
La nova escola Eulàlia Bota va en-
trar en funcionament el passat 15
de setembre amb l’inici del curs es-
colar. La seva construcció havia co-
mençat el novembre de l’any passat.
Es tracta d’una de les primeres ac-
tuacions del nou complex d’equipa-
ments, habitatges i espais públics de
les antigues casernes de Sant An-
dreu, una de les operacions de
transformació urbana més impor-
tants que es fa actualment a la ciu-
tat. El nom de l’escola és un home-
natge a la pedagoga Eulàlia Bota,
que va ser veïna de Sant Andreu.
L’escola Eulàlia Bota s’afegeix a la
comissaria dels Mossos d’Esquadra
que ja va ser inaugurada mesos en-
rere a l’espai de les antigues caser-
nes de Sant Andreu.

El solar de les antigues casernes 
acull la nova escola Eulàlia Bota
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El trànsit en aquest
carrer s’ha desviat
cap al carrer Segre

PERSPECTIVES

L’alcalde destaca les 
perspectives de futur 
que s’obriran a la zona

Pàg. 3

E N T R E V I S TA Pàg. 8

Brenton Cabello 
Nedador

“Pequín ha estat 
la millor experiència 
de la meva vida”

U R B A N I S M E Pàg. 4

Comença 
la construcció del 
túnel de l’AVE sota 
el carrer Mallorca 

P O L I E S P O R T I U Pàg. 7

Club de Lluita Baró 
de Viver
A la Lliga de Divisió d’Honor

S E R V E I  P Ú B L I C Pàg. 6

Campanya per 
fomentar el lloguer
de pisos buits 

C U LT U R A Pàg. 6

Places i equipaments
s’omplen un altre cop
de música i paraules

Pàg. 5

SANT ANDREU
B A R R I S  D E www.bcn.cat  |  oc tubre 2008

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

S
U

P
L

E
M

E
N

T

Els alumnes han estrenat la nova escola.

SAGRERA-TRINITAT

Han començat els 
treballs per construir
aquest tram de TAV

La reforma ferroviària
avança a tota màquina
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W L ’A G E N D AWI N F O Ú T I Lt

Dissabte 18 d’octubre
Estem de festa (titelles)
A les 12 h. Centre cívic La Sagrera (Martí Molins, 29)
Divertides titelles de garrot: sorpresa, humor i energia.
Els titelles preparen una festa. Cia. Tururut.

Dissabte 25 d’octubre
Oh! Quins colors!
A les 18 h. Bibl. Ignasi Iglésias (Segre, 24-32)
Conte-taller a càrrec de Gemma Papell.

Diumenge 26 d’octubre
Animació & Contes 
A les 13 h. Plaça Baró de Viver 
Contes per a tots els gustos. Contes per riure i contes per
pensar. A càrrec de Santi Rovira, veu i guitarra. 
Magenta i l’univers 
A les 12 h. Plaça Islàndia
Una Lluna que riu, una Terra que està trista i perduda,
un Sol errant ple de llum i d’escalfor... i la Magenta, peti-
ta fada viatgera.

Dissabte 8 de novembre
Tsinmane, un viatge a l'Amazònia
A les 17 h. Centre cívic La Sagrera (Martí Molins, 29)
Tsimane és un espectacle de titelles que ens vol fer refle-
xionar sobre diferents maneres de viure el món i la natu-
ra. Cia. Zia Guantazo.

Dimarts 14 d’octubre
Una estirpe de petisas/El meu avi 
no va anar a Cuba
A les 21 h. Nau Ivanow (Hondures, 28-30)
III Ciclo de Teatro x la Identidad Catalunya.

Del 16 al 26 d’octubre
La guerra dels fràgils
Dj-dv (21 h), ds (21.30 h) i dg (18.30). SAT (Neopàtria, 54)
Una tragicomèdia sobre uns corresponsals de guerra
destinats a un conflicte armat. Cia. Teatre Arca.

Del 3 al 17 d’octubre
Fotografia industrial
Nau Ivanow (Hondures, 28- 30)
A càrrec de Núria Marín. Inauguració dia 3 a les 20 h.

Divendres 17 d’octubre
Marc Egea a la viola de roda
A les 18 h. Bibl. Ignasi Iglésias (Segre, 24-32)
Espectacle musical que ens permetrà veure l'evolució de
la música occidental des de l'edat mitjana fins als nos-
tres dies gràcies a aquest peculiar instrument. 
San Josex
A les 22 h. Centre Garcilaso (Juan de Garay, 116-118)
Dins del cicle Música i Paraules. Entrada gratuïta.
Un grup que podria haver nascut d’una unió accidental
entre Bob Dylan i Beck. 

