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L’alcalde i la regidora del Districte durant una visita el desembre passat.

L'Ajuntament de Barcelona co-
mença l'adequació dels espais del
canòdrom Meridiana per tal de
facilitar-ne l’ús, encara que de
forma provisional, mentre es fan
gestions per l'adquisició dels ter-
renys de Can Ros, que actual-
ment es troba en procés d'expro-
piació. 
En paraules de l'alcalde, Jordi
Hereu, “aquestes seran unes ins-
tal·lacions amb vocació de provi-
sionalitat", a l'espera que es pu-
gui concretar l 'objectiu de
construir una gran illa d'equipa-
ments, entre els quals és previst
que hi hagi un aparcament, una
escola bressol, un centre cívic,
un poliesportiu, una residència i
un casal de gent gran.
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Dimarts 27 de gener
Bookcrossing
A les 21.30 h. B. Ignasi Iglésias-Can Fabra (Segre, 24-32)
Xerrada sobre aquest fenomen de préstec urbà de lli-
bres deixats al carrer.

Divendres 30 de gener
Pensar en temps d’incertesa. 
És dolent ser un cínic?
A les 19 h. B. Ignasi Iglésias-Can Fabra (Segre, 24-32)
Xerrada filosòfica. Cicle temàtic del mes.

Dimecres 4 de febrer
Automassatge
A les 12 h. B. Ignasi Iglésias-Can Fabra (Segre, 24-32)
Xerrada dins el cicle Biblioteca de nit.

Dilluns 9 de febrer
La bioenergètica
A les 19 h. Bibl. Garcilaso (Juan de Garay, 116)
Xerrada dins el cicle temàtic Visions de la ciència.
Autoconeixement i salut.

Fins a l’1 de febrer
L’altra Rodoreda. Pintures i collages 
Sala d’exposicions de La Pedrera (pg. de Gràcia, 92)
Un dels aspectes creatius menys coneguts de Mercè
Rodoreda (1908 – 1983) és la seva dedicació a les arts
plàstiques en els anys 50, just abans de començar la re-
presa literària a partir de 1958.

Fins al 22 de febrer
A la ciutat xinesa. Mirades sobre les
transformacions d’un imperi
CCCB (Montalegre, 5)
Documents arqueològics, obres d'art, maquetes, imat-
ges d'arxiu i creació contemporània. Dotze espais vin-
culats bé a una paraula o a un concepte xinès, en què
destaca especialment el Pequín actual després de la ce-
lebració dels Jocs Olímpics.

Fins a l’1 de març
Els objectes vius de Picasso
Museu Picasso (Montcada, 15)
L'exposició presentarà una selecció molt acurada de 68
obres realitzades per Picasso entre els anys 1907 i
1933. Picasso mostra, en aquestes obres, objectes que
“viuen” i figures que es presenten tan “mortes” com els
objectes.

17, 18, 24 i 25 de gener
Hansel i Gretel
Consulteu horaris. SAT (Neopàtria, 54)
El tradicional conte, a càrrec de la Cia. Zum Zum.

Dissabte 17 de gener 
Els ninots màgics
A les 12 h. Centre cívic La Sagrera (Martí Molins, 29)
A càrrec del mag-ventríloc Selvin.

Dilluns 19 de gener
El nen gris
A les 18 h. B. Bon Pastor (Estadella, 62)
El Martí no té els mateixos sentiments que els altres
nens: no l’emocionen les girafes, ni els volcans, ni les
balenes...

Dissabte 31 de gener
Llums, llapis, acció!
A les 18 h. B. Ignasi Iglésias-Can Fabra (Segre, 24-32)
Cicle Mots en Joc.

31 de gener i 1, 7 i 8 de febrer
Nou pometes té el cançoner
Consulteu horaris. SAT (Neopàtria, 54)
A càrrec de Samfaina de colors.

Dissabte 7 de febrer
La fira del mestre Andreu
A les 18 h. B. Ignasi Iglésias-Can Fabra (Segre, 24-32)
Dins del cicle d’Aperitius Musicals.

Del 8 a l’11 de gener
Wad Ras
Diversos horaris. Sant Andreu Teatre (Neopàtria, 54)
Wad Ras és el nom de  la  presó de dones de Barcelona.
Una microsocietat on  els sons del flamenc estan pre-
sents. A càrrec d’Increpación Danza.

Del 16 al 25 de gener
Mastorna
Diversos horaris. Sant Andreu Teatre (Neopàtria, 54)
Guido Mastorna és el protagonista d’un guió cinema-
togràfic que Fellini no va arribar a filmar mai. Cia. L’abric.

