
Llum verd al Pla de Millora 
Urbana de la Sagrera

EQUIPAMENTS

Biblioteca, centres cívics
i equipaments esportius,
educatius i culturals

HABITATGES 

S’hi faran 1.980 
habitatges, 642 dels
quals seran protegits

CENTRALITAT

Sant Andreu-La
Sagrera serà una
nova àrea central  

Pàg. 3

E N T R E V I S TA Pàg. 8

Enric Martínez
Exdirector de l’Esbart
Maragall

“Si els Estats Units 
tinguessin la nostra 
cultura, tot el món
ballaria dansa 
catalana”

E Q U I PA M E N T S Pàg. 6

La Biblioteca
Garcilaso 
Ofereix un servei 
de préstec a domicili

PLE DEL DISTRICTE Pàg. 4

Aprovats la 
proposta de PAD  
i el pressupost 
per a 2008

El passat 26 de novembre van co-
mençar els treballs per fer reali-
tat, al llarg de l’any 2008, el nou
edifici del CEIP Eulàlia Bota. Serà
una de les primeres actuacions
del nou complex d’equipaments,
habitatges i espais públics de les
antigues Casernes de Sant An-
dreu, una de les operacions de
transformació més importants
que s’està realitzant actualment a
la ciutat. El nou centre escolar,
d’uns 3.000 m2 construïts, subs-
tituirà les actuals instal·lacions
provisionals de l’escola. El nou
edifici del CEIP comptarà amb
una escola bressol al seu costat.
El nom de l’escola és un home-
natge a la pedagoga Eulàlia Bota,
que va ser veïna de Sant Andreu.

Engegades les obres de la
nova escola Eulàlia Bota

Dibuix de com serà el nou edifici. Pàg. 5

P O L I E S P O R T I U Pàg. 7

La lluita
Un esport individual amb
molts sacrificis i satisfaccions

S E R V E I  P Ú B L I C Pàg. 6

Campanya de 
subvencions per 
a l’any 2008
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W L ’A G E N D AW
ATENCIÓ AL CIUTADÀ

Oficines d’atenció al ciutadà (OAC) Districte
Pl. Orfila, 1.
Juan de Garay, 116-118 (matins).
Telèfon d’informació 010 

(0,39 ¤ + IVA d’establiment de trucada, més 0,05
cèntims + IVA 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. d’Enric Sanchis, 12.
Centre cívic Trinitat Vella 93 345 70 16
Foradada, 36.
Centre cívic Baró de Viver 93 345 73 93
Pg. de 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. de 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. de Santa Coloma, 104, int.
Casal gent gran Bascònia 93 345 94 95
Bascònia, 42.
Casal de gent gran Bon Pastor 93 311 57 76
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
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

I N F O Ú T I Lt

Diumenge 13 de gener
Tres Tombs a Sant Andreu
A les 12 h. Ferran Junoy (entre St Adrià i Sao Paulo) 
A les 10.30 h, concentració de les cavalleries al carrer Fe-
rran Junoy i al migdia inici del recorregut. Itinerari: Fe-
rran Junoy, Sant Adrià, Segre, Orfila, Torras i Bages, Pa-
lomar, Gran de Sant Andreu, Fabra i Puig, rambla 11 de
setembre, Josep Soldevila, Sant Adrià i Ferran Junoy.

Divendres 18 de gener
Autonomia versus paternalisme 
en l’atenció clínica
A les 19 h. Bib. Ignasi Iglésias-Can Fabra (Segre, 24-32)
Xerrada sobre la dignitat de la persona en relació a la
tecnociència i l’acció dels professionals sanitaris. 
A càrrec de la professora de Filosofia Laia Pérez.

Dilluns 21 de gener
Videofòrum
A les 21.30 h. Bib. Ignasi Iglésias-Can Fabra (Segre, 24-32)
Cicle de cinema social. Consultar pel·lícula.

Dilluns 21 de gener
Què ens explica el clima del passat
A les 19 h. Bib. Garcilaso (Juan de Garay, 116-118)
Xerrada científica dins el cicle Visions de la Ciència.
Cicle de cinema social. Consultar pel·lícula.

