una ajuda directa i
una possibilitat de sortir endavant.

En aquests deu anys, quin ba-
lanç fa?
Un balanç molt positiu, perquè hem
subvencionat 39 projectes amb un
abast de diners molt important. És
difícil aconseguir diners, però tenim
clar que hi ha moltes empreses, orga-
nitzacions i administracions dispo-
sades a ajudar-nos. Es tracta de dedi-
car hores i esforços a buscar suports.

En deu anys han canviat les ne-
cessitats de les comunitats?
Malauradament, no. Són zones molt
castigades per guerres i guerrilles. A
vegades, t'assabentes que coses que
hem construït fa poc són a terra i
que cal reconstruir allò que ja hem
fet. Sí que hi ha petites millores, per-
què hi ha projectes que se sostenen i,

granet a granet, es van desenvolu-
pant les coses tenint en compte que
deu anys per l'Àfrica és un no-res.
UNIACC dóna el peix o ensenya
a pescar?
Les persones que porten els projec-
tes a l'Àfrica fa més de vint anys que
són allà i coneixen molt bé les neces-
sitats concretes. Està clar que els en-
senyem a pescar, perquè fem cursos
de formació professional. Ara bé, el
que cal tenir clar és que, en primer
lloc, les necessitats bàsiques han
d'estar cobertes i has de donar men-
jar directament per, després, estar en
condicions d'aprendre a pescar. La
idea és posar la llavor de la formació,
perquè ells mateixos puguin tenir el
seu futur. 
Deu anys: bon balanç i una festa.
Sí. Nosaltres volem agrair a tothom
que ens ha ajudat. El 6 de juny, a
Can Fabra, farem una festa amb di-
verses activitats amb música gospel i
ètnica, una exposició i una conferèn-
cia amb l'Arcadi Oliveres, president
de Justícia i Pau, i un professor uni-
versitari d'Història, el Jaume Dantí.
Vindrà també la persona que porta
els projectes nostres sobre el terreny,
el Miguel Àngel Olaverri.

E N T R E V I S T A M à r i u s  S a n t a m a r i a ,  s o t s p r e s i d e n t  d e  l ' O N G  U n i t s  e n  l ' A c c i ó  ( U N I A C C )

Santamaria recorda que el 6 de juny UNIACC celebra el seu aniversari.

Nascut a Barcelona fa 50 anys, és tècnic electrònic

de Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) i

sotspresident de l'ONG Units en l'Acció (UNIACC),

que té diversos projectes a l'Àfrica subsahariana i

que enguany celebra el desè aniversari

“La idea és posar la 
llavor de la formació,
perquè ells mateixos

puguin tenir 
el seu futur”

“Tenim molta feinada,
però val la pena”

Miquel
Pellicer