Del 15 de gener al 8 de febrer
El projecte Alfa
Consulteu horari. Teatre del Raval (Sant Antoni Abat, 12)
Un científic de tercera visita una enigmàtica jove.

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.
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



Daniel Venteo

El passat 15 de novembre
es va celebrar un taller

participatiu perquè tothom
pogués prendre part en una
sessió de treball sobre l'ús
dels terrenys del centre peni-
tenciari de la Trinitat Vella.
La trobada, que va comptar
amb una setantena de parti-
cipants, es va estructurar en
diversos grups de treball.
Posteriorment, tots plegats
van presentar i debatre les
seves conclusions. 
Entre les proposicions sorgi-
des de la reunió, hi destaquen
propostes com ara la cons-
trucció d'un nou mercat mu-

nicipal, un institut de se-
cundària, una escola bressol
municipal, un aparcament
per millorar la mobilitat del
barri i un equipament potent
d'àmbit de ciutat per atreure

al barri persones del conjunt
de Barcelona. A més de les
propostes veïnals, hi va sorgir
la idea de renovar el parc

d'habitatges existents i cons-
truir nou habitatge públic. Un
altre dels aspectes destacats
de la jornada va ser la propos-
ta de fer arribar la línia 3 del
metro des de Trinitat Nova.
Ara una Comissió de segui-
ment ha d'elaborar una única
proposta consensuada entre
el moviment veïnal i l'Ajunta-
ment, proposta que servirà
de plec de condicions per a
l'equip de tècnics que han de
redactar el pla.
La transformació d'aquest es-
pai ha de contribuir a la
millora de l'accessibilitat del
barri, i especialment dels en-
torns de l'actual equipament,

perquè trencarà la incomuni-
cació històrica d'aquesta part
de la ciutat amb la resta de la
trama urbana. Els carrers que
ara no tenen continuïtat a
causa de l'existència del cen-
tre penitenciari s'obriran des-
prés de la desaparició de l'edi-
fici, cosa que també permetrà
fer més accessibles les dues
grans escales que baixen des
del carrer del Pare Manjón
fins al de Pare Pérez del Pul-
gar i Foradada. La nova zona

verda del projecte ha de mi-
llorar la integració urbana i
fer més permeable els dos
nuclis urbans que ara hi ha a
l'entorn de la institució peni-
tenciària.
Per tant, aquest projecte no
és només urbanístic, sinó
que té una clara vocació so-
cial, amb l’objectiu de cohe-
sionar el territori del barri i
acabar amb les diferències
existents entre ambdues ban-
des de la presó.
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La regidora, Gemma Mumbrú, parlant amb els veïns en finalitzar el taller participatiu.

C IU TA DA N S OPINE N

Antonia Morillas
Xarcutera

Lo veo muy bien. Es
importante que los
vecinos puedan decidir
lo que se va hacer en
los equipamientos
públicos del barrio.

May Jiménez
Cartera

Muy bien, pienso que
es lo que tenemos que
hacer, decidir nosotros.
Al fin y al cabo, somos
nosotros los que vivi-
mos aquí.

Josep Vargas
Jubilat 

Penso que la participa-
ció dels veïns hauria de
ser més forta. És molt
interessant que sigui el
veí qui realment deci-
deixi què es fa.

Carles Martínez
Atur 

Ho veig bé, som els que
hem de decidir-ho, ja
que serem nosaltres els
qui farem ús de l'espai.

Nati Bonell
Mestressa de casa 

A mi me parece bien,
porque supongo que es
nuestro derecho, porque
somos nosotros quienes
vamos a convivir con el
espacio, ya que depende
de lo que se haga esta-
remos de acuerdo o no.

Ginés Rodrigues
Transport 

Perfecto, creo que si el
espacio es del barrio,
quien mejor puede deci-
dir son los vecinos. Si
después lo utiliza gente
de fuera, perfecto, pero
primero somos los de
aquí.

Q u è  l i  s e m b l a  q u e  e l s  v e ï n s  h a g i n  p a r t i c i p a t  p e r  d e c i d i r  l ' ú s  q u e  e s  d o n a r à  a  l ' e s p a i  q u e  o c u p a  l a  p r e s ó ?