Dissabte 18 d’octubre
10 cançons als volts de “La plaça 
del Diamant” 
A les 12 h. Plaça Trinitat 
Ens endinsarem en la vida de la Colometa per desvetllar
la seva grandesa i alhora de totes aquelles dones que llui-
ten pels seus drets. A càrrec de Mercè Pérez, veu i guita-
rra.

Dijous 23 d’octubre
Dani Nel·lo
Nau Ivanow (Hondures, 28- 30)
Preu i hora a determinar.

Divendres 24 d’octubre 
La rumba del Micu
A les 21 h. Centre cívic Bon Pastor (pg. Enric Sanchís, 12)
Cançó d’autor intimista i introspectiva que té com a con-
trapunt l’acompanyament  a la guitarra amb la tècnica
del ventilador, que fa que els temes siguin ballables. 
Puntos suspensivos
A les 22 h. Centre Garcilaso (Juan de Garay, 116-118)

Cafè concert.
Dimecres 15 d’octubre
“Sant Andreu de Cap a Peus”
A les 21.30 h. Bibl. Ignasi Iglésias (Segre, 24-32)
Xerrada per part de l'associació de veïns i els responsa-
bles de la revista de barri Sant Andreu de Cap a Peus.

Dissabte 29 de novembre
Coneix Sant Andreu de Palomar
A les 17 h. Punt de sortida: plaça Orfila
Visita a l’antic Ajuntament de Sant Andreu, la parròquia
de Sant Andreu de Palomar, l’antiga estació de tren, Can
Fabra, la farmàcia Guinart, la parròquia de Sant Pacià,
amb els mosaics d’Antoni Gaudí... Organitza: centre cívic

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



Redacció 

L’empresa pública Adif ha
començat a preparar el

terreny per a la construcció
del tram  d’alta velocitat entre
la Sagrera i el nus de la Trini-
tat. El passat 16 de setembre,

van començar els treballs per
construir un mur pantalla de
820 metres al cantó munta-
nya d’aquest sector. L’obra no
afecta el pas dels trens, però sí
que altera la circulació pel car-
rer de Josep Soldevila, per on

ara només podran passar
veïns i autobusos. La resta del
trànsit s’ha desviat pel carrer
Segre. Segons informa la ma-
teixa Adif, amb l’objectiu de
minimitzar les molèsties als
veïns es condicionarà un espai
d’estacionament a la coberta
dels tallers de Transports Me-
tropolitans de Barcelona. L’ac-
cés de vehicles en aquesta
zona es farà a través del pont
de la riera d’Horta. Els via-
nants podran passar per
l’esmentat pont i la passarel·la
per a vianants, i posterior-
ment a través d’una pas-
sarel·la provisional.  
El mur pantalla que es cons-

trueix  –i que servirà per ci-
mentar un vial per a vehicles
al cantó muntanya de la futu-
ra plataforma ferroviària–
forma part dels treballs del
tram d’alta velocitat entre la
Sagrera i el nus de la Trinitat.
Aquest tram de 4,24 km in-
clou també la construcció de
la nova estació de rodalies de
Sant Andreu Comtal, un nou
taller de manteniment, la re-
modelació de les vies, la cons-
trucció d’una gran llosa de co-
bertura en aquest sector...
Aquestes obres, sumades a les
que es fan a la resta de la ciu-
tat, donen lloc a un volum d’o-
bra fins i tot superior al de la
reforma ferroviària que es va
fer amb vista als Jocs Olím-
pics.  
El passat 4 de setembre, l’al-
calde Jordi Hereu va fer una
visita d’obres a diversos punts
de Barcelona per anunciar que
“vénen anys de moltes obres a
la ciutat”. Hereu va assumir

que “l’Ajuntament ha de saber
minimitzar les molèsties”,
però va voler recalcar que
“s’estan obrint perspectives
molt importants”. Hereu va
posar com a exemple l’estació
intermodal de Sagrera-Meri-
diana, on confluiran les línies
de metro 1, 4, 5 i 9, a més de
les rodalies de Renfe. “Serà

l’intercanviador més impor-
tant de la ciutat”, ja que hi
passaran diàriament més de
100.000 persones. Hereu va
visitar personalment l’im-
mens pou de la plaça de les
Havaneres, des d’on s’ha d’ex-
treure i desmuntar la tunela-
dora que ha perforat el túnel
de la línia 9 des del passeig de
l’Onze de Setembre. 
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La plaça de les Havaneres, durant la visita d’obres que va fer l’alcalde Jordi Hereu.