Dimarts 22 de gener
Trastorns de la son
A les 21.30 h. Bib. Ignasi Iglésias-Can Fabra (Segre, 24-32)
Xerrada sobre les patologies com l’insomni.

Dimarts 5 de febrer
Fotografia
A les 21.30 h. Bib. Ignasi Iglésias-Can Fabra (Segre, 24-32)
Taller d’introducció a la fotografia digital.

Dijous 7 i 14 de febrer
Reciclatge=creativitat
A les 15.15 h. B. Bon Pastor (Estadella, 6)
Taller per a pares i mares per aprendre a reciclar.

Dissabte 12 de gener
Josep i Maria
A les 21.30 h. Nau Ivanow (Hondures, 30)
Una obra de Peter Turriní que destapa els tòpics de les
festes de Nadal. Amb Pepa López i Artur Trias. Dirigida
per Carme Portaceli.

Dissabte 19 de gener
El tren Pintxo
A les 18 h. Bib. Ignasi Iglésias-Can Fabra (Segre, 24-32)
Dins el cicle d’Aperitius Musicals.

Diumenge 20 de gener
Contes de gats
A les 12 h. Bib. Ignasi Iglésias-Can Fabra (Segre, 24-32)
Cicle Sac de Rondalles.

Dilluns 21 de gener
Jocs de paraules
A les 17.30 h. Centre cívic Trinitat Vella (Foradada, 36)
Espai de jocs vinculats a la lectura (infants de 6 a 11
anys i families).

Dijous 24 de gener
El tio Pruna
A les 18 h. B. Bon Pastor (Estadella, 6)
Conte tradicional català a càrrec de Blai Senabre.

Dimarts 29 de gener
Lo Babo
A les 18 h. Bib. Garcilaso (Juan de Garay, 116-118)
Conte tradicional català a càrrec de Carles Alcoy.

Dimarts 6 de febrer
Com és el color carn
A les 17.30 h. B. Bon Pastor (Estadella, 6)
Com són les persones independentment del color de pell.

Del 9 al 31 de gener 
Mirades fabrils
Centre cívic Sant Andreu (Sant Andreu, 111)
Aproximació fotogràfica a la Fabra i Coats. Fotografies
de David Rabassa, Joan Pujol, Pau Vinyes, Xavier Ba-
siana, Manel A. Raigada i Xavi de la Cruz.

Fins al 23 de febrer
En transició
Centre de Cultura Contemporània (Montalegre, 5)
D’una banda vol transmetre la sensació de trànsit, de
canvi progressiu. De l'altra, evitar la mirada retrospectiva.

Fins al 30 de març
Picasso i la seva col·lecció
Museu Picasso (Montcada, 15-23)
Obres de Matisse, Renoir, Cézanne, Dalí, Miró, Degas,
Modigliani i Corot, entre altres.

SANT ANDREU
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Redacció

Tot és a punt perquè co-
menci la transformació

de l’àrea Sant Andreu-La Sa-
grera, el projecte urbanístic
més important que es farà re-
alitat a Barcelona els propers
anys. El punt de partida és el
Pla de Millora Urbana de l’en-
torn de la Sagrera, que l’Ajun-
tament va aprovar el 30 de
novembre passat. 

Quan parlem de l’entorn de la
Sagrera, on es construirà la fu-
tura estació intermodal de
transport públic per la qual
passarà el TGV, ens referim a
la zona que hi ha entre el cor-
redor ferroviari i el nucli histò-
ric del barri. En aquesta àrea,
el Pla preveu que s’aixequin
1.980 habitatges nous, 642
dels quals seran de protecció
pública. També s’hi projecta

instal·lar diversos equipa-
ments com ara un casal de
barri, un complex cultural,
una biblioteca, dos equipa-
ments educatius, una instal·la-
ció esportiva i una escola bres-
sol al costat del CEIP El Sagrer. 
En total, el Pla de Millora Ur-
bana afecta una superfície de
310.348 m2 de sòl i té un sos-
tre de 271.410 m2. El sostre
dedicat a comerç de proximi-