El futur del centre penitenciari
de la Trinitat Vella a debat

El procés participatiu iniciat arran

de la futura desaparició del

centre penitenciari de la Trinitat

Vella comença a donar els seus

primers resultats gràcies a les

diverses reunions mantingudes

entre Ajuntament i moviment

associatiu i veïnal

Entre les propostes
hi destaca la cons-
trucció d’habitatge
públic i l’arribada
del metro 

PA R T I C I PA C I Ó  C I U TA D A N AA
L'objectiu d'aquest procés participatiu no és un altre

que garantir que el projecte de reutilització del solar

del centre penitenciari respongui a les necessitats dels

seus veïns i que compti amb el màxim consens del

barri, ja que els terrenys de l'antiga presó són una peça

clau en el futur de la Trinitat Vella. La voluntat de

l'Ajuntament és que el projecte resultant satisfaci totes

les expectatives dipositades en la seva desaparició.



El Palau de la Virreina de la Rambla, construït pel virrei
Amat. (Foto: JMC)
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P L E  D E L  D I S T R I C T E

Joan Anton Font

El Consell del Districte
va emetre informe fa-

vorable sobre el pressupost
per a 2009 en la darrera
sessió plenària celebrada el
passat 2 de desembre. El
Districte de Sant Andreu
comptarà per a l'any vinent
amb un pressupost total de
33.195.867 euros, dels
quals 21.130.867 correspo-
nen als capítols de despesa
corrent del districte, men-
tre que 12.065.000 euros
es destinen al capítol d'in-
versions, xifra que repre-
senta un increment del
19% respecte del 2008. El
pressupost va comptar
amb el posicionament fa-
vorable dels grups munici-
pals del PSC i ICV, que el
consideren ajustat al PAM i

al PAD i que permetrà rea-
litzar els projectes sense
caure en l'endeutament i
comprometre el futur de la
ciutat. El grup d'ERC es va
abstenir perquè va conside-
rar que en el pressupost no
es presenten de manera

clara les orientacions i les
prioritats. El pressupost va
comptar amb el posiciona-
ment contrari del PP, que
considera que en temps de
recessió s'hauria d'haver
presentat un pressupost
més excepcional, mentre
que CiU s'hi va oposar per-

què no advertia canvis en
el model de gestió i consi-
derà que hi havia manca
d'objectius específics. Se-
gons la regidora del Distric-
te, Gemma Mumbrú, “és
un pressupost equilibrat
que permetrà continuar
amb totes les inversions
previstes, malgrat l'actual
situació de recessió econò-
mica, i  dur a terme amb
garanties les actuacions
adreçades a la construcció
d'equipaments, urbanitza-
ció de carrers i promoció
social”.
En la part informativa del
Ple, la regidora va informar
del procés de remodelació
del barri de les cases bara-
tes del Bon Pastor, que por-
tarà nous carrers i places al
barri. Amb la segona fase
d'edificis en marxa, co-
mença la reurbanització
que millorarà la ruta d'ac-
cés a bona part dels equipa-
ments del barri i convertirà
el carrer Mollerussa en
l'artèria central del nou
Bon Pastor. També es va in-
formar de l'inici en el mes
de desembre del trasllat de
presos del centre peniten-
ciari de la Trinitat Vella, fet
que permet anar guanyant
parcel·les de terreny per
iniciar els projectes. Al final
del Ple es va llegir una de-
claració institucional de
tots els grups per presentar
la candidatura de Barcelona
com a seu del Dia del Do-
nant de Sang del 2010.

El Plenari dóna llum verd al
pressupost per a l'any vinent 

Moment de la sessió plenària del passat desembre.

En la sessió plenària celebrada el passat
2 de desembre es va informar favorable-
ment el pressupost del Districte per a
l'any 2009, el qual incrementa les inver-
sions un 19% respecte de l'any anterior