A mitjan setembre han començat

els treballs per a la construcció

del tram d’alta velocitat entre

Sagrera i el nus de la Trinitat.

“Vénen anys de moltes obres,

de perspectives importants”,

diu l’alcalde, Jordi Hereu

C IU TA DA N S OPINE N

Sonsoles Grasse
Infermera

De moment encara em
sembla poca cosa, molt
d'enrenou i pocs resul-
tats. Hem d’esperar que
els resultats siguin
reals.

Jonathan Buena
Paleta

Pues a mí no me afec-
tan, pero pienso que
son positivas para el
barrio. Todo lo que
sean mejoras es bueno.

Maria Pizarro
Mestressa de casa  

Encara no es pot valo-
rar, perquè tot està en
obres,  però si fan el
que han dit, penso que
serà positiu per al
barri.

José Maria
Carballo
Jubilat

Bueno, aún se está
haciendo, así que no se
puede valorar, sólo
falta ver como serán los
resultados finales.

Júlia Moreno
Mestressa de casa

De moment encara està
tot en obres, però
penso que el resultat
serà positiu per al
barri, encara que
actualment estem
patint la transformació.

Carlos Agut
Informàtic

Penso que estan molt
bé. Crec que el barri
serà millor quan s'ha-
gin acabat les obres.
Serà positiu.

Q u i n  e q u i p a m e n t  l i  a g r a d a r i a  q u e  p o s e s s i n  a l  t e r r e n y  d e  l a  p r e s ó ?

La reforma ferroviària i la 
Línia 9 avancen a tota màquina  

El trànsit pel carrer
Josep Soldevila 
s’ha desviat cap al
carrer del Segre



Imatge rural de la masia de can Valent. (Foto: Arxiu
AEM.)
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U R B A N I S M E  

Redacció 

E l carrer Mallorca, entre
l’avinguda Meridiana i

el carrer Espronceda estarà
tallat al trànsit fins a l’estiu
vinent. També es veurà
afectat un petit tram del
carrer Clot. Durant aquest
període, el trànsit es des-
viarà pel carrer Múrcia. I
cal tenir en compte que el
carrer Trinxant canviarà de
sentit per facilitar la mobi-
litat. Els veïns del carrer
Mallorca disposaran de
passadissos de vianants i
s’habilitaran accessos als
pàrquings de la zona. 
En un primer moment, es
desviaran tots els serveis
canalitzats de gas, electrici-
tat, fibra òptica i diversos
col·lectors. Un cop quedi la
zona lliure, es procedirà a

excavar un túnel, el qual
s’apuntalarà amb unes pan-
talles de formigó i es re-
forçarà amb pilots d’injec-
ció allà on calgui. Després
es cobrirà el carrer Mallor-
ca i es procedirà a la seva
remodelar-lo. 

Les obres tenen una dura-
ció prevista de dotze mesos
i deixaran enllestida la
boca nord del túnel ferro-
viari que ha d’unir l’estació
de Sants i la Sagrera. L’estiu
del 2009, coincidint amb la
finalització dels treballs,
arribarà la tuneladora. La

gran màquina serà intro-
duïda al túnel construït i
prosseguirà les tasques de
perforació, direcció Sants,
ja sense cap afectació per
als veïns. 
El projecte també ha tingut
en compte la preservació i
protecció de la Torre del
Fang, un edifici catalogat
que es remunta al segle XIV.

El nou carrer Mallorca
Les obres del túnel de l’AVE
obligaran a obrir el carrer
Mallorca. Un cop acabats
els treballs, aquest carrer
s’haurà de refer i  aquesta
circumstància s’aprofitarà
per dur-hi a terme una re-
modelació total. Se n’ei-
xamplaran les voreres
–arribaran gairebé als cinc
metres (avui una en fa dos
i l’altra 3,20 m)–, s’hi supri-
mirà un carril de circulació
i es procedirà a instal·lar-hi
mobiliari urbà nou i també
arbrat.

L’alcalde, Jordi Hereu, la regidora de Sant Andreu, Gemma Mumbrú, i el regidor de Sant
Martí, Francesc Narváez, al balcó d’un veí, des d’on van veure les obres del carrer Mallorca. 

