
S'ha signat un conveni de col·labo-
ració entre l'Institut del Paisatge
Urbà i Qualitat de Vida –que dis-
posa des de fa anys d'un programa
d'ajuts per a la renovació de la
imatge exterior dels establiments
comercials–, el Districte de Sant
Andreu i l'Associació de Comer-
ciants de Trinitat Vella per tal de
donar a conèixer les possibilitats
de subvenció entre el col·lectiu de
comerciants del barri de la Trinitat
Vella, amb l’objectiu de modernit-
zar la xarxa comercial del barri, tot
donant suport als comerciants en
el moment de fer tota la tramita-
ció documental per a la sol·licitud
de subvenció. La iniciativa s'em-
marca en les actuacions previstes
per la Llei de barris.

Millores a la xarxa de
comerços de Trinitat Vella

El parc de la Trinitat obre
una ludoteca a cel obert

USUARIS

L'espai està adreçat 
als infants de 3 a 12 
anys i les seves famílies

HORARIS

El parc de jocs 
familiar està obert 
els caps de setmana

FUNCIONAMENT

Només es prestaran 
jocs i joguines als nens
acompanyats d'un adult

Pàg. 3

E N T R E V I S TA Pàg. 8

Josep Maria 
Solé Roca
President de l'Eix Comercial
de Sant Andreu

“La crisi no pot servir
com una excusa, sinó
com una motivació”

PLE DEL DISTRICTE Pàg. 4

El Plenari valora 
el Fons Estatal
d'Inversió Local 
a Sant Andreu

P O L I E S P O R T I U Pàg. 7

“Mira què fem!”
Promoció de l'esport i la
relació entre els més menuts

S E R V E I  P Ú B L I C Pàg. 6

Període 
d'inscripcions per a
les activitats d'estiu

E Q U I PA M E N T S Pàg. 6

La Sagrera acollirà un
innovador projecte
social de la Fundació
Guttmann

Pàg. 5
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W L ’A G E N D AWI N F O Ú T I Lt

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 9.30a 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.

Dilluns 20 d’abril
Comissió de Servei a les Persones 
i Benestar Social
A les 19 h. Seu del Districte (pl. Orfila, 1)

Dijous 7 de maig
Consell de Barri de Baró de Viver
A les 19 h. Casal de gent gran (pg. Santa Coloma, 104)

Dimarts 12 de maig
Consell de Barri de Bon Pastor
A les 19 h. Centre cívic Bon Pastor (pg. Enric Sanchís, s/n)
Consells oberts a la participació dels veïns i veïnes dels
barris del districte de Sant Andreu.

Dijous 16 d’abril
Organic Rhythm Generation 
A les 21 h. Nau Ivanow (Hondures, 30)
Soul jazz.

Divendres 24 d'abril
III Cicle Fem Música!
A les 21 h. Nau Ivanow (Hondures, 30)
Amb Griselda Ramón, veu, i Marta Obradors, piano.

Dimarts 21 d’abril
Ball de la Gent Gran 
A les 17 h. C. cívic Sant Andreu (Gran de Sant Andreu, 111)

Dijous 23 d’abril 
Rjukan, paradís de l’escalada en gel
A les 20 h. Centre Garcilaso (Juan de Garay, 116-118)
Projecció documental. Organitza: Assoc. Excursionista
i Ecologista Cordada/Centre Garcilaso.

Dijous 30 d’abril
Parlem de la crisi
A les 22 h. Bibl. Can Fabra (Segre, 24-32)
Xerrada amb els moviments socials de Sant Andreu.

Dimarts 21 d’abril
Anem a pescar contes
A les 18 h. Bibl. Garcilaso (Juan de Garay, 116-118)
Cicle Sac de Rondalles.

Dimecres 6 de maig
Roma vista per dins
A les 17.30 h. Bibl. Bon Pastor (Estadella, 62)
Contes per conèixer l’antiga Roma.

Del 15 al 19 d’abril
6a edició de Dansat
Diferents horaris. saT! (Neopàtria, 6a). Tel. 93 345 79 30

Dissabte 25 d’abril
El alcalde Campanillas
A les 18 h. C. Cívic Sant Andreu (Gran de Sant Andreu, 111)
Comèdia en quatre actes. Grup de Teatre Constància.

Dissabte 25 i diumenge 26 d’abril
Tafalitas
A les 18.30 h. La Lira (Coroleu, 15)
Una obra de K. Valentin.  

Del 17 d’abril al 20 de maig
Efímer, històries en trànsit
Centre cívic Sant Andreu (Gran de Sant Andreu, 111)
Exposició fotogràfica.