El virrei Amat (III)
Manuel Amat fou nomenat virrei del Perú el 1761. Un
càrrec que, en aquells moments, era un dels més alts
que es podia obtenir en l'estructura governativa admi-
nistrativa espanyola. Amat, investit amb el virregnat, va
arribar oficialment a Lima el 15 d'octubre de 1761. Ins-
tal·lat en el país andí, la seva feina no fou tan fàcil com
havia estat a Xile. Diferents problemes com les dissen-
sions de l'aristocràcia criolla amb la metròpoli, la desti-
tució de Bravo Rivero, oïdor de l'Audiència, promoguda
per Amat i restituït després per la corona, etc., enterbo-
liren el seu mandat.
El virrei va reorganitzar l'estructura militar, que era molt
precària a la seva arribada. Va augmentar progressiva-
ment el nombre de soldats, que va passar de 6.600 a més
de 100.000 el 1770. També va reforçar l'armament. Els
anys 1762, 1763 i 1766 va aturar, a les fronteres del
Mato Grosso i l'alt Paraguai, dos intents de penetració de
l'exèrcit portuguès. I com a obres militars significatives,
cal esmentar la nova fortificació del fort Real Felipe del
port d'El Callao, destruït el 1746 per un terratrèmol. Pel
que fa a l'obra civil, va recuperar i embellir Lima, projecte
en què destaca sobretot la urbanització del passeig de La
Alameda. En l'aspecte econòmic, va fomentar el comerç
entre Perú i Espanya, on exportà llana, cotó i cacau, a
més d'explotar les mines de mercuri d'Huancavelica i
Hualgoyoc i de plata de Potosí. Una de les darreres ac-
cions com a virrei fou promoure la creació del virregnat
del Riu de la Plata, per garantir millor les possessions es-
panyoles de la costa atlàntica d'Amèrica del Sud.

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

Es va informar de
l'inici del trasllat
de presos de la
presó de la Trinitat



Joan Àngel Frigola

La previsió del Districte de
Sant Andreu i de l’Ajunta-

ment de Barcelona és que l’an-
tic canòdrom Meridiana es
converteixi en el futur, amb
l’annexió dels veïns terrenys
de Can Ros, en una gran illa
d’equipaments on és previst
que hi hagi un aparcament,
una escola bressol, un centre
cívic, un poliesportiu, una re-
sidència i un casal de gent
gran. Aquest projecte s’ha ela-
borat a partir d’un procés de
participació amb el veïnat on
s’han tingut en compte les ne-
cessitats expressades per la
gent, les mancances detecta-

des pels tècnics municipals i
les possibilitats que ofereix
aquest espai. 
Mentre s’espera que el projec-
te es pugui dur a terme, i te-

nint en compte que l’adquisi-
ció dels terrenys de Can Ros
encara està en procés d’expro-
piació, el Districte ha endegat
unes obres de manteniment i

condicionament del canò-
drom Meridiana per tal que el
veïnat en pugui fer ús a curt
termini. L’alcalde, Jordi He-
reu, va visitar les obres el pas-
sat mes de desembre i va ex-
plicar que les que s’estan fent
ara “seran unes instal·lacions
amb vocació de provisionali-
tat" per tal que aquest espai
pugui tenir un ús públic men-
tre duren el procés de compra
de Can Ros i el diàleg entre
l’Ajuntament i les entitats veï-
nals per decidir la distribució
final dels equipaments que hi
ha previst construir.
El projecte de condicionament
que es du a terme convertirà
l’antiga pista per on corrien
els llebrers en una pista d’atle-
tisme a l’entorn de la qual hi
haurà uns circuits per fer-hi
gimnàstica. A l’interior hi
haurà un espai per a educació
viària, una àrea d’activitats,
jocs infantils, un jardí i pistes
esportives. 
Un element que es preservarà
és la graderia, perquè, tal com
va explicar l’alcalde, “és un edi-
fici emblemàtic, que està pro-
tegit, perquè té interès arqui-
tectònic”.
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N O T Í C I E Sf
Assemblea informativa sobre la línia 9
El 9 de desembre passat va tenir lloc una assemblea
informativa sobre les obres de la línia 9 del metro al
centre cívic Garcilaso. La regidora, Gemma Mumbrú,
i el director d’infraestructures soterrànies de la Con-
selleria de Política Territorial de la Generalitat, Jordi
Jovany, van explicar als veïns l’estat de les obres a
Meridiana-Felip II. Es preveu que el tram entre Santa
Coloma i Sant Andreu funcioni el 2010.

Placa commemorativa al Premi FAD
Una placa commemorativa a la façana recorda que
l’edifici de 27 habitatges protegits per a joves del 
carrer Sant Adrià, 33 –al districte de Sant Andreu–
ha guanyat el Premi FAD d’Arquitectura 2008. 
Els premiats han estat els arquitectes Mònica
Rivera i Emiliano López, autors d’aquest projecte
impulsat per Incasol. La placa es va col·locar el 12
de desembre passat.

Exposició fotogràfica “Els hutsuls”
La Biblioteca Ignasi Iglésias Can Fabra (Segre, 24-32)
acull una exposició de fotografies sobre els hutsuls,
poble dels carpats ucraïnesos, una de les regions
multiètniques més desconegudes de l’Europa de
l’Est. Les imatges són del fotògraf francoucraïnès
Cyril Horiszny. La mostra es pot visitar fins al 18 de
gener.

