
El pla del Govern Zapatero de
fomentar obra pública als ajun-
taments per dinamitzar la mal-
mesa economia dels ciutadans
deixarà 280 milions d'euros a
Barcelona, dels quals 26 servi-
ran per millorar equipaments i
espai públic dels diferents bar-
ris del districte de Sant Andreu.
En total, seran uns 30 projec-
tes, entre els quals hi ha la res-
tauració de l'antic canòdrom de
la Meridiana, la remodelació
dels centres d'atenció social, la
reforma de mercats o la millora
de molts carrers del districte.
Les obres començaran el mes
d'abril vinent i s'acabaran com
a molt tard al desembre d'a-
quest any.  

El districte de Sant Andreu rep 26 milions

d'euros del Fons Estatal d'Inversió Local 

S'inaugura el nou eix 
Garcilaso-Jardins d'Elx

CARRERS

Entre Garcilaso i 
plaça Masadas seran
per a vianants

UBICACIÓ

Serà un punt de pas
important amb la nova
estació de la Sagrera

VEÏNS

Les obres s'han fet 
amb la col·laboració 
dels veïns i comerços
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Erika Villaécija 
Nedadora del Club Natació
Sant Andreu

“Després de Pequín,
vaig pensar a 
abandonar la natació”
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Solució d'alta
enginyeria perquè 
el TAV no afecti la
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Unió Esportiva 
Sant Andreu
Celebra el centenari
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Retirada gratuïta de
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Ampliat el termini fins al
final de març
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La restauració de l’edifici del canòdrom és un dels projectes aprovats.
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W L ’A G E N D AWI N F O Ú T I Lt

Dijous, 2 d’abril
Audiència pública
19.30 h. Seu del Districte (pl. Orfila,1)

Dijous, 16 d’abril
Comissió de Via Pública, Seguretat, 
Mobilitat i Serveis Municipals
19 h. Seu del Districte (pl. Orfila,1)

Comissió d’Urbanisme, Medi Ambient
i Obres
20 h. Seu del Districte (pl. Orfila,1)

Divendres 13 de març
Conferències sobre la vida
A les 18.30 h. Can Fabra (Segre, 24-32)
Conferència d’Àlex Rovira, autor de La bona vida i del
filòsof Francesc Torralba, autor d’El sentit de la vida.
Activitat de pagament a la qual cal inscriure’s: funda-
cioambit@hotmail.com.

Dissabte 14 de març
Espai Bumerang: reps el que dones
A les 9 h. Can Fabra (Segre, 24-32)
Intercanvi de materials d’educació emocional i valors
(contes, poemes...). Activitat de pagament a la que cal
inscriure’s: fundacioambit@hotmail.com.

Dilluns 16 de març
El diari íntim
A les 19 h. Biblioteca Garcilaso (Juan de Garay, 116)
A càrrec de Lluís Reales, director del programa de BTV
“Einstein a la platja”.

DIA INTERNACIONAL DE LA DONA

Dijous 12 de març
Monòleg a càrrec de Nunila López
A les 17.30 h. Pèrgola de Baró de Viver
Tallers per a infants sobre la dona. Organitza: Xarxa de
serveis de Baró de Viver.

Dijous 19 de març
Dones i literatura en el món àrab actual
A les 18.30 h. Centre cívic Trinitat Vella (Foradada, 36)

Dimarts 24 de març
Veus de dona i memòria oral
A les 19 h. Centre cívic Trinitat Vella (Foradada, 36)
Xerrada a càrrec de Montse Armengou, de la Comissió
de recerca i divulgació de la memòria de la Trinitat.

14, 15, 21 i 22 de març
La pastissera i els follets
Ds (17.30 h) i dg (12 h). SAT (Neopàtria, 54)
Obra amb titelles i actors de L’Estaquirot Teatre.

Dissabte 21 de març
Què són els sentiments
A les 18 h. B. Ignasi Iglésias-Can Fabra (Segre, 24-32)
Joc per descobrir a través de sis preguntes sentiments
com la gelosia, l’amor o l’amistat.

Dissabte 28 de març
A l’hivern, cada festa una cançó
A les 18 h. B. Ignasi Iglésias-Can Fabra (Segre, 24-32)
Audició didàctica per introduir la música als prelectors.

Del 4 al 29 de març
Ricard II
De dimecres a dissabte. a les 21 h (dg, 19 h). Nau Ivanow
(Hondures, 28- 30) 
La FEI presenta el clàssic de William Shakespeare. La
història d’un destronament, però no del destronament
del rei Ricard, sinó del sistema totalitari.