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.

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



Núria Mahamud

El parc de la Trinitat és un
dels espais verds més

grans de la ciutat. Un petit
pulmó verd enmig del nus
viari que acull pistes polies-
portives i de modelisme, una
zona de barbacoes i horts ur-
bans, que es vol promocionar
com a espai familiar. Per això,
el Districte de Sant Andreu
ha ideat el projecte “Un parc
de jocs”, una ludoteca fami-
liar a cel obert que funcio-
narà els caps de setmana en
principi fins al mes de juny i
en la qual se cediran jocs i jo-

guines de manera totalment
gratuïta i es realitzaran acti-
vitats dirigides per monitors.
Els infants de 3 a 12 anys
que vulguin apuntar-s’hi ho
hauran de fer en companyia
d’un adult, ja que l’objectiu
de l’espai familiar és que pa-
res, mares, avis i àvies o al-
tres adults amb responsabili-
tats educatives comparteixin
els jocs amb els nens i tots
aprenguin a jugar junts. No-
més en les activitats dirigides
que tinguin una durada de
dues hores, de 10 a 12 h, tant
dissabte com diumenge, els

infants estaran acompanyats
pels monitors. Amb ells
aprendran a maquillar-se de
festa, fer disfresses, papi-
roflèxia... o descobrir alguns
dels racons del parc, com els
horts que conreen 63 avis i

àvies de la Trinitat Vella o el
circuit de modelisme.
El parc de jocs està obert tots
els dissabtes i diumenges de
10 a 14 h i de 15 a 17 h, i els
caps de setmana al matí d’11 a
13 h s’hi fan activitats i tallers.
L’espai va ser inaugurat el pas-
sat diumenge 15 de març amb
una tabalada acompanyada
del Nus, el capgròs de la Trini-
tat, i els nens que s’hi van
acostar van participar en un
concurs de dibuix sobre el
parc de la Trinitat.
Durant els parlaments, la re-
gidora del Districte, Gemma
Mumbrú, va animar els veïns
i veïnes a compartir el parc i

va anunciar la creació d’una
comissió de seguretat per vet-
llar pel bon ús de les instal·la-
cions. La tinenta d’alcalde de
Medi Ambient, Imma Mayol,
va destacar que des de l’Ajun-

tament de Barcelona es vol
“unir més la ciutat a la natura”
i va posar com a exemple els
horts urbans que ocupen
bona part d’aquest important
espai verd de Barcelona.
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Moment de la festa del dia 15 de març.

C IU TA DA N S OPINE N

Nieves Castanyer
Cambrera de pisos 

Me parece muy bien.
Ya era hora que hicie-
ran estas cosas para los
niños. Antes estaba
muy abandonado y me
parece perfecto que se
promuevan los juegos
en el parque.

Antonio Fajardo
Fuster d’alumini  

Muy buenos, así los
niños estan más entre-
tenidos. Pienso que es
una iniciativa muy
buena para el barrio,
nos conoceremos todos,
tanto niños como
mayores.

Miguel Ángel de
la Fuente
Pintor 

Siempre decíamos que
teniamos un parque
precioso, pero muy
abandonado. Parece
que se le está dando
una nueva vida. Ahora
vale la pena venir. 

Eloy Arco 
Pintor químic 

Me parece muy bien, es
importante que se
organizen cosas así
para poder aprovechar
el parque, ya que es
muy grande y nos gusta
mucho venir.

Ester Garcia 
Advocada

És positiu. D'aquesta
manera s'aprofita més
el parc, les famílies sen-
ceres poden gaudir-ne i
se'n treu més profit.

Imma Castro
Mestressa de casa 

Si esto de hoy es conti-
nuo me parece perfecto.
Es un parque muy
grande que los niños no
aprovechan. Pienso que
es una altrernativa
buena para el parque.

Q u i n a  é s  l a  s e v a  o p i n i ó  s o b r e  e l  c o n j u n t  d e  j o c s  q u e  s ' h a  i n s t a l · l a t  a l  p a r c  d e  l a  T r i n i t a t ?