El nou carrer
Mallorca tindrà
voreres més
amples

El carrer Mallorca estarà tallat fins a 
l’estiu vinent i el trànsit s’ha desviat pel
carrer Múrcia mentre durin les obres

La masia de 
Can Valent
A tocar del cementiri de Sant Andreu de Palomar, en el bar-
ri de Porta, a la cantonada del carrer de Rio de Janeiro amb
Pintor Alsamora, s’hi troba la masia de can Valent, un edi-
fici construït entre els segles XVI i XVII, avui en desús, però
testimoni d’un passat agrícola, de terres de conreu i vinya,
d’aquest territori històric de Sant Andreu, el qual, a partir
de l’any 1984, després de la nova reorganització municipal
de districtes, va quedar adscrit al de Nou Barris.
Can Valent, masia que Mossèn Clapès també anomenava
can Morgadès en les seves Fulles Històriques de Sant An-
dreu, publicades l’any 1931, es va construir al peu del
camí que comunicava els pobles de Sant Andreu i Horta,
en el tros anomenat de Piferrer o del Bruc, com era cone-
gut abans de l’agregació a Barcelona el 1897.
L’edifici és planta basilical i façana asimètrica, perquè se li
va afegir a la banda esquerra un cos de 3 x 3,5 metres.
Disposava de planta baixa, pis principal i unes golfes a la
part central de la façana original. Amb coberta de dues ai-
gües, a la part posterior i lateral esquerra, es van afegir
posteriorment a la construcció original tres cossos co-
berts a diferents alçades.
El canvi de rural a urbà que va anar experimentant aquest
indret va convertir el mas primer en un comerç de jardine-
ria, i va passar amb el temps a acollir el magatzem, una
oficina i l’arxiu definitiu d’una important empresa cons-
tructora. Finalment, l’Ajuntament de Barcelona va com-
prar can Valent i en preveu la seva rehabilitació, sobretot
pel que fa a la seva façana principal.
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

Comença la construcció del túnel 
de l’AVE sota el carrer Mallorca 



Daniel Venteo

El passat 15 de setembre,
pràcticament tot eren

alegries a les portes de la
nova escola Eulàlia Bota. La
majoria dels alumnes, il·lu-
sionats per la tornada “al
col·le”, a més estrenaven au-
les noves. Les modernes ins-
tal·lacions de la nova escola,
construïdes en un temps rè-
cord, eren recorregudes no
només per ells sinó també
per les seves famílies. El cen-
tre educatiu va celebrar, amb
motiu de la seva entrada en
funcionament, una jornada
de portes obertes perquè els
pares dels alumnes poguessin
conèixer de primera mà el
nou edifici el mateix dia del
començament del curs. 

La normalitat va ser la tònica
de la jornada, com a la resta
de la ciutat. El nou curs esco-
lar va començar amb plena
normalitat a la ciutat. Un to-
tal de 240.344 alumnes s'han

incorporat als centres educa-
tius de Barcelona, 7.485 més
que el curs escolar passat, una
xifra que significa un aug-
ment d'un 3,1% de l'alumnat.

L’Eulàlia Bota és, juntament,
amb el Fructuós Gelabert (Ei-
xample), el Pere Quart i la Lla-
cuna (Sant Martí), una de les
quatre noves escoles obertes
amb el nou curs escolar, junta-
ment amb dos nous centres
d'educació primària, La Ma-
quinista i Sant Martí, i quatre
noves escoles bressol: les del
Cotxet (Sants-Montjuïc), El
Putget i El Tramvia Blau (Sar-
rià-Sant Gervasi) i El Bressol
del Poblenou (Sant Martí). En
total, 324 places noves.
Durant el 2008, un centenar
de centres educatius públics
de la ciutat es beneficien
d'actuacions de reforma i mi-
llora de diversa envergadura,
amb una inversió total que
supera els 72 milions d'eu-
ros. A més, no fa gaire que
l’Ajuntament i la Generalitat
han signat un acord per in-
vertir 411 milions d'euros
(261 milions aportats per
l'Administració catalana i
150 milions per l ’Ajunta-
ment), que es destinaran a la
creació i millora d'escoles.
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N O T Í C I E Sf
Casal de barri Congrés-Indians 
El 23 d’octubre, amb una festa que inclou visita del
centre oberta a tothom, espectacles i refrigeri,
s’inaugura el casal de barri Congrés-Indians (carrer
Manigua, 25-35). El nou equipament, que estarà ges-
tionat per l’Associació Caliu-Congrés, tindrà un  ho-
rari de funcionament de 9 a 14  hores i de 16  a 20
hores, de dilluns a divendres. 