Millor mobilitat al carrer Joan Torras
Ha finalitzat la reforma del carrer Joan Torras entre
Torras i Bages i Gran de Sant Andreu. La part més
important ha estat l’ampliació de la vorera del costat
Llobregat i la correcció de la inclinació que presenta-
va, la qual cosa garanteix una mobilitat millor i més
segura per als vianants. Joan Torras és un carrer
molt transitat per vianants, ja que connecta les dues
grans vies comercials del barri.

El veïnat del barri

del Congrés i

Indians podrà gau-

dir provisionalment

de l’espai del canò-

drom a l’espera que

es concreti l’objec-

tiu de fer-hi una

gran illa d’equipa-

ments
Imatge virtual de l’espai públic provisional que es crearà al canòdrom.

Una de les exposicions de la II edició del festival Bopart.

El Festival Bopart, la gran aposta per als nous creadors
Redacció

E l II Festival d’Art Urbà
del Bon Pastor, Bopart

2008 (de l’11 al 21 de desem-
bre) ha tornat a apostar pels
nous creadors a través de di-
versos formats i disciplines,
des d’exposicions, conferèn-
cies o performances fins a ta-
llers, actuacions o concerts
musicals. El nombre d’exposi-
cions, enguany, ha augmentat
de tres a cinc. “Volem fer ex-
posicions fora dels espais ex-

positius convencionals i que
per si mateixes ja s’apropin a
la gent”, explica Toni Cano,
director de Bopart. Ha estat
el cas de la mostra d’art “Me-
tamorfosis” o de la mostra fo-
togràfica “Barna en Obres”,
de l’artista Mercedes Dento-
ne, situades als halls de la seu
del Districte i del centre cívic
del Bon Pastor, respectiva-
ment, o de l’exposició “Il·lus-
tració, procés creatiu”, ubica-
da a l’escala de la Biblioteca

del Bon Pastor. La seva inau-
guració, dijous 11, va comp-
tar amb la presència del Pre-
mi Nacional d ’I l·lustració
2008, Arnal Ballester. Algu-
nes de les exposicions més
comentades, però, han estat
les de la Fundació La Maqui-
nista, especialment “Eròtic
I l· lustracions Time”, amb
aportacions de l’artista Benja-
mí Tous. Enguany hi ha ha-
gut també més música i més
activitats interactives. 

L’espai del canòdrom serà
utilitzable a la primavera

Entre altres coses,
hi haurà pista
d’atletisme, circuit
de gimnàstica, jocs
infantils i jardí

E L  C A N Ò D R O M  I  E L  C O N G R É SA
L’antic canòdrom Meridiana és un emblemàtic conjunt projec-

tat i construït pels arquitectes Antoni Bonet i J.Puig Torné l’any

1962. En destaca la graderia, que serà conservada, perquè és

considerada un dels millors exponents del denominat movi-

ment modern i va rebre el Premi FAD l’any 1963. L’illa que

ocupa aquest espai forma part del barri del Congrés-Indians,

que té l’origen en la celebració del Congrés Eucarístic de 1952.

El projecte d’urbanització del barri, realitzat pels arquitectes

Carles Marquès, Josep Antoni Pineda i Soteras Mauri, preveia

una distribució esponjada amb la formació d’abundants espais

lliures per a equipaments i jardins.
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U R B A N I S M E

Daniel Romaní

P rojectar els espais co-
mercials nous que hi

haurà entre la nova estació
del TGV i l'actual nucli de la
Sagrera per tal que siguin de
proximitat i creïn un espai
continu i coherent amb el co-
merç actual. Sol·licitar que
l'estructura de cobriment de
les vies pugui suportar tot ti-
pus d'activitat o edificacions.
Estudiar i pactar el reforç de
les línies d'autobusos urbans,
i també la possible creació de
noves línies i la ubicació de
les parades. Aquestes són al-
gunes de les propostes que
diverses entitats del districte
de Sant Andreu han fet fins
ara en el si de cinc grups de

treball que formen part de la
Comissió de Seguiment del
Pla Sant Andreu-Sagrera. Si
són tècnicament possibles i
coherents amb el Pla Sant
Andreu-Sagrera, hi seran in-

corporades. Els grups ja han
fet un parell de reunions els
darrers mesos. Tal com va
demanar l 'Associació de
Veïns de Sant Andreu de Pa-
lomar, cada grup compta
amb un tècnic assessor que
l'Ajuntament ha posat a dis-