El parc de la Trinitat estrena 
un espai familiar de jocs

Els infants poden utilitzar el

préstec de joguines només

acompanyats d’un adult i també

participar en tallers i activitats

dirigides per monitors els caps de

setmana al matí

El parc de jocs 
està situat a la
sortida del metro 
de la Trinitat Vella

C L U B  D ’ A M I C S  D E L  PA R CA
L’espai familiar està situat al costat de la sortida del metro de la Trinitat Vella i restarà

obert tots els caps de setmana (dissabtes de 10 a 16 h i diumenges de 10 a 18 h). Per poder

participar-hi, cal una inscripció per part d’un adult, on consignarà els infants que estan al

seu càrrec. Cada nen tindrà un carnet que l’habilitarà com a membre del club d’amics del

parc de jocs.
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P L E  D E L  D I S T R I C T E

Joan Antoni Font

Un del temes principals
que es van abordar en

la sessió del Consell Plenari
celebrada el passat 3 de
març va ser el Fons Estatal
d'Inversió Pública en l'àmbit
local. El pressupost total
destinat a la ciutat de Barce-
lona és de 282,3 milions
d'euros, dels quals 26 es
destinen a projectes per a la
millora dels barris del dis-
tricte de Sant Andreu. La
regidora del districte, Gem-
ma Mumbrú, va destacar
“l'esforç de concreció dels
projectes als quals s'havien
de destinar els fons, que es
van haver de definir en un
període força limitat.” Així
mateix, la regidora va afir-

mar que “l'objectiu d'aquest
fons és contribuir a la gene-
ració de treball i a la reacti-
vació de l'economia en
aquest 2009. Els criteris
que s'han tingut en compte
per definir els projectes es
basen en la millora d'equi-
paments, serveis a les per-
sones i a l’espai públic, així
com a la millora i la creació
de nous centres educatius”.
En total, el districte compta
amb més d'una vintena de
projectes d'inversió, repar-
tits en tots els barris.
Tots el grups municipals
van valorar positivament la
inversió al districte. El PSC
va destacar l’esforç que es fa
per esmorteir els efectes de
la crisi econòmica; ERC,

CiU i PP, però, van conside-
rar que caldria concretar
més els criteris que s'han
seguit a l'hora de planificar
els projectes. ICV-EUA, tot i
valorar positivament el
fons i l'esforç en la definició
dels projectes, van afirmar
que cal més inversió als
barris, a més d'aquesta me-
sura conjuntural. 
En la part decisòria del Ple-
nari, els grups municipals
van informar favorable-
ment per unanimitat del
pla per a la millora dels
equipaments de Via Barci-
no, al barri de la Trinitat
Vella, que inclou un nou
edifici pel CAP i l’escola
bressol del barri.
També la totalitat dels
grups van informar favora-
blement de la modificació
del Pla General Metropolità
en l'àmbit de la plaça Islàn-
dia, per tal que es transfor-
mi de vial a zona verda.

El Plenari valora el Fons Estatal
d'Inversió Local a Sant Andreu 

Un moment del Ple del dia 3 de març.

En la sessió plenària del 3 de març es va
informar dels projectes aprovats dins 
el Fons Estatal  d'Inversió Local que s'han
de dur a terme al districte durant el 2009

Imatge del primitiu tramvia de vapor de Barcelona-Sant
Andreu. (Foto: Arxiu JMC)

La carretera de Ribes (II)
El trànsit comercial de traginers i carruatges per l'antiga
carretera de Ribes va ser prou important al segle XIX. Hi
ha constància de les galeres –carro gros de quatre rodes
amb coberta– que, dos cops per setmana, sortien des de
l'hostal de Montserrat del carrer dels Assaonadors en di-
recció a Vic. El 1854 es va implantar l'òmnibus a Sant An-
dreu de Palomar, i el 1860 va entrar en servei la popular
diligència del Clot, que tenia un horari programat de sor-
tides cada mitja hora, però que en realitat no sortia fins
que el vehicle no era ple. Aquesta ruta es perllongava
moltes vegades fins a les poblacions veïnes de la Sagrera i
Sant Andreu de Palomar i va estar activa fins al 1890.
Hi havia traginers que anaven dues vegades a la setma-
na a Vic i un cop a la setmana a Puigcerdà; sortien de
l'hostal del Vallès, situat a Sant Agustí Vell. I de l'hostal
del Pilar, prop de carrer del Rec, sortien carruatges en
direcció a la Cerdanya un cop per setmana. De davant
de l'edifici de la Seca, sortia un traginer dos cops per
setmana cap a Vic i Folgueroles. De l'hostal de Puig-
cerdà, que es trobava a l'Arc del Sant Crist de la Tapine-
ria, en sortien carruatges també en direcció a la Cerda-
nya, i des de l'hostal de Vic, al carrer Carders, sortien els
que cobrien el trajecte fins a Vic.
Però el transport que realment va revolucionar aquesta
via fou el tramvia de vapor que va unir Barcelona amb
Sant Andreu de Palomar. Inaugurat el 20 de desembre de
1877, el seu horari era de dos quarts de cinc del matí fins
a dos quarts de nou del vespre, i la seva freqüència de pas
s'establia en 24 minuts amb trajectes fins Barcelona-Sant
Andreu, Barcelona-Clot i Sant Andreu-Clot.