La nova biblioteca de la Sagrera busca nom
Aquest mes s’ha iniciat un procés participatiu per tro-
bar nom a la nova biblioteca de la Sagrera. Durant les
festes del barri, s’instal·laran unes urnes al centre cí-
vic, a les escoles i a la Mostra d’Entitats, on els veïns
podran triar entre els quatre noms preseleccionats
durant una trobada entre AMPA i entitats celebrada a
principi de mes. També s’hi podran fer noves propos-
tes. El nom triat es presentarà en una festa. 

Activitats gais al centre cívic Sant Andreu
Dins les activitats que organitza al centre cívic Sant
Andreu el Grup d’Amics Gais (GAG), dimarts 18 d’oc-
tubre se celebrarà una conferència sobre “Tenir un
fill o filla gai, lesbiana o transsexual”. Tindrà lloc a
les 18 hores. Dimarts 25 i a la mateixa hora es podrà
gaudir de “Cançons gais”, un ball amenitzat amb els
himnes gais de la dècada dels 80, 90 i de l’actualitat.
Totes dues activitats són gratuïtes. 

Inauguració del carrer Balari i Jovany
El carrer del Doctor Balari i Jovany ha estat renovat
íntegrament. Amb aquest motiu, el passat 20 de se-
tembre es va fer un vermut d’inauguració, que va
comptar amb l’assistència de la regidora del Distric-
te, Gemma Mumbrú. Durant les obres, que s’han fet
en dues fases, s’ha substituït el clavegueram, s’ha
unificat l’amplada de les voreres i s’han corregit els
pendents de calçada i voreres. També s’han soterrat
les instal·lacions aèries de serveis.

La nova escola, que

ha entrat en funcio-

nament amb el nou

curs escolar, és un

dels primers grans

projectes de renova-

ció del recinte de les

antigues casernes de

Sant Andreu

El pati de la nova escola ple de nens i nenes.

El carrer Vinya Llarga on s’instal·laran unes escales mecàniques.

Obres de millora als carrers del districte
F. E.

L a segona quinzena d’oc-
tubre s’inicien obres de

millora a diferents carrers del
districte. Es tracta dels car-
rers Monlau i Mossèn Juliana
(la Sagrera), Barri Vermell
(Bon Pastor), Llenguadoc i
Neopàtria (Sant Andreu), Bis-
caia (Navas) i Almassora-Vi-
nya Llarga (Trinitat Vella). 
Aquestes vies es remodelaran
seguint els criteris de millorar
la circulació dels vianants, eli-

minar les barreres arquitectò-
niques, pacificar el trànsit, re-
novar el mobiliari urbà, l’ar-
brat i l’enllumenat i soterrar
els cables de serveis. Als car-
rers Almassora-Vinya Llarga
Trinitat Vella, s’hi construiran
unes escales mecàniques, i al
Nus de la Trinitat, s’hi instal-
laran pantalles acústiques per
amortir el soroll del trànsit. A
més, al Congrés s’habilitarà un
jardí a l’interior d’illa situat
entre els carrers Vèlia, Pardo,

riera d’Horta i Can Ros. La in-
versió total és de més de 8,2
milions d’euros.
Les obres de millora urbanísti-
ca ja estan engegades al carrer
Joan Torras i a la plaça Miquel
Casablancas (Sant Andreu), i
als carrers Garcilaso (Congrès)
i César Augusto Sandino (Bon
Pastor). I es preveu renovar els
carrers Vallès, Sant Ildefons,
Sant Sebastià, Bofarull, Ma-
tanzas i el passatge de Can
Berdura cap al final d’any.

Els alumnes estrenen la 
nova escola Eulàlia Bota

L A  T R A N S F O R M A C I Ó  D E  L E S  C A S E R N E SA
El nou CEIP Eulàlia Bota està situat al complex d’equipa-

ments i habitatges de les casernes de Sant Andreu. A més

d’habitatge protegit i la nova escola, l’antic espai de les

casernes integrarà nombrosos equipaments públics, com

ara la nova caserna de Mossos d’Esquadra, centre cívic,

biblioteca,residència,centre de dia i casal de gent gran,cen-

tre sociosanitari i complex esportiu, entre d’altres. El dis-

seny del nou complex d’equipaments del districte ha estat

el resultat d’un intens procés de participació ciutadana.