tat és de 64.436 m2, mentre
que 48.497 m2 es destinen a
sostre hoteler. És previst que
els treballs comencin a final
d’any. De moment, han co-
mençat les obres que converti-
ran el carrer Garcilaso en un
eix de vianants per arribar a
l’estació.
El corredor ferroviari es troba
al límit entre Sant Andreu de
Palomar i Sant Martí de Pro-
vençals. La línia de ferrocarril
s’hi va instal·lar al segle XIX i
ha estat una barrera que en-
cara separa els barris de la Sa-
grera i de Sant Martí de Pro-
vençals, situats a banda i
banda de les vies. 
Un aspecte important del Pla
de Millora Urbana és que per-
metrà connectar els teixits
urbans dels dos barris amb la
creació d’un nou parc i alguns
accessos viaris que també
obriran aquesta àrea a la resta
de la ciutat.
L’operació urbanística que es

portarà a terme a Sant An-
dreu-La Sagrera transformarà
aquesta zona en una nova i
moderna àrea central de la
ciutat que seguirà la trama
urbana dels carrers actuals de
La Sagrera.

Aquesta operació està lligada
a les obres del TGV i a la
construcció de l’estació inter-
modal de Barcelona-La Sagre-
ra. L’estació s’organitzarà en
tres nivells, on es distribuiran
quatre andanes de trens de
Rodalies, cinc andanes de
Gran Velocitat, dues esta-
cions de metro de la futura lí-
nia 9 i de la línia 4, una esta-
ció per a 77 autobusos urbans
i interurbans i un aparcament
per a 2.600 vehicles.
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Les obres avancen a gran velocitat.

L’Ajuntament ha aprovat el Pla de

Millora Urbana de l’entorn de la

Sagrera, el qual permetrà

construir 1.980 habitatges (642

protegits) i diversos equipaments.

És el punt de partida per a la 

renovació del barri

Hi haurà
equipaments 
culturals, esportius 
i educatius

C IU TA DA N S OPINE N

M. Àngels Mateos
Mestressa de casa

No ho sabia, però tot el
que sigui millorar el
barri i que la gent ho
pugui aprofitar em
sembla bé.

José Luís Gómez
Jubilat

Pues no lo sabía, pero
pienso que está bien. Es
una cosa que no perju-
dica a los vecinos sino
todo lo contrario.

Carmina Maillo
Mestressa de casa

Sí, lo he leído y estoy
encantada. Todo lo que
sea mejorar el barrio y
poner pisos de protec-
cion oficial y equipa-
mientos para el barrio
está bien.

Luís H. H. 
Jubilat

Sí que lo he oído, aun-
que no lo conozco
mucho. Pienso que está
bien siempre que las
instalaciones estén
adaptadas para gente
minusválida.

Eva Torres
Informació de
RENFE

Alguna cosa sé. Tot i no
estar gaire informada,
em sembla bé qualsevol
cosa que siguin equipa-
ments esportius, cen-
tres cívics i habitatge
de protecció per al
barri.

Atenea Cabrera
Operària

No sabía nada, pero me
parece muy bien que
reformen el barrio, que
tengamos cerca los
equipamientos cultura-
les y deportivos.

S a p  q u e  s ’ h a  a p r o v a t  e l  P l a  d e  M i l l o r a  d e  l a  S a g r e r a ?

L I C I TAT  E L  T R A M  D E L  T G V  A  L A  S A G R E R AA
La construcció de la línia de gran velocitat (TGV) al seu pas per Barcelona ha rebut un

impuls decisiu amb la licitació del tram La Sagrera-Nus de la Trinitat per part de l’empresa

pública Adif el novembre passat. Com el seu nom indica, aquest tram enllaçarà el Nus amb

la futura estació intermodal de Barcelona-La Sagrera i està dividit en dos sectors, la

Sagrera i Sant Andreu. Té una longitud d’1,66 quilòmetres al Sector Sagrera, i de 2,58

quilòmetres al Sector Sant Andreu. La previsió és que les obres comencin entre final de

març i principi d’abril.