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

El Districte, l'Institut de
Paisatge Urbà i Qualitat

de Vida i l'Associació de co-
mercials de Trinitat Vella han
signat un conveni de col·labo-
ració, en el marc de la Llei de
barris, pel qual es treballarà de
manera conjunta  per millorar
la imatge del comerç del barri.
En aquest moment està obert
el termini d’inscripció fins al
proper 1 de juny, per a tots
aquells comerços que vulguin
adherir-s’hi i, per tant, gaudir
del programa de subvencions
de l ’Institut del Paisatge
Urbà. Els tècnics de l'Oficina
del Pla de Barris faran visites
individualitzades a cadascun
dels establiments que s’hagin
adherit al protocol i realitza-
ran, gratuïtament, una fitxa
de diagnosi paisatgística (FI-
DIP) que estableixi les condi-
cions mínimes d’adequació
del comerç a la normativa

dels usos del paisatge urbà.
Aquestes fitxes estaran su-
pervisades pels tècnics de
l’Institut del Paisatge Urbà i
hauran d’estar realitzades
abans del 31 d’agost.

Els establiments hauran de
fer, com a mínim, les obres ne-
cessàries per a la renovació de
la seva imatge exterior, d’a-
cord amb les especificacions
que la FIDIP estableixi com a
obligatòries.
El termini per realitzar les
obres de renovació esmenta-
des s’estén des del lliurament
de la FIDIP fins al 31 de de-

sembre de 2010. Aquests ter-
minis només podran ser mo-
dificats mitjançant acords es-
pecífics entre el comerç,
l’Institut del Paisatge Urbà i el
Districte de Sant Andreu, i per
causes que ho justifiquin.
L’Institut del Paisatge Urbà
abonarà una subvenció del
30% del cost total de les obres
subvencionables, incloent-hi
l’IVA, la taxa de serveis urba-
nístics, de l’impost de cons-
truccions, instal·lacions i
obres i els honoraris del tècnic
en el cas que sigui necessari
contractar-ne.
Els comerços hauran de sol·li-
citar la llicència d’obres corres-
ponent al Districte, com tam-
bé la sol·licitud d’ajut a
l’Institut del Paisatge Urbà en
l’imprès normalitzat que els
serà facilitat. Aquesta sol·lici-
tud s’haurà de fer abans del
començament de les obres.
Una vegada realitzades les
obres, i amb la presentació
prèvia de les factures corres-
ponents a l’Institut del Paisat-
ge Urbà, aquest organisme
tramitarà el pagament de la
subvenció establerta. 
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N O T Í C I E Sf
Preinscripció per al curs escolar 2009-10
Ja està en marxa la campanya de preinscripció per al
curs 2009-2010. Els terminis encara oberts són els
corresponents a les escoles bressol, on es podran pre-
sentar les sol·licituds del 4 al 15 de maig, i al batxille-
rat, els cicles formatius de grau mitjà i els cicles ar-
tístics, els quals fan la preinscripció de l'11 al 22 de
maig. Més informació a la guia “Barcelona és una
bona escola” i al web www.edubcn.cat.

Procés participatiu al Centre Garcilaso
El Centre Garcilaso (c. Juan de Garay, 116) ha iniciat
un procés participatiu adreçat a joves de 12 a 29 anys
i a les entitats juvenils del districte per tal de refle-
xionar sobre els usos del centre, proposar-ne de nous
i pensar el futur de l'equipament com a Espai Jove. 
El 18 d'abril hi ha una sessió de debat i propostes 
(11 h.). Cal inscripció. Informació: Tel. 93 256 29 59
/ www.bcn.cat/centregarcilaso

Exposició de Vassilis a la Nau Ivanow
La Nau Ivanow-Fundació Sagrera (C. Hondures, 28)
acull una exposició de fotografia, pintura i gravat de
l'artista Vassilis fins al 24 d'abril. La mostra ofereix
una doble mirada, cap a la degradació del nostre en-
torn social i mediambiental i també cap a l'interior,
cap a l'artista al seu taller. Es pot visitar de dilluns a
divendres, de 17 a 20 h. L'entrada és gratuïta. Més
informació: www.nauivanow.com

La Factoria de Sant Andreu
La Factoria de Sant Andreu és un projecte educatiu
d'art contemporani del centre cívic Sant Andreu 
(c. Gran de Sant Andreu, 111). Consisteix en uns ta-
llers pràctics fets per artistes i adreçats a nens, joves
i adults. El proper, a càrrec de l'Escola Llotja de Sant
Andreu, versarà sobre escultura i es farà els dies 6 i 9
de maig. L'activitat és gratuïta i cal inscripció prèvia.
Informació al telèfon 93 311 99 53.