77 centres públics
comencen el curs
escolar amb les
millores finalitzades
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C U LT U R A  

Daniel Romaní

L a música i les paraules
són dos llenguatges es-

sencials que tenen molt a
veure amb la creativitat i la
imaginació. Des de fa uns
quants anys, a Sant Andreu
té lloc un cicle que porta mú-
sica i paraules, per mitjà de
concerts, recitals i propostes
infantils, a diferents espais
del districte: places, bibliote-
ques i altres equipaments
culturals. 
“Música i paraules” forma
part de la tradicional oferta
cultural del Districte. En-
guany arriba a l’onzena edició.
Les activitats tenen lloc del
17 al 26 d’octubre i són les se-

güents: un concert de Sanjo-
sex (17 d’octubre, centre Gar-
cilaso), “10 cançons als volts
de La Plaça del Diamant” (18
d’octubre,  plaça Trinitat Ve-
lla), un recital de poesies es-

crites per dones amb acom-
panyament de piano (19
d’octubre, plaça Masadas), “La
rumba del Micu” (24 d’octu-
bre, centre cívic Bon Pastor),
“Animació&Contes” (25 d’oc-
tubre, plaça Baró de Viver),

un concert de música vocal
(25 d’octubre, plaça del Co-
merç), l’espectacle “Magenta i
l’Univers”, creat a partir de
contes i il·lustracions de Car-
me Solé Vendrell (26 d’octu-
bre, plaça Islàndia) i un con-
cert de l’Orquestra de Cambra
Catalana (26 d’octubre, Asso-
ciació de Veïns de Congrés-
Indians). 
A més, el dia 17 d’octubre té
lloc un singular espectacle
per als infants: un recorregut
per la música occidental, des
de l’edat mitjana fins a l’ac-
tualitat –la música antiga, el
folk, el jazz, la música moder-
na...–, amb un sol instru-
ment, la viola de roda (a la
Biblioteca Ignasi Iglésias–Can
Fabra). Finalment, diverses
biblioteques acullen concerts
dedicats a música dels Bal-
cans.

El cicle “Música i
paraules” arriba
aquest any a
l’onzena edició

Del 17 al 26 d’octubre se celebren a diver-

sos espais del districte un munt d’activitats

relacionades amb la música i la paraula   

Actuació a “Música i paraules” de l’any passat.

Places i equipaments s’omplen 
un altre cop de música i paraules

Espadalé és un cognom que per a molta gent
és sinònim de fotografia de qualitat, però

sobretot per als seus clients. Ja són tres les ge-
neracions de fotògrafs des que l’any 1948 el Sal-
vador Espadalé es va dedicar a la fotografia, la
qual havia après de manera autodidacta i va do-
cumentar amb la seva càmera esdeveniments
importants de la ciutat. El seu fill, l’Albert, té
l’estudi de fotografia a Sant Andreu des del
1980 i és reconegut pel seu treball de reportatge
social. La Laura és la tercera generació. És gra-

duada en Fotografia i Creació Digital pel Centre
de la Imatge i Tecnologia Multimèdia de Terras-
sa. De ben petita, ja veia com el pare feia foto-
grafies a l’estudi. En plena era digital ha agafat
les regnes del negoci amb gran entusiasme i
professionalitat. Fan fotografia de retrat, d’esde-
veniments, de moda i industrial, entre d'altres.
Albert Espadalé Fotògraf
Gran de Sant Andreu, 150
Tel. 93 311 79 49
www.espadalefotografia.com

E L  T A U L E L L

Tres generacions donant vida a la fotografia

Laura Espadalé a l’entrada de la botiga.

Joan Anton Font

S E R V E I  P Ú B L I C

Redacció

L’Ajuntament ha engegat una campanya adreçada als
propietaris de pisos buits que els ofereix l’opció de llo-
gar-los amb garanties, a través de la Borsa d’Habitatge
Social de Barcelona i de la Borsa Jove d’Habitatge. 
L’objectiu de la campanya és ampliar l’oferta de pisos
de lloguer a preu assequible inclosos en aquestes bor-
ses. I també donar a conèixer als propietaris els avan-
tatges que té llogar els seus habitatges a través de les
borses. Els propietaris poden gaudir d’avantatges com
una subvenció de fins a 6.000 euros a fons perdut per
a obres de rehabilitació i posada al dia de l’habitatge. I
d’una subvenció equivalent al 50% de l’IBI (Impost so-
bre els béns immobles). També d’una assegurança de
caució per a la cobertura d’impagament dels lloguers,
una assegurança multirisc de la llar, assessorament
tècnic i jurídic gratuït i servei gratuït de gestió en l’a-
rrendament. Per poder llogar un habitatge a través de
les borses cal que la casa estigui situada a la ciutat de
Barcelona, que tingui un màxim de 120 m2 de superfí-
cie i cèdula d’habitabilitat, o que estigui en condicions
d’obtenir-la, i que es destini a lloguer un mínim de
cinc anys. La Borsa d’Habitatge de Lloguer Social de
Barcelona i la Borsa Jove d’Habitatge són serveis de
mediació entre les persones propietàries de pisos
buits i els possibles llogaters.