Del 12 al 15 març
Bound
Dv (21 h), ds (21.30 h) i dg (18.30 h). SAT (Neopàtria, 54)
Una nit de dansa i música en viu amb el coreògraf
Thomas Noone i el compositor Felipe Pérez Santiago.

Del 26 març al 5 abril
El incorruptible 
Dj-dv (21 h), ds (21.30 h) i dg (18.30 h). SAT (Neopàtria, 54)
El senyor Honest és un polític que intenta ser corrup-
te, però malauradament no ho aconsegueix perquè
ningú el convida. Cia. Óscar Huéscar.

Divendres 13 de març
El infante terrible + La caja mecánica
A les 22 h. Centre Garcilaso (Juan de Garay, 116)
Circuit Emergents + A Prop.

Divendres 20 de març
Concert de la Camerata de l’OCAB
A les 21.30 h. C. castellano-leonés (Gran de St. Andreu, 412)
Obres de Verdi, Bach, Piazzolla i música popular russa,
entre altres peces.

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



Jordi Miró

La pluja que va caure amb
intensitat el matí de dis-

sabte 31 de gener no va im-
pedir que la Sagrera inaugu-
rés la urbanització del nou
eix format pels carrers Garci-
laso i Costa Rica i la plaça
dels Jardins d’Elx.
Gràcies a aquestes obres,
que han costat al voltant de
cinc milions d’euros i han
comptat en tot moment
amb el suport veïnal i dels
comerciants, el carrer Garci-
laso ha passat de ser una via

de 10 metres d’amplada a un
passeig de 45 metres, men-
tre que als  Jardins d ’Elx
s’han anivellat les barreres
arquitectòniques. Per la seva
banda, al carrer Costa Rica,
amb la desaparició de l’anti-
ga fàbrica Inoxcrom, s ’ha
obert un nou tram de carrer
que significa la continuació
natural d’aquest “entramat
urbà pensat, especialment,
per als vianants, el passeig i
el  gaudi”.  En concret , les
obres han consistit en tas-
ques de pavimentació, enjar-

dinament, arbrat i de creació
de noves xarxes de reg i sa-
nejament. 
L’objectiu de les obres ha estat
aconseguir una reducció del
trànsit de vehicles i, alhora,
l’augment d’espai per a via-
nants a tot el nucli antic  de la
Sagrera entre el carrer Garcila-
so i les places Masadas i As-
semblea de Catalunya.  
Acompanyat per l ’alcalde
d’Elx (Alacant), Alejandro So-
ler, i la regidora del Districte
de Sant Andreu, Gemma
Mumbrú, l’alcalde, Jordi He-

reu, va assistir a la festa po-
pular –passada per aigua– or-
ganitzada amb motiu de la
inauguració, en la qual es va
descobrir una placa i una re-
producció del bust de la
Dama d’Elx que l’Ajuntament
d’aquella ciutat valenciana va
donar a Barcelona.
Segons van destacar diversos
veïns del barri de la Sagrera,
aquestes obres milloren subs-
tancialment la vida als car-
rers, ja que genera un nou eix
cívic al bell mig del barri 
Aquesta no és la primera ac-

tuació d’aquest tipus que s’ha
fet a la Sagrera. Anterior-
ment, ja es van fer actuacions
similars al carrer Martí Mo-

lins, a la plaça Hispano-Suïs-
sa, així com les obres per do-
nar prioritat als vianants als
carrers Monlau i Mossèn Ju-
liana.
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Aspecte del carrer Garcilaso el dia de la inauguració.

C IU TA DA N S OPINE N

Ramon Vidal
Jubilat

Està molt bé. Jo visc
aquí des de fa 40 anys i
no s’hi havia fet res.
Hem guanyat molt, tot
i que aquí, a la plaça, es
podia haver fet alguna
cosa en el terreny de
l’església.

Olga Rius
Arts gràfiques

Em sembla molt neces-
sari, perquè aquest
barri sempre ha estat
molt deteriorat. Trobo
molt bé que es vagi
millorant.

Josep M. Sabaté
Professor

Tot i que trobo que està
molt bé, perquè és molt
ampli, hi ha molta
fusta i s’hi pot caminar,
m’hauria agradat més
zona verda. El carrer
Garcilaso, però, ha que-
dat molt bé, perquè
abans era molt estret.

Antoni Arcas
Gestió administrativa

És una reforma
necessària que es podia
haver fet abans, però a
part d’això la trobo
molt bé. Amb la millo-
ra, s’ha obert el carrer
Garcilaso a la
Meridiana, que és una
reforma molt positiva.

Àngels Martínez
Mestra 

Era molt necessari.
De fet, aquestes
instal·lacions amb
zones infantils, per
poder passejar-hi i anar
amb bici, fan que
puguis gaudir més del
teu barri. 