posició de les entitats i que
ha estat escollit per elles ma-
teixes. Els grups són: Inver-
sions i  Seguiment de les
Obres/Infraestructures i
Nova Estació (assessor: Cli-
ment Molins), Urbanisme
(assessor: Xavier Basiana),
Mobilitat (assessor :  Ole
Thorson), Equipaments i Es-
pai Públic (assessor: Joan
Antoni Tineo) i Dinamitza-
ció Comercial (assessora:
Anna Nadal).
D'altra banda, els veïns es po-
den adreçar per a qualsevol
consulta sobre les obres del
TGV a Barcelona a les dues
oficines d'informació ciutada-
na d'ADIF, al carrer Sicília,
268, i al carrer Biscaia, 356
(de dilluns a divendres de les
10 hores a les 14 hores i de
les 16 hores a les 18 hores).
Ben aviat s'obrirà una nova
oficina d'informació a l'edifici
de Renfe a la Sagrera. 

Dues oficines d'ADIF
faciliten tot tipus
d'informació sobre
les obres del TGV 

Les entitats del districte de Sant Andreu fan

propostes relacionades amb la mobilitat, les

infraestructures, el comerç... per tal que l'arri-

bada del TGV beneficiï tots els veïns i veïnes

Un grup de treball que formen part de la Comissió de Seguiment del Pla Sant Andreu-Sagrera.

Les entitats fan propostes 
al Pla Sant Andreu-Sagrera

S E R V E I  P Ú B L I C

Eleccions als consells
escolars dels centres
públics i concertats
En el procés electoral han participat
representants del professorat, PAS,
famílies i l'Administració a 500 centres
docents de Barcelona

Núria Mahamud

Més de 500 escoles públiques i concertades de Barcelo-
na han renovat aquest passat mes de desembre el seus
consells escolars de centre després d'un  procés electo-
ral en què han participat tots els sectors de la comuni-
tat educativa (professorat, personal administratiu
(PAS), alumnat, representants dels pares o tutors i de
l'Administració).  D'aquests consells que renoven el
50% de la seva composició cada dos anys, n'hauran de
sortir els representants dels consells escolars de distric-
te que, enguany, permetran renovar parcialment el
Consell Escolar Municipal de Barcelona (CEMB).
El procés electoral per escollir els nous Consells Esco-
lars de Districte ha començat aquest mes de gener i fi-
nalitzarà al març. Aquests consells són part important
de l'organització territorial educativa de Barcelona, ja
que els deu presidents dels consells escolars municipals
de Districte són membres del CEMB, l'òrgan que repre-
senta la comunitat educativa de la ciutat de Barcelona i
que funciona com a entitat assessora en matèria educa-
tiva de la Generalitat de Catalunya, el Consorci d'Edu-
cació i l'Ajuntament de Barcelona.
Els consells escolars dels centres educatius, de la seva
banda, són l'òrgan de govern de cada centre docent i
s'encarreguen d'aprovar el projecte educatiu de centre,
els recursos, els pressupostos i el reglament de règim
intern, entre altres qüestions. La seva funció, per tant,
és molt important. Per aquest motiu, el CEMB ha dedi-
cat el seu últim butlletí a explicar a la comunitat educa-
tiva el reglament i les atribucions d'aquesta peça vital
en el funcionament dels centres docents.

Més informació: 
Consell Escolar Municipal de Barcelona (CEMB)
Passeig de Gràcia, 2, 2a planta. 08007 Barcelona
Telèfon: 93 342 97 50

Ara no em ve de gust cuinar i, a més, a la
Sandra els plats li surten molt més bons.

Per això he decidit que aniré a La Panxa Con-
tenta, la parada de menjars preparats que té
dins del mercat de Sant Andreu. Sempre hi tro-
bo una gran varietat de plats per escollir, a quin
més temptador, plats que ella prepara cada dia
a la cuina que té a la mateixa parada. Segur que
no hi mancaran els clàssics: la fideuada, la trui-
ta de patates, les croquetes i els canelons. Par-
lant de clàssics, dissabte vénen els amics a casa

a veure el partit de futbol i he pensat que po-
dria encarregar-li a la Sandra alguns plats; així
no perdrem el temps a la cuina. Fa poc més
d'un any que va obrir la seva parada i ja s'ha in-
tegrat plenament al mercat, on ha pogut com-
provar que hi ha molt bon ambient i on els
companys i companyes d'altres parades són ja
com la seva nova família.  
La Panxa Contenta
Mercat de Sant Andreu. Parada 87-90
Tel. 93 345 10 07

E L  T A U L E L L

Avui la Sandra em farà el menjar

A La Panxa Contenta es preparen plats a la cuina de la parada.