Servei d’Habitatge Jove: Plaça de Rius i Taulet, 3.
Oficines de l’Habitatge: Tel. 010 
(0,39 euros + IVA d’establiment de trucada més 
0,05 cèntims + IVA per minut tarifat per segons)
Telèfon d’informació: 93 318 22 53
www.bcn.cat/habitatge
www.gencat.cat/habitatge

Campanya per fomentar
el lloguer de pisos buits 
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P O L I E S P O R T I U

Pere S. Paredes

E l pròxim 18 d’octubre, el Club de
Lluita Baró de Viver de Sant An-

dreu començarà la seva singladura en
la Lliga de Divisió d’Honor de Lluites
Olímpiques, competició  que reunirà
els millors equips d’Espanya, tant en
lluita lliure com en lluita grecoroma-
na. Ho farà en terres andaluses, con-
tra el Club de Lucha Granada.  
Aquesta lliga estatal, que va néixer
l’any passat, reunirà en aquesta se-
gona edició els vuit millors clubs es-

panyols provinents de Madrid, Múr-
cia, València, Pontevedra, Sevilla,
Granada, Guadalajara i Barcelona.
Albert Recuero, actual president del
club de Sant Andreu, explica “l’in-
creïble esforç que hem hagut de fer
per participar en aquesta competi-
ció d’àmbit espanyol, ja que som un
equip molt modest i amb molt pocs
ingressos econòmics. Ho fem pels
nostres lluitadors”. 
L’any passat, el Club de Lluita Baró
de Viver va estar invitat a participar

en la primera edició d’aquesta lliga,
però no va poder assumir les despe-
ses que origina una competició a
escala estatal. “Aquest any, en can-
vi, volem portar-lo com una aven-
tura i donar l’oportunitat als nos-
tres lluitadors de participar en
l’àmbit espanyol. Les nostres aspi-
racions són guanyar la lliga, en les
dues disciplines, i pensem que ho
podem aconseguir gràcies a la bona

preparació dels nostres lluitadors”.
La lliga, que durarà set jornades,
farà que els lluitadors d’aquests
equips espanyols mesurin les seves
forces en dues disciplines: lluita lliu-
re i grecoromana. Aquest any, tots
els equips participants proposaran
que hi hagi una compensació econò-
mica als tres primers classificats, “ja
que som un esport molt humil i
aquest tipus de competicions només
comporten beneficis personals en
els lluitadors, però cap benefici
econòmic. Ni per pagar les despeses
dels trasllats”, diu Recuero.

Més informació:
Club de Lluita Baró de Viver
C. Clariana, 53 
Telèfons:
93 345 48 92 i 627 561 472

El Club de Lluita Baró de Viver és un dels clubs refe-

rents de Catalunya i vol fer el salt a escala estatal en la

segona edició d’aquesta lliga

L’objectiu: guanyar la
present edició de la
Lliga de Divisió d’Honor
de Lluita

El club és l’únic equip català que participa a la Divisió d’Honor d’aquest esport.

El Club de Lluita Baró de Viver,
a la Lliga de Divisió d’Honor

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

Opina al Blog Barcelona

Blog Barcelona és un espai perquè parlis de
la teva Barcelona. Sobre com la vius, com
la sents i què n'opines. Alhora és un espai
compartit on podràs llegir l'opinió de Jordi
Hereu i acostar-te la seva acció de govern
en aquells temes on participa la gent.
www.blogbarcelona.cat

Coneix el Castell de Montjuïc

El Castell de Montjuïc és una antiga
fortalesa militar amb una llarga història
vinculada a la ciutat. El web del castell
permet descobrir el passat, present i
futur d'aquesta fortalesa situada a més
de 170 metres d'altura sobre el nivell
del mar, al cim de la muntanya de
Montjuïc. 
www.bcn.cat/castelldemontjuic

w
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Després de tant d’esforç,  final-
ment ha participat als Jocs
Olímpics. Com ha anat l'expe-
riència?
L'experiència ha estat increïble, per-
què estar a la vila olímpica amb es-
portistes com Kobe Bryant, Rafa Na-
dal o Pau Gasol és una experiència
interessant. 
Però no li ha quedat una sensa-
ció agredolça?
Ha estat la millor experiència de la
meva vida. L'any 2000 em vaig que-
dar a disset centèsimes per anar a
Sidney i no vaig poder anar a Atenes
per una lesió de clavícula. Era ara o
mai. En l’aspecte físic, és clar que no
estava en el meu millor moment,
però això no obstant vaig preparar la
temporada per fer la mínima per en-
trar als Jocs Olímpics i em vaig que-
dar a poc del rècord d'Espanya. En
aquest sentit, fantàstic, però una set-
mana abans dels Jocs vaig entendre
que no estava en el millor moment.