M. Àngels Castilla
Informàtica

Penso que ja tocava
una reforma. Ara es
veu més ampli. És una
zona que guanyem per
fer-hi activitats. Abans
era molt estret.

Q u è  o p i n a  d e  l a  r e f o r m a  d e l s  c a r r e r s  G a r c i l a s o  i  C o s t a  R i c a ?

S’inaugura el nou eix
Garcilaso-Jardins d’Elx 

Malgrat el matí plujós, l’alcalde

de Barcelona va inaugurar el que

serà un punt de pas important

quan estigui llesta la nova estació

intermodal de la Sagrera 

Millora
l’accessibilitat al
barri històric i
l’uneix a l’Eixample
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U R B A N I S M E

Núria Mahamud

Una complexa obra d'en-
ginyeria permetrà pre-

servar intacta la Torre del
Fang, en la confluència dels
carrers Clot i Espronceda,
tot i ser l'únic edifici de tota
la ciutat sota els fonaments
del qual passarà el túnel de
l'alta velocitat. L'Ajunta-
ment de Barcelona ha treba-
llat en col·laboració amb
Adif, l'entitat pública enca-
rregada de les obres, per
evitar afectar cap pedra de
la torre, dues façanes de la
qual daten del segle XIV i
estan catalogades com a pa-
trimoni de la ciutat. D'a-
questa manera, mentre es
construeix la llosa sobre la
qual descansaran els seus
fonaments, la històrica ma-
sia quedarà suspesa en l'aire
mitjançant un sistema sem-
blant a l'utilitzat a la plaça
de braus de Les Arenes.
Per controlar els treballs
s'han instal·lat 41 sensors
de control de les façanes i
l'entorn, els quals vigilaran
si les obres afecten l'estruc-
tura de l'edificació.

Les obres del traçat del
TAV entre la Sagrera i el
Nus de la Trinitat també
modificaran l'estació de
Sant Andreu Comtal i el seu
entorn. A finals de gener es
va començar a desmuntar
el pont de la riera d'Horta,
a fi d'habilitar l'espai neces-
sari per construir-hi les no-
ves infraestructures ferro-

viàries i substituir-ne el
clavegueram. Per aquest
motiu s'han fixat uns itine-
raris alternatius per al tràn-
sit rodat. En sentit Sant
Andreu, els vehicles s'hau-
ran de desviar des del pont
del Treball Digne cap al car-
rer Berenguer de Palou. En
canvi, per anar a la rambla
de Prim s'ha habilitat la

ronda de Sant Martí en do-
ble sentit. Igualment s'ha
vist afectat el recorregut del
36, línia que serà gratuïta
per als veïns afectats. Tam-
bé s’han modificat els hora-
ris de rodalies a l’estació de
Sant Andreu Comtal i es re-
comana informar-se dels
nous horaris a Renfe. Per
agafar el bus de franc,
caldrà obtenir un carnet
acreditatiu en el Punt d'In-
formació d'Adif del carrer
Sicília, 268. 
La línia d'alta velocitat
també canviarà completa-
ment la fisonomia de l'ac-
tual estació de Sant Andreu
Comtal, la qual serà cober-
ta i tindrà dues entrades
(una davant l'actual estació
i una altra cap a la zona de
La Maquinista). Les vies
del tren ja no seran una
frontera entre la banda
nord i la banda sud del dis-
tricte, i es podrà travessar
el parc sense cap barrera.

Solució d'alta enginyeria perquè
el TAV no afecti la Torre del Fang 

La Torre del Fang.

El bus 36 serà
gratuït per al
veïnat de la zona
afectada

El pont de la riera
d'Horta es
desmunta per
poder fer les obres
del tren d'alta
velocitat (TAV);
per això, s'han
habilitat itineraris
alternatius al
trànsit rodat

La plaça de Sant Agustí Vell, d'on sortien molts traginers
que feien servir la carretera de Ribes. (Foto: Arxiu JMC)