L'objectiu és modernitzar la xarxa comercial

del barri de la Trinitat Vella, en el marc dels

ajuts de la Llei de barris i de l'Institut del

Paisatge Urbà i Qualitat de Vida

Un moment de l’acte de signatura del conveni.

La regidora, Gemma Mumbrú, durant la lectura del manifest.

Concentració festiva contra la normativa europea del foc
Redacció

E l Districte de Sant Andreu
va acollir una concentració

festiva contra la normativa eu-
ropea sobre pirotècnia el 21 de
març passat. La trobada, on
van participar més de 26 colles
infantils de Barcelona i que va
comptar amb l'assistència de la
regidora Gemma Mumbrú, es
va iniciar la tarda del dissabte
21 a la plaça Orfila amb la con-
centració de les colles partici-
pants. A continuació es va fer

una cercavila fins a la plaça
Can Fabra i es va llegir un ma-
nifest. La concentració va fina-
litzar al vespre amb el llança-
ment de focs d'artifici per part
de totes les colles. 
Amb aquest acte, el Districte
de Sant Andreu ha volgut do-
nar suport a les manifestacions
de cultura popular que formen
part essencial de la identitat
del districte, amb entitats tan
importants com La German-
dat de Trabucaires, els Gegan-

ters i Grallers de Sant Andreu o
la Satànica de Sant Andreu, en-
tre moltes d'altres. És un ric pa-
trimoni que va propiciar la cre-
ació del primer Centre de
Cultura Popular de districte.  
La normativa del Parlament
Europeu sobre el foc imposa
importants limitacions per a
la pirotècnia que restringei-
xen el seu ús a cercaviles o co-
lles de dimonis,  la qual cosa
afectarà seriosament la Cul-
tura Popular del Foc.

Nou conveni de col·laboració 
entre Ajuntament i comerciants

Els comerços que
s'adhereixin al
projecte gaudiran
de subvencions 
per millorar la 
seva imatge
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E Q U I P A M E N T S

Felicia Esquinas 

Una altra gran estació
arribarà a la Sagrera els

propers anys. L'alcalde Jordi
Hereu va comparar el projec-
te “Al cor de la Sagrera” amb
la futura estació del tren d'al-
ta velocitat, quan el 25 de fe-
brer passat va signar el con-
veni de col·laboració amb
l'Institut Guttmann, on tam-
bé participa la Generalitat.
Tots dos projectes –va expli-
car– generen “xarxa, connec-
tivitat i treballen en la matei-
xa línia: fer un barri i una
ciutat per a tothom”. 
El conveni obre la porta a la
construcció d'una gran infra-
estructura social, de prop de

20.000 m2, al solar de l'antic
hospital, a la confluència de
l'avinguda Meridiana i el re-
novat carrer Garcilaso. És un
projecte innovador que ofe-
rirà equipaments adaptats i
serveis socials per a persones
amb discapacitat física, gent
gran i joves. I estarà plena-
ment integrat al barri, tant
per la seva disposició arqui-
tectònica com per la instal·la-
ció d'establiments (gimnàs,
restaurant, bugaderia, boti-
ga) que donaran servei a tota
la zona.  
La Sagrera recuperarà també
un equipament emblemàtic
del barr i,  l ' Institut Gutt-
mann, dedicat a l'atenció me-

dicoquirúrgica i rehabilitació
integral de persones amb le-
sió medul·lar, dany cerebral
adquirit i discapacitats d'ori-
gen neurològic, que el 2001
es va traslladar a Badalona.
“L'Institut Guttmann va néi-
xer a la Sagrera, a l'antic hos-
pital. Forma part del paisatge
i de la identitat col·lectiva del
barri”, assenyala Àngel Gil,
cap de programes socials i so-
ciosanitaris de l'institut. 
“Al cor de la Sagrera” serà una
peça clau en la gran transfor-
mació que està experimen-
tant el barri. Millorarà la do-
tació de serveis públics, serà
un element de cohesió social
que afavorirà la convivència
de col·lectius molt diversos
(persones amb discapacitat,
gent gran i joves estudiants) i
contribuirà a fer que el nou
carrer Garcilaso esdevingui
l'eix principal del barri.