La preparació se m'ha fet massa llar-
ga i a la meva edat no et recuperes
igual que quan tens vint anys.
A més a més han estat un Jocs
Olímpics amb grans estrelles
com Phelps...
Més d'un matí el tenia esmorzant a la
mateixa taula que jo. Només el veia
menjar pizza, pasta... La veritat és
que el que ha fet és una cosa estra-
tosfèrica: vuit medalles, set rècords
del món i nedant amb una superiori-
tat increïble. 
Què fa que hi hagi la superiori-
tat de països com els Estats
Units o Austràlia?
Hi inverteixen molts diners i, en el
cas d'Austràlia, és gairebé l'esport na-
cional. Vaig entrenar uns mesos en
aquest país i en aquell període dispo-
sava de tres entrenadors de diferents
estils que m'analitzaven i em corre-
gien els errors.  Entrenen molt
menys, però amb més qualitat .
Aquest hauria de ser el camí a casa
nostra, però entenc que hi ha entre-
nadors que són reacis als canvis. 
I ara, després de Pequín 2008?
Vull recuperar-me bé perquè els dos
darrers anys he tingut un ritme fort,

fins i tot m’he trencat en algun mo-
ment per forçar massa. Necessitaria
un parell de mesos de descans, però
no puc badar gaire,  perquè vull estar
a punt per a l'Europeu, els Jocs del
Mediterrani i el Mundial. 

Dels títols que ha guanyat fins
ara, amb quin es queda?
Indiscutiblement, el campionat d'Es-
panya, a Màlaga, el qual em va per-
metre fer la mínima per anar a
Pequín. També vaig guanyar el cam-
pionat d'Europa júnior, però el meu
objectiu eren els Jocs Olímpics. Enca-
ra recordo la sensació d'alegria men-
tre el meu germà m'abraçava a l'ai-
gua. Va ser molt emotiu.
Ara que parla del seu germà, l'A-
lan comenta que un dels seus
ídols és vostè. Quina sensació li
produeix ser el seu referent?

Deixant de banda el fet que sigui el
meu germà, ja és un orgull que algú
es fixi en tu. El que fet que tots dos
estiguem a dalt és molt especial. Es-
tic molt content pels seus èxits i per
les vegades que m'ha arribat a gua-
nyar. Tenim una relació molt bona.
Gràcies a l'Alan he arribat a fer bones
marques, perquè entrenar junts és
una gran motivació. El meu germà
aquest any començarà la universitat i
segurament jo hauré de sacrificar-me
per adaptar-me als seus horaris. 
Fora de la piscina, quins són els
seus objectius?
Doncs he fet un MBA en Gestió Es-
portiva i és una forma d'apuntar el
meu futur. Intentaré buscar “cosetes”
que pugui fer en algun club per co-
mençar a agafar experiència. Amb tot
aquest temps he pogut veure moltes
coses, però m'agradaria gestionar al-
gun poliesportiu pel Maresme. 
I al Sant Andreu?
Estic des dels dotze anys en el mateix
club i sé molt bé com va la casa. No
estaria malament començar en el
club de tota la vida. Ara per ara, però,
tampoc em plantejo gaires coses, per-
què encara vull continuar competint.

E N T R E V I S T A B r e n t o n  C a b e l l o ,  n e d a d o r

L'Europeu, els Jocs del Mediterrani i el Mundial, els pròxims objectius de Brenton.

Nascut el 1981, és veí d’Alella, però des dels 

12 anys neda al Club Natació Sant Andreu.

L’especialitat d’aquest nedador són els 

200 metres estils. Bronze als Jocs del Mediterrani

d’Almeria 2005, confessa que el seu èxit més gran

és haver participat als Jocs Olímpics de Pequín

“El nostre camí hauria 
de ser entrenar menys i

amb més qualitat”

“Pequín ha estat 
la millor experiència
de la meva vida”

Miquel
Pellicer