Carretera de Ribes (I)
Una de les principals vies de comunicació de la ciutat ha
estat, des de fa segles, la que uneix Barcelona amb la
plana de Vic i els Pirineus. Aquesta via ha estat conegu-
da com carretera de Ribes, després la Nacional 152 i ara,
en gran part, és la C17 i, en alguns trams urbans, és l’ac-
tual carrer de Ribes. És una via que arrencava a tocar del
portal de Santa Clara de les muralles, seguia pel mig
dels camps fins a arribar al Clot, continuava cap a Sant
Andreu i, quan arribava al turó de la Trinitat, lloc ano-
menat també la “quinta forca”, creuava la serra de Coll-
serola, pel coll de Finestrelles, i després anava fins a la
torre del Baró, on entrava a Montcada.
Del començament d'aquest camí, la Guía General de Barcelo-
na, de Manuel Saurí, de 1849, en feia la següent referència:
“El portal Nou, anomenat així perquè es va construir des-
prés de la caiguda de Barcelona el 1714, després d'haver-se
enderrocat el de Santa Clara. En sortir i a la dreta hi ha la
carretera de la Marina fins a França i a l'esquerra una altra,
que va cap al Vallès, la plana de Vic i l'alta muntanya”. És
una via de la qual hi ha notícies des dels segles XIV-XV.
Era un camí o una carretera provincial que, encara que no
estava en gaire bon estat, es podia transitar amb certes ga-
ranties i que feien servir tota mena de carruatges. A dues
llegües de Barcelona, a la torre del Baró, hi havia uns bu-
rots que cobraven una mena de peatge o impost que grava-
va tots els carruatges que transitaven per aquell indret. La
resistència dels traginers a pagar-lo originava moltes triful-
gues. Una part dels diners recaptats en aquest punt ser-
vien perquè l'Estat mantingués el cos d'enginyers civils, i
una altra part per atendre la conservació dels camins.
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



Jordi Miró

Uns 26 milions d’euros per
dur a terme trenta pro-

jectes a Sant Andreu. Aquest
serà el resultat palpable al dis-
tricte del Fons Estatal d’Inver-
sió Local que el govern de
José Luís Rodríguez Zapatero
ha creat per lluitar contra la
crisi econòmica que fustiga
des de fa molts mesos els ciu-
tadans. La idea és fomentar
l’obra pública a través dels di-
ferents ajuntaments de l’estat
–uns 8.000 milions d’euros en
total–, i al districte de Sant
Andreu ja està tot previst per-
què trenta projectes es facin
realitat entre l’abril i el desem-
bre d’aquest any per millorar
l’atenció social de les persones
més “ferides” econòmicament,
l’educació dels joves, les ins-
tal·lacions esportives, l’espai i
el paisatge públic a diferents

carrers del barri.
El plat estrella d’aquesta ona-
da inversora de l’Estat a Sant
Andreu serà la restauració de
l’edifici de l’antic canòdrom
de la Meridiana, el qual es va
tancar el febrer del 2006. Se-
gons fonts del Districte, la
idea és gastar-se uns 3,6 mi-

lions d’euros per restaurar l’e-
difici i que esdevingui un
equipament cultural impor-
tant de la ciutat.
Entre les actuacions previs-
tes, hi ha la remodelació i
l’ampliació dels centres de
serveis socials de la Franja
Besòs, dels barris de Bon Pas-

tor, de Baró de Viver i de la
Trinitat Vella, les obres de
millora dels mercats de Felip
II i el Bon Pastor (el primer es
reformarà interiorment i el
segon es muntarà en una car-
pa provisional mentre es fa
tot de nou). També es refor-
marà l’escola Ramon Beren-
guer III i es construirà una
escola bressol al carrer Costa
Rica, a la Sagrera.
Diversos carrers del districte
milloraran el seu aspecte, so-
bretot al barri del Congrés,
on es reformaran, per exem-
ple, les voreres de Felip II
s’instal·larà un ascensor al
pas de Sant Tarsici.
També hi haurà obres per
“pacificar” –fer-los més tran-
quils i de superfície plana– al-
tres carrers, com Bofarull,
Vallès, Sant Sebastià, Sant Il-
defons, Nadal o Vallès i Ri-
bot. I el mur de la Meridiana
tindrà també un aspecte més
agradable amb la plantació de
vegetació perquè no es vegi
només ciment. 
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N O T Í C I E Sf
Projecte “Famílies en xarxa”
Els centres escolars del districte estan acullen un
programa gratuït de formació en noves tecnologies
adreçat als pares, el qual finalitza aquest mes. Es diu
“Famílies en xarxa: noves tecnologies, famílies i edu-
cació” i és un projecte de l’Institut d’Educació que
apropa els pares al món de la informàtica i d’Inter-
net, perquè puguin ajudar els seus fills i compartir
l’ús d’aquests aparells.

Número 10 de “La Veu de la Gent Gran”
La revista municipal La Veu de la Gent Gran ha arri-
bat als deu números. Es va començar a publicar el
2003 i té periodicitat semestral. Informa dels serveis,
activitats, entitats o equipaments per a la gent gran
del Districte i també de qualsevol novetat en aquests
àmbits. També analitza o comenta assumptes d’in-
terès per a aquest sector de la població. El número 10
(desembre 2008) està dedicat als tallers de memòria.