Joan Anton Font
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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
Balari i Jubany, 14. Tel. 93 345 96 98

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

Disseny Hub Barcelona

El Disseny Hub Barcelona és un nou
centre de l'Institut de Cultura de
Barcelona dedicat a promoure el coneixe-
ment, la comprensió i el bon ús del dis-
seny. Al seu espai web, hi trobareu infor-
mació sobre les exposicions del centre,
els museus que componen Disseny Hub
Barcelona i una agenda d'activitats.
www.dhub-bcn.cat/

Mobilitat i transport

Com moure's amb transport públic per
Barcelona? En aquest web, hi trobareu
tota la informació sobre el transport
públic de la ciutat: la xarxa de metro i
autobús, el tren, el tramvia, els taxis, el
Bicing... També podreu saber l'estat del
trànsit per si us moveu amb cotxe i llegir
notícies relacionades amb les principals
afectacions en la mobilitat de la ciutat.
www.bcn.cat/mobilitat

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

Pere S. Paredes

Més de 1.500 inscrits van do-
nar caliu, el passat dia 6 de

desembre, a una de les proves atlè-
tiques més populars que es fan du-
rant els actes de la Festa Major: la
Cursa Popular de Sant Andreu.
Organitzada entre el Districte i el
Club Natació Sant Andreu, estava
dividida en dues curses: una d'uns
cinc quilòmetres per als juvenils i
adults, i l'altra d'un quilòmetre, per
als més petits.
Aquesta “festa esportiva”, com la
defineixen els organitzadors, “con-
tinua aplegant, després de trenta

anys, un munt de gent que pren
part en aquestes curses que recor-
ren els principals carrers de Sant
Andreu”.
Els corredors, com la Loli Ruiz, par-
ticipen de tota la Festa Major i so-
bretot d'aquesta cursa. “Fa anys que
faig esport i corro, i animo tothom
a participar l'any vinent en una fes-
ta esportiva com aquesta! És una
cursa molt divertida, on corres amb
molts amics i en un gran ambient.
No és dura, perquè no té gaires pu-
jades i, a més a més, és curta ja que
no arriba a cinc quilòmetres”. 
La Gemma Izcara i la Clàudia Arias,

totes dues de nou anys, van partici-
par en la cursa dedicada als més pe-
tits, i igual que la Loli Ruiz, convi-
den tots els nens i nenes a “prendre
part en una cursa molt divertida on
tots els que correm ens hem vist
aplaudits i animats durant tot el
trajecte de la cursa”.
“Sí!”, corrobora la Clàudia, “això et
dóna moltes forces quan estàs cor-
rent i veus els teus pares i la resta de
la gent que t'anima. Sembla que et
tornen les forces i corres molt més”.

Aquesta XXX edició de la Cursa Po-
pular de Sant Andreu va tenir com
a anècdota que el primer classificat,
en arribar a la línia de meta, en la
categoria dels més grans, va ser un
corredor sense dorsal. D'aquesta
manera, el Marco Pérez, participant
de l'Institut Costa i Llobera i segon
classificat, es va trobar com a gua-
nyador de la cursa. Pérez va confes-
sar que no havia corregut al cent
per cent de la seva capacitat, per-
què arrossegava una grip, però que
“hi he participat perquè crec que un
corredor no pot deixar de prendre
part en cap cursa, encara que esti-
gui malalt. Mentalment no córrer
una cursa és molt contraproduent i
després et costa molt tornar a pren-
dre part en la següent”. 

Juvenils i adults  
van córrer uns 
5 quilòmetres i els 
més petits en van fer 1

La Cursa Popular de Sant Andreu es va celebrar el passat 6 de desembre.