La construcció d'una gran infraestructura

social al solar de l'antic hospital millorarà la

dotació de serveis públics a la Sagrera i serà

un element clau en  la transformació del barri

El conveni va ser signat el passat dia 25 de febrer.

Innovador projecte social de la
Fundació Guttmann a la Sagrera

Tenir un establiment com Ca la Quima al
Bon Pastor és una sort per a molta gent.

Saben que allí troben plats cuinats per ells,
com els canelons, les croquetes o el “ternasco”,
una especialitat de la zona d'Osca, entre d'al-
tres. Si tenim una celebració i no volem tancar-
nos a la cuina, Ca la Quima ens ho posa fàcil.
Sobretot els diumenges tenen el taulell ple de
plats. Fan càtering per a moltes fàbriques del
voltant, on saben que tot ho fan bo i al mo-
ment. Tenen productes de carnisseria frescos i

de qualitat, com la vedella de Girona i el po-
llastre, també xarcuteria i conserves. Al capda-
vant hi ha l'Alejandro Faro, que va posar a l'es-
tabliment el nom de la seva mare, molt
coneguda pel veïnat. Tenen clients del barri i
també de fora gràcies al boca-orella, sobretot
gent que viu a altres barris, però treballa al del
Bon Pastor i aprofita per fer-hi la compra.

Ca la Quima
C. Claramunt, 12 / Tel.: 93 345 58 28

E L  T A U L E L L

Plats cuinats, productes frescos, i que vagi de gust!

Fan càtering per a fàbriques de la zona.

Joan Anton Font

S E R V E I  P Ú B L I C

Beatriu Sanchís

La campanya de vacances d'estiu és un programa
municipal que proposa cada any, als infants i als
adolescents d'entre 1 i 17 anys de Barcelona, una
oferta amplíssima i variada d'activitats educatives
i engrescadores per gaudir més plenament del pe-
ríode de vacances. Un gran  ventall de jocs per triar
per a diferents edats i en diferents entorns. La
data d'inici de les inscripcions serà a partir del dis-
sabte 9 de maig. S'ha de consultar, però, els hora-
ris, els dies i el procés d’inscripció que ha establert
cada entitat organitzadora, perquè no totes tenen
obert aquest dia i, a més, en alguns casos, es pot
realitzar un sorteig per a l’assignació de places. En
el cas dels Campus Olímpia, s'ha de prestar espe-
cial atenció al seu calendari i procediment específic
d'inscripció. La campanya la coordina l'Ajunta-
ment de Barcelona, que fa arribar les iniciatives de
les associacions i les organitzacions que treballen
en el sector del lleure educatiu, ja sigui des del ves-
sant  lúdic o esportiu, a la ciutat. Les entitats orga-
nitzadores són responsables del desenvolupament
de les activitats que s'ofereixen. 
Arran de la bona acollida que va tenir en l'edició de
l'any passat la modalitat de “bressols d'estiu”, en-
guany es consolida, s'amplia i es fa una aposta per
l'estimulació educativa des dels primers anys de
vida, a la vegada que s'avança en el suport a la con-
ciliació familiar en la mesura del possible. 
La campanya d'activitats de vacances d'estiu, a
més, facilita l'accés a tots els infants i adolescents
de la ciutat gràcies al suport econòmic i de recur-
sos humans de l'Ajuntament a aquelles famílies i
infants que necessiten especial atenció per accedir
a les activitats per motius econòmics o personals
(discapacitat física/psíquica/sensorial). El catàleg
d'activitats, el qual estarà disponible a partir de la
segona quinzena d'abril, es pot demanar a les Ofi-
cines d'Atenció als Ciutadans. 

Més informació:
Telèfon 010 (Preu: 0,39 euros + IVA per establiment de trucada més 0,05

euros + IVA per minut, tarifat per segons)

www.bcn.cat/vacances

Període d'inscripcions per 
a les activitats d'estiu
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M U LT I M È D I A

TELEVISIÓ

Barcelona Televisió
“Hola Barcelona”
De dilluns a divendres, de 12.30 a 15.30 h
Canal 39 UHF i canal 26 TDT

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

Moure’s amb bicicleta 

Paral·lelament a la inauguració de la nova
Oficina de la Bicicleta, oberta a la plaça
Carles Pi i Sunyer, 8, el web de la bicicleta
s'ha renovat amb nous continguts i sec-
cions. S’hi poden trobar notícies i agendes
i obtenir informació sobre la normativa de
la bicicleta, les activitats a l'entorn de la
bici i fer tràmits relacionats amb aquest
mitjà de transport. 
www.bcn.cat/bicicleta