Nova edició de 7 de TEATRE!
Del 9 al 15 de febrer s’ha celebrat la 6a edició de 7 de
TEATRE! de Sant Andreu, una setmana dedicada a la
formació en arts escèniques amb tallers dirigits per
professionals. Els tallers s’han fet al saT! Sant An-
dreu Teatre, al centre cultural Can Fabra, al centre cí-
vic Bon Pastor i, per primer cop, al Centre de Cultura
Popular de Sant Andreu (c. Arquímedes, 30), el nou
espai cultural del districte.

Carnestoltes per la convivència
El carnestoltes de Sant Andreu ha estat dedicat a la
convivència. La rua es va fer diumenge 22 de febrer.
Va sortir del carrer Gran de Sant Andreu amb Malats
i va arribar a Fabra i Puig amb Concepción Arenal, on
la regidora del Districte, Gemma Mumbrú, va lliurar
els premis. També es va repartir botifarra d’ou i coca
de llardons entre tots els participants. Barcelona
Comerç va patrocinar una de les carrosses, la qual
tenia com a tema el programa Moda al Carrer.

El Districte de Sant Andreu tirarà endavant

30 projectes de millora d’equipaments i de

l’espai public als diferents barris del districte 

La reforma del mercat de Bon Pastor és un dels projectes finançats amb el Fons Estatal.

El carrer Joan Torras, un cop fetes les millores.

Inaugurats els nous carrers Joan Torras i del Dragó
Redacció

E l passat 10 de febrer, una
festa popular, amb cerca-

vila, un concert i una xocolata-
da popular, va donar la ben-
vinguda a la nova urbanització
dels carrers Joan Torras i Dra-
gó al barri de Sant Andreu. 
La cercavila va recórrer els
carrers de Joan Torras, Agus-
tí Milà i Dragó fins a arribar a
la plaça Miquel Casablancas. I
la música la va posar el grup
Jazz Band, de l’Escola Muni-

cipal de Música de Sant An-
dreu.
Gràcies a les obres que s’hi
han fet, el carrer de Joan Tor-
ras ha guanyat més superfície
per als vianants, amb una sig-
nificativa ampliació de la vo-
rera esquerra. 
Per la seva banda, els treballs
duts a terme al carrer Dragó
han permès que aquest espai
s’hagi integrat d’una manera
més amable per als vianants
amb la plaça de Miquel Casa-

blancas, amb una nova pavi-
mentació a un sol nivell entre
les voreres i la calçada reser-
vada per als vehicles, de ma-
nera que es contribueix a una
mobilitat més eficient.
Aquestes dues actuacions han
permès millorar les voreres,
facilitant així el pas a les per-
sones grans, alhora que, en el
cas del carrer Dragó, s’ha fet
més segura l’entrada i la sorti-
da dels alumnes de l’escola
Sagrada Família.

El Fons Estatal d’Inversió
deixa 26 milions al districte 

El canòdrom de 
la Meridiana serà
un equipament
cultural important
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P R O X I M I T A T

Daniel Venteo

Aquesta iniciativa que ara
es posa en marxa al Dis-

tricte de Sant Andreu és pio-
nera a tot el conjunt de la ciu-
tat de Barcelona. La nova
mesura neix amb la voluntat
d'apropar encara més l'acció
de l'Ajuntament al teixit dels
barris dels districtes. Així, ara
els consellers de barri dispo-
sen d'un despatx al centre cí-
vic (cc) o el casal de barri (cb)
del territori que tenen assig-
nat per atendre les demandes
i sol·licituds del veïnat, de ma-
nera que aquest col·lectiu tin-
gui al seu abast de manera cò-
moda i senzilla aquest servei.
És una iniciativa destinada a
reforçar el paper del barri com
a unitat bàsica de convivència
de la ciutat, mitjançant l'apos-
ta per les polítiques de proxi-
mitat de l'Ajuntament, així
com per la definició clara de
les responsabilitats atribuïdes
als consellers de barri.
Cada conseller de barri té una
agenda de dies i hores als seus
corresponents equipaments,
que són anunciats a través

dels centres cívics i per altres
mitjans, com ara el web del
Districte i els taulers d'infor-
mació municipal que hi ha si-
tuats a tots els barris de Sant
Andreu, entre d'altres.

L'atenció presencial persona-
litzada que ara ofereixen els
consellers de barri en els seus
propis territoris no està pen-
sada per realitzar-hi gestions
administratives, com ara
instàncies, per exemple, sinó
que la seva funció és recollir
les problemàtiques i els inte-
ressos dels veïns que partici-
pin en les trobades, de cara a
facilitar-los posteriorment
una resposta oficial persona-
litzada.