La XXX Cursa Popular de Sant Andreu 
aplega més de 1.500 participants 

Nens i nenes, grans i petits, van gaudir d'una jornada

festiva en la present edició d'aquesta popular prova

atlètica de la Festa Major
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Felicitats pel Premi Sant Andreu
2008. Què representa aquest
guardó?
En certa manera, el reconeixement de
molts anys en silenci que ha calgut
passar i també  el reconeixement a
tota la gent que hi ha passat i ha donat
suport a l'Agrupació. 
Anys en silenci?
Sí, la feina que fas a vegades pots pen-
sar que no serveix per a res, però és tot
el contrari. Té molt de valor, perquè
treballes per a un futur en què volem
continuar fent moltes coses.
L'Agrupació va néixer el 1956.
Sí, és la principal entitat del barri del
Congrés, que es va fundar com a Aso-
ciación de Familias de San Pío X, jun-
tament amb els pisos com a local so-
cial, i en poc temps es va convertir una
mica en l'ateneu del barri. Des del co-
mençament, hi ha hagut grup de tea-
tre, esbart dansaire i tennis taula. N'hi
havia hagut també d'escacs i coral.
Com va conèixer l'Agrupació?

Jo venia de la Trinitat, però gairebé
tota la vida l'he fet aquí. A més a més,
el meu marit va començar a fer-hi tea-
tre. De mica en mica, em va anar en-
grescant també, i amb el temps el meu
fill va ballar durant molts anys a l'es-
bart. 
I com ha arribat a ser presidenta
del teatre?
Durant molt de temps, en vaig ser
sotspresidenta i amb la renovació de la
Junta fa un temps vaig presentar-me a
la presidència. Ara, s'ha de dir que
tampoc no hi havia cap altra candida-
tura.
Què representa l'Agrupació per al
barri?
És una entitat cultural, però en certa
manera és bastant desconeguda, sigui
perquè durant molts anys ha estat tan-
cada als socis, perquè no s'ha fet publi-
citat i no s'ha dit què es feia. Es podria
dir que és la gran desconeguda. Nosal-
tres la vam conèixer perquè participem
més en les activitats del barri. Els pri-
mers veïns del barri també la conei-
xien, però després hi ha una generació
perduda que són el jovent que es va ca-
sar i no es va quedar al barri, però ara
ja hi ha els néts i els nouvinguts. 

Com definiria, d'altra banda, el
barri de Congrés?
Tot i que és un barri relativament mo-
dern, per a la gent de tota la vida és
com un poble. Quan entres en una bo-
tiga, parles amb tothom i si passa quel-
com, tothom se n'assabenta. En el ter-
reny associatiu, als anys setanta les
entitats eren regnes de taifes i cadas-
cuna feia i desfeia sense comptar amb
la resta. Ara, amb la Coordinadora

d'Entitats intentem anar tots a l’una i
que les festes tinguin continuïtat. La
Coordinadora va començar tenint un
caire festiu, però ara procurem que
també tingui un caire reivindicatiu.
Què cal reclamar al barri del Con-
grés?
Per exemple, en el cas del canòdrom de
la Meridiana, que s'ha comprat per fer-
hi equipaments, ara de moment s'hi
farà un parc fins que es concreti què
ha d'anar-hi. 

Quina és la posició que adopta
l'Agrupació Congrés en aquest
assumpte?
El que s'ha proposat ens sembla bé.
És a dir, una pista poliesportiva, una
escola bressol, una llar d'avis, un casal
de barri, etc. Tot allò que s'ha plante-
jat ens sembla bé, perquè són equipa-
ments que manquen al barri.
Al barri li manca iniciativa?
El problema del barri és quan vols fer
coses. Les entitats les organitzem i
sempre hi ha molta gent, com per
exemple a la cavalcada de Reis o a la
rua de Carnestoltes, però sembla que
a la gent els hagis de donar tot fet.
Això també ens passa a l'Agrupació
mateixa, on hi ha pares que porten
els nens, però que, en canvi, no parti-
cipen en la vida de l'entitat.
Quins serien els objectius de fu-
tur de l'entitat?
Ampliar les activitats dins les limita-
cions del local i obrir-nos més al barri
per fer-nos conèixer i captar més gent
nova, sobretot per a l'esbart, que pot-
ser és la secció més dèbil. S'hauria
d'engrescar més la gent, sobretot els
nouvinguts. Hem de sortir al carrer
per fer-nos conèixer.

E N T R E V I S T A Núr ia  Jané ,  pres identa  de  l 'A g r upac ió  Cong rés

L'Agrupació Congrés va néixer el 1956 com a Asociación de Familias de San Pío X.

52 anys. Mestra jubilada. És la presidenta de

l'Agrupació Congrés des de maig de 2007.

L'entitat, que té més de mig segle de vida, ha

rebut el Premi Sant Andreu 2008. L'entitat

compta aproximadament amb tres-cents socis

“Hem de sortir al carrer
per fer-nos conèixer”

“L'Agrupació és la 
gran desconeguda”

Miquel
Pellicer