Blog Barcelona

Un espai perquè parlis de la teva
Barcelona. Sobre com la vius, com la
sents i què n'opines. Es tracta d'un espai
compartit on pots veure l'opinió de l'al-
calde, Jordi Hereu, i acostar-te a la seva
acció de govern en aquells assumptes on
participa la gent. 
www.blogbarcelona.cat

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

Pere S. Paredes

M itjançant el programa “Mira
què fem!”, a Sant Andreu es

promou entre els alumnes de P3 i
P4, d'alguns dels centres del distric-
te, l'esport com a activitat física be-
neficiosa i com a eina de relació en-
tre els nens i nenes d'aquestes edats.
Durant els passats dies 2, 3, 9 i 10 de
març, al poliesportiu municipal Igna-
si Iglésias, de Sant Andreu, es va fer
aquesta reunió esportiva gratuïta en-
tre quasi 600 nens i nenes de tretze
centres escolars del districte.
El programa didàctic i esportiu
“Mira què fem!”, organitzat entre el
Districte de Sant Andreu i el Centre
de Recursos Pedagògics, va convertir
aquestes quatre jornades en mo-

ments lúdics, divertits i integradors.
Les diferents activitats que van rea-
litzar els infants tenien, a més a
més de l'activitat física, un altre im-
portant eix central: la interrelació
entre els alumnes de tots els cen-
tres participants, ja que les criatu-
res venien separades per grups i
per colors. Aquests colors, durant

les jornades, feien que els alumnes
de diferents escoles juguessin sota
un mateix color.
Entre les diferents activitats que es
trobaven els participants hi havia
jocs d'equilibri, jocs de desplaça-
ment, de moviment del propi cos o
de coordinació.

Els 557 participants de P3 i P4 per-
tanyien a les escoles Pegaso, Sants
Innocents, Octavio Paz, Eulàlia
Bota, Ramon i Cajal, Mare de Déu
de la Mercè, Sagrada Família ,
Arrels, Pompeu Fabra, Ignasi Iglé-
sias, Sant Pere Nolasc, Turó Blau i
Bernat de Boïl.

L'esport serveix com a

eina d'integració i relació

entre les persones. A

Sant Andreu, es promou

l'esport i la relació des

dels petits de P3 i P4

Equilibri, desplaçament
i coordinació, les bases
dels jocs entre els
infants participants

Alumnes participant en el programa, en plena activitat.

“Mira què fem!” promou l'esport i
la relació entre els més menuts 

Pere S.Paredes

E l fondista kenyà Johnstone
Chebii, amb un registre de 2 h

14 min 01 s, i la jove etíop Tade-
lech Biru, amb un crono de 2 h
39 min 43 s, es van imposar el
passat 1 de març a la Marató de
Barcelona, de 42,195 quilòme-
tres, la qual es va disputar pels
principals carrers i avingudes de
Barcelona i que ha batut un nou
rècord històric de participació
amb 9.702 inscrits.

El primer català classificat, igual
que en les últimes tres edicions, va
ser Roger Roca, que va entrar en
cinquena posició (2 h 17 min 41 s).
En categoria femenina, la jove cor-
redora etíop de 22 anys Tadelesh
Biru no va tenir rival en tot el
recorregut, i el seu registre final de
2 h 39 min 43 s és la millor de les
cinc últimes edicions de la prova.
La gironina Anna Rosa Romero va
ser la primera catalana classificada
amb un crono de 2 h 57 min 60 s,

que li ha donat el títol de campio-
na de Catalunya absoluta.
Entre els participants, hi havia el
grup format per Pere Anaya,
Joan Cuscó i Miquel Àngel Vila,
de Nou Barris, que van anar-hi a
“passar-s’ho bé. Volem fer una
festa mentre passem per Barcelo-
na. És una ciutat impressionant,
amb molt racons per gaudir men-
tre participes en una cursa tan
llarga. Esperem acabar-la, però
no ho veiem gaire clar!”. 