Sant Andreu és
pioner en l'aposta
per reforçar el
paper dels
consellers de barri

Els consellers de

barri del Districte

disposen a partir

d'ara d'espais als

centres cívics per

atendre les peticions

del veïnat i les enti-

tats dels barris

Els consellers de Districte
s’acosten més als barris 

Abans la xarcuteria la duia la Visi i era en un
altre local del carrer Biscaia. Des de fa cinc

anys, la porta la Margarita Antón, que en
temps de la Visi feia de dependenta, i l'establi-
ment va passar al 313 del mateix carrer. Tenen
tota mena de carns i embotits, entre els quals
destaquen els ibèrics. Si ens fa mandra cuinar o
no tenim temps, també hi trobem plats prepa-
rats, com els macarrons, la fideuà, la verdura
saltada i molts altres, que van variant segons la
temporada. Les pizzes, que ells mateixos elabo-

ren i fins i tot podem encarregar-les al nostre
gust, tenen molta demanda. També tenen
hamburgueses d'elaboració pròpia que ens con-
venceran igual que han convençut els seus
clients, molts dels quals hi van des que la Visi
va obrir la xarcuteria fa gairebé tres dècades.
Ara, amb la Margarita, hi són la Joanna i l'Eva,
que també s'han guanyat l'estima dels clients.

Xarcuteria Visi / C. Biscaia, 313
Tel. 93 340 00 00

E L  T A U L E L L

Abans amb la Visi i ara amb la Margarita

Tenen pizzes i hamburgueses d'elaboració pròpia.

Joan Anton Font

S E R V E I  P Ú B L I C

Daniel Romaní

Fins al dia 31 de març es pot demanar a l'Ajunta-
ment de Barcelona la retirada de plaques amb sim-
bologia franquista dels habitatges de la ciutat.
Aquesta retirada es farà amb caràcter gratuït i sem-
pre a petició dels veïns de l'immoble. L'Institut Mu-
nicipal del Paisatge Urbà i la Qualitat de Vida ha de-
cidit ampliar el termini per fer-ne la sol·licitud fins
a finals d'aquest mes, perquè un nombre significatiu
de veïns de les comunitats de propietaris no havien
pogut celebrar l'any passat la reunió que incloïa la
possibilitat de retirar la placa amb símbol franquis-
ta del seu habitatge a l'ordre del dia.
Aquesta iniciativa forma part d'una campanya gene-
ral per a la retirada dels símbols franquistes a Bar-
celona, que comprèn també els símbols que hi ha als
edificis de titularitat municipal i als espais públics
(carrers, places, parcs i jardins), d'acord amb la Llei
de la Memòria Històrica.
L'inventari dels símbols franquistes de Barcelona,
fet per la historiadora de la Universitat de Barcelo-
na Pilar Mateo, posa de manifest que a la ciutat que-
den pocs símbols franquistes. La major part són pla-
ques d'habitatges públics de l'antic règim, amb el
jou i les fletxes o amb altres al·lusions al franquis-
me. És previst que la retirada de les plaques es faci
aquest mateix any 2009.   

Més informació: 
T. 93 256 25 25
www.bcn.cat/paisatgeurba
paisatgeurba@bcn.cat

Retirada gratuïta de
plaques franquistes

El conseller Enric Ferández-Velilla amb una ciutadana.

AGENDA DELS CONSELLERS DE BARRIA
• CC Baró de Viver:
dimecres, de 18 a 19 h, i divendres, de 9.30 a 10.30 h
• CC Bon Pastor: dijous, de 19.30 a 20.30 h
• CB Congrés-Indians: dilluns, de 17 a 18 h,
i dijous, de 19 a 20 h
• Equipament Garcilaso-Navas:
dimarts, de 19.30 a 20.30 h
• CC Sagrera: dijous, de 19.30 a 20.30 h
• CC Sant Andreu: divendres, de 9.30 a 10.30 h
• CC Trinitat Vella: dijous, d’11.30 a 12.30 h,
i divendres, de 18.30 a 19.30 h  
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M U LT I M È D I A

TELEVISIÓ

Barcelona Televisió
“Hola Barcelona”
De dilluns a divendres, de 12 a 14 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
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

Barcelona Visió

Aquest web és una gran aposta pel vídeo
a Internet i permet veure audiovisuals
sobre aspectes desconeguts de la ciutat.
A més, disposa d'una base de dades de
recursos audiovisuals de la ciutat  i per-
met als usuaris enviar el seus vídeos
sobre Barcelona. 
www.bvisio.com

Canal Cultura

Canal Cultura vol potenciar el coneixe-
ment de l'actualitat cultural de la ciutat.
Per fer-ho, compagina informació de
caràcter textual amb continguts audio-
visuals molt rellevants. Canal Cultura,
tant a les seves seccions com a la seva
plana principal, facilita un seguit d'en-
llaços a webs d'interès, de manera que
respon a un altre dels seus reptes: esde-
venir un portal de portals culturals.
www.bcn.cat/canalcultura

w

per MANEL

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

Pere S. Paredes

Sota el projecte “Sant Andreu fa
atletisme”, i amb la col·labora-

ció de l'Agrupació Atlètica Catalu-
nya i el Districte de Sant Andreu,
el parc esportiu municipal de Can
Dragó va acollir, el passat mes de
febrer, un seguit de proves atlèti-
ques en les quals van participar
371 alumnes de vuit escoles dife-
rents del districte de cicle mitjà de

Primària.
Aquesta promoció de l'atletisme a
Sant Andreu aspira a introduir els
joves en aquest esport mitjançant
un seguit de proves com les curses
de velocitat, d'obstacle, salts
d'alçada, llançament de pes o de
disc, curses de relleus i d'altres. 
Els participants, a més a més de
tastar una mica el que suposa fer
un míting amb controls de temps,

registres de marca i medalles per
premiar la participació, reben un
seguit de classes teòriques on
aprenen les tècniques i els fona-
ments d'aquest esport.
Aquesta iniciativa, que va tenir
una trobada final entre tots els
centres participants el 24 de fe-
brer, tindrà la seva continuïtat
amb alumnes de cicle superior, en-
tre abril i maig.

Trobada atlètica de Primària a Can Dragó

Joan Anton Font

El 2009 és un any especial per a la
UE Sant Andreu: l'any del seu

centenari. És, per tant, un dels clubs
més antics del nostre país, i la Co-
missió del centenari, presidida per
Francesc Aresté, s'ha encarregat
d'organitzar els actes que mereix
una ocasió tan especial. El passat 28
de gener va tenir lloc, a la sala An-
dreu Cortines de la seu del Districte,
l'acte que dispara el tret de sortida
als esdeveniments de celebració dels
cent anys de l'entitat: la presentació
de la litografia commemorativa. 
A l'acte, hi van assistir l'alcalde de
Barcelona, Jordi Hereu, el presi-

dent de la UE Sant Andreu, Joan
Gaspart, el president de la Comis-
sió del centenari, Francesc Aresté,
l'autor de la litografia, Robert Lli-
mós, i la regidora del Districte,
Gemma Mumbrú.
La sala va quedar petita davant la
gran afluència de gent, que, com va
afirmar la regidora, “fa evident el
pes social de la Unió Esportiva i el
que representa l'entitat per a Sant
Andreu”.
El president, Joan Gaspart, va des-
tacar el fet que la Unió Esportiva és
el producte de cent anys d'història i
va dedicar un record als fundadors,
els socis i els jugadors que ja no són
entre nosaltres i que van contribuir
a fer gran l'entitat. També va desta-
car la importància del futbol base i,
pel que fa a les aspiracions esporti-
ves, va declarar que “l'ascens a se-
gona seria una bona manera de ce-
lebrar els cent anys”.
L'alcalde, Jordi Hereu, va recordar
quan era regidor del Districte i va
veure des del balcó de la seu l'eufò-
ria dels aficionats que omplien la

plaça d'Orfila quan la UE Sant An-
dreu va aconseguir l'ascens a sego-
na B. També va declarar que “és un
club important no només a Sant
Andreu, sinó també per a l'esport a
la ciutat”. 

El passat divendres 13 de febrer va
tenir lloc el sopar del centenari amb
la presència del president de la Ge-
neralitat, José Montilla, i l’alcalde
de Barcelona, Jordi Hereu. Van ser-
hi presents més de 500 persones i
es van lliurar les insígnies del club
als socis i treballadors més antics.
La celebració del centenari inclou,
entre altres actes, sopars, conferèn-
cies, presentacions del llibre i el ví-
deo commemoratius, partits amb
equips de primera divisió i la tradi-
cional anada a Montserrat.

Enguany la UE Sant

Andreu fa els cent anys.

Els actes de celebració

van començar el passat

28 de gener amb la pre-

sentació de la litografia

commemorativa a la seu

del Districte 

Joan Gaspart va dedicar
un record als fundadors,
socis i jugadors que ja
no hi són

L'alcalde i la regidora del Districte van presidir el primer acte del centenari.