Rècord històric a la Marató de Barcelona 
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Vostès són pioners a tot Barcelo-
na a oferir als seus clients la nova
targeta de crèdit de Barcelona.
Com ha anat això?
Sí, som el primer eix comercial de la
ciutat que ha posat en marxa la targeta
que hem fet conjuntament amb l'Ajun-
tament, “la Caixa”, la Fundació Barce-
lona Comerç i els eixos comercials. Es
tracta d'una targeta molt atractiva, i
els comerciants hi tenim posades mol-
tes esperances: per al client és total-
ment gratuïta, tant pel fet de dema-
nar-la com per la renovació, tot
gratuït, i només li dóna avantatges.
Cada botiga podrà fer les seves pròpies
promocions amb la targeta. I s'està tre-
ballant perquè hi hagi beneficis com-
plementaris per als clients que la tin-
guin, perquè es puguin beneficiar de
descomptes en cinemes, equipaments
municipals, etc. És una targeta pensa-
da per fer la vida més fàcil als clients i
als nostres associats. Estem molt con-
tents, perquè l'existència d'aquesta tar-
geta significa entre altres coses que

l'Ajuntament i “la Caixa” fan una apos-
ta forta pel comerç. Són dues grans
institucions que ens donen ales per
pensar que anem pel bon camí.
Des de quan existeix l'Eix Comer-
cial de Sant Andreu?
L'eix existeix des de fa deu anys. Preci-
sament, ara fa poc hem celebrat la nos-
tra primera dècada d'història. Es va
formar a base de tres associacions ja
existents que hi havia al barri, i avui ja
som un dels eixos importants de la
ciutat, amb molta botiga i molt de co-
merç. Això cada cop va a més i tenim
una afluència de públic molt impor-
tant. Estem molt motivats. Ara mateix
som més de dos-cents associats: com
més siguem no més riurem, sinó que
més ens mourem. No fa la mateixa
gràcia un eix amb centenars d'asso-
ciats com nosaltes que un amb només
unes dotzenes, és obvi.
Com se sol dir, la unió fa la força.
Exactament. Creiem que el comerç as-
sociatiu té molta força. Nosaltres te-
nim a dos passos uns quants d'aquests
grans centres comercials. N'estem en-
voltats i això segurament va ser també
una de les causes que el comerç de bar-
ri s'associés i volgués fer pinya per
plantar-los cara. I ens n'estem sortint

bastant bé. No ens fan por. Potser al
principi aquesta aparició de les grans
superfícies va crear una certa rancú-
nia, però crec que en un moment do-
nat s'ha demostrat que, si tots ens
unim, la professionalitat que té el co-
merç petit i la seva oferta és un valor
afegit indiscutible.

Quines són les característiques
del comerç de proximitat a Sant
Andreu?
A Sant Andreu, el sentiment de perti-
nença que tenim al barri, a l'antic po-
ble de Sant Andreu de Palomar, és
molt important i això ajuda molt el co-
merç de proximitat. Fins i tot hi ha
molta gent del centre de la ciutat que
ve a viure aquí per la qualitat de vida
que tenim, que és molt alta. Fa anys
teníem aquell eslògan que proclamava
que “al barri hi ha de tot”. I és del tot

cert. Si una persona que viu al barri vol
anar a comprar, a espectacles, cinemes,
mercat municipal... ho té tot a l'abast. I
nosaltres, des de l'eix i els comerciants,
creiem que és un interès afegit que
també estem donant al barri. 
En quin moment es troba actual-
ment el comerç al barri?
Dono la meva paraula que estem molt
esperançats. És clar que hi ha negocis
que noten més les dificultats, però, en
canvi, n'hi ha d'altres que no. Al darre-
re hi ha moltes raons, potser s'han es-
pavilat més, potser estan més a sobre,
han variat més l'oferta, donen més
avantatges als clients. Els comerciants
som una peça més del barri, som barri,
ocupem l'espai públic amb els nostres
negocis i amb les fires de comerç que
fem, amb activitats culturals, etc. És
clar que el comerç de barri importa, i
molt. Tenim molt bona sintonia amb
l'Ajuntament i és obvi que quan algú hi
presenta bones propostes, amb cara i
ulls,  se l'escolten.
Quina valoració fa de l'actual
context de crisi econòmica??
La crisi no pot servir com una excusa,
sinó com una motivació: crisi i excusa
és mala consellera. Un sempre s'ha de
buscar la vida.

E N T R E V I S T A J o s e p  M a r i a  S o l é  R o c a ,  p r e s i d e n t  d e  l ' E i x  C o m e r c i a l  d e  S a n t  A n d r e u

Josep Maria Solé es mostra esperançat davant la crisi.

Josep Maria Solé Roca és el president de 

l'Eix Comercial de Sant Andreu, que ha estat 

pioner en posar en circulació la nova targeta 

de crèdit de Barcelona

“S’està treballant 
perquè hi hagi beneficis

complementaris 
per als clients”

“La crisi no pot servir
com una excusa,
sinó com una motivació”

Daniel 
Venteo