La Unió Esportiva Sant Andreu 
celebra el centenari
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Cinquè lloc a Atenes, però als Jocs
de Pequín no va aconseguir un
bon resultat. 
Sí, a Pequín vaig tenir una mica de
mala sort, perquè just arribar a la Xina
vaig començar a tenir febre. Tenia una
bronquitis i vaig estar al llit dos dies
abans de competir. 
Deu ser una mica frustrant prepa-
rar-se durant quatre anys i posar-
se malalta dies abans de competir.
Si tu estàs bé i falles, pots pensar que
hi ha hagut errors teus, però si és una
cosa que no controles, et quedes una
mica malament. Després d'Atenes, on
tot va ser arribar i fer un bon resultat,
pensava que podria millorar a Pequín.
Però bé, el treball és acumulatiu; els
Jocs Olímpics són importants medià-
ticament, però no deixen de ser una
competcició més. Ara tenim un Mun-
dial i aquests campionats també són
importants. Després de Pequín vaig
pensar deixar de nedar, però més en-
davant, més fredament, m'hi vaig re-
pensar i ara vull continuar. El dia que

no m'agradi competir abandonaré
aquest esport. 
Per què volia abandonar la nata-
ció?
Quan vaig tornar de Pequín no volia
seguir, com he dit, i només tenia ganes
de tornar a casa meva, però després
d’un mes de vacances, amb els amics i
la família, que són els que més t'aju-
den, reflexiones i t'ho fan veure d'una
altra manera.
Fins a Pequín hi ha un llarg camí
com a nedadora.
Vaig començar amb sis anys, perquè a
la meva mare li van prescriure la nata-
ció per problemes d'esquena, i vaig co-
mençar a acompanyar-la a la piscina.
Què recorda del primer cop?
Vaig començar a la Unió Esportiva
d'Horta, on anava amb els amics i la
gent de classe. Ens ho passàvem molt
bé.
Però arriba una edat en què cal en-
trenar durament per progressar.
Amb dotze anys, era conscient
dels sacrificis que havia de fer?
Ho veia normal, perquè la natació m'a-
gradava molt. Sí que aixecar-me al matí
era un “pal”, però després aprofitava
molt més el matí i les tardes les tenia
lliures. 

Fa nou anys que viu al CAR. És la
seva segona casa?
Vaig entrar-hi amb quinze anys. Al
CAR, hi tens institut i instal·lacions
esportives i està molt bé, perquè ho
pots combinar perfectament. Estic
molt contenta, perquè tinc totes les
facilitats del món igualment amb els
“fisios”, els metges, l'alimentació, etc.

Però el CAR també significa es-
tar lluny de la família...
Sí, són nou anys de sacrificis, perquè
he d'entrenar molt fins al dissabte al
migdia i, vulguis o no, només veus la
família dissabte a la tarda i diumenge
al matí. És dur, perquè és un esport
individual en què cal molt sacrifici.
Recordo que el primer any al CAR em
va costar molt, lluny dels pares, que
són els qui que sempre estan al teu
costat i sempre t'ajuden.
La mentalitat en aquest esport

és fonamental. Es preparen d'al-
guna manera especial?
Al CAR hi ha psicòlegs, però no els he
necessitat mai. Ara bé, estudio Psico-
logia perquè crec que m'ajuda. En tot
allò que estudio hi ha moltes coses
que me les aplico a mi mateixa. És im-
portant la psicologia, perquè la nata-
ció és un esport individual on hi ha
moltes enveges i un dia estàs a dalt i
l'altre, a baix. Les coses no canvien
tant, perquè ni ets tan bo ni tan do-
lent, continues sent el mateix, però
sempre has de confiar en tu mateixa. 
De l'Horta a l'Hospitalet i ara al
Sant Andreu. Què li  aporta
aquest club?
Estic molt contenta. M'aporta molta
tranquil·litat en totes les qüestions
econòmiques i és un club gran, però
l'ambient és molt senzill i molt casolà
i tothom t'anima.
I on està el seu germà Àlex, a
més a més...
Sí, i ara entrena el CAR de Sant Cugat
i em fa molta il·lusió, perquè jo l'he
vist créixer com a nedador i és molt
important anar a les competicions
junts. Tinc la meva il·lusió de millorar
personalment, però també de veure
com el meu germà progressa.

E N T R E V I S T A E r i k a  V i l l a é c i j a ,  n e d a d o r a  d e l  C l u b  N a t a c i ó  S a n t  A n d r e u

Villaécija destaca que el Sant Andreu és un club gran, però amb un ambient molt casolà.

Nascuda a Barcelona l'any 1984. Actualment

resideix al Centre d'Alt Rendiment de Sant

Cugat mentre estudia Psicologia a través de la

UNED. Amb diversos rècords d'Espanya en 400,

800 i 1.500 metres i diverses medalles interna-

cionals, ha participat en dos Jocs Olímpics

“El dia que no m'agradi
competir abandonaré

aquest esport”

“Després de Pequín,
vaig pensar a
abandonar la natació”

Miquel
Pellicer