El Pla de la Sagrera impulsarà una 
completa xarxa d’equipaments



Imatge  de l’edifici quan acollia la clínica Victòria. 
(Foto: Josep Sindreu, cedida pel  CAP Maragall.)
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P L E  D E L  D I S T R I C T E

Daniel Romaní

E l Consell Plenari va
aprovar, el passat 4 de

desembre, el Programa d’Ac-
tuació del Districte (PAD).
Pel que fa a les millores als
barris, el PAD preveu conti-
nuar la substitució de les ca-
ses barates, la remodelació
del mercat i la construcció
d’una residència per a gent
gran i centre de dia al Bon
Pastor, la reurbanització dels
carrers del nucli històric i la
construcció dels equipa-
ments que necessita el barri
de la Sagrera, la reforma de
la plaça Baró de Viver i la cre-
ació d’un nou espai integral
per a tots els equipaments a
Baró de Viver, la construcció
d’una escola bressol i d’un
centre cívic a Navas, l’ender-
rocament de la presó de la
Trinitat, el desenvolupa-

ment dels nous espais de la
Fabra i Coats i Casernes així
com  la reurbanització dels
carrers del nucli històric a
Sant Andreu, el desenvolu-
pament del Pla del Canò-
drom i un pla d'instal·lació

d’ascensors a edificis de Con-
grés-Indians. Quant a l’àm-
bit de Districte, el PAD pre-
veu, entre altres coses, la
construcció de set escoles
bressol, quatre escoles de
primària, tres instituts, un
centre de formació profes-
sional, dues escoles taller i
tres residències de gent gran.

El Plenari també va aprovar
un pressupost del Districte
per al 2008. Cal destacar els
augments d’un 127% en
promoció social, d’un 48%
en ajuts a la llar i d’un 28%
en cultura i centres cívics. La
regidora del Districte, Gem-
ma Mumbrú, va destacar
que aquest pressupost “cen-
tra la seva preferència en els
serveis i equipaments per a
les persones”. Albert Ferrer
(ICV-EA) va afirmar que
“afavoreix la cohesió social”.
Roger Mestre (CiU) va la-
mentar “la manca de temps
que hem tingut per analit-
zar-lo”, afirmació que va
subscriure  Montserrat Be-
nedí (ERC), segons la qual hi
ha “massa partides sense
concretar”. Josep Maria Grà-
cia (PP) va afirmar que "ori-
gina un augment de la pres-
sió fiscal". Enric Fernández
Velilla (PSC) va insistir en el
fet que "els principals aug-
ments es donen en les parti-
des socials".

El Ple aprova la proposta de PAD  
i el pressupost de l'any vinent 

Un moment del Ple del 4 de desembre.

Augmenten les 
partides destinades
a promoció social,
ajuts a la llar i 
cultura 

El Consell Plenari, celebrat el 4 de desem-
bre, va aprovar el Programa d’Actuació
del Districte i el pressupost per al 2008

De l’Institut Ginecós
al CAP Maragall (I)
Gràcies a una iniciativa de metges i infermeres del CAP
Maragall per recuperar la història del seu entorn, s’ha
pogut aplegar dades per a la història de l’Institut Gine-
cós, una societat sanitària que va bastir l’edifici que,
anys més tard ocuparia la clínica Victòria i, un cop ende-
rrocada, el CAP Maragall.
L’any 1923, es va constituir la societat Institut Ginecós, SA,
fundada pels metges: Climent Selvas i Bolós, Enric Baldoc-
chi i Foment, Emili Ardèvol,  Joan Riera i Vaquer, Salvador
Casanovas i Gasulla i l’industrial Josep Lafitte. D’aquell
any mateix, se n'han trobat dos plànols, un de la façana de
l’edifici i l’altre del solar, signats el 23 de juliol per l’arquitec-
te de l’obra i el gerent de la societat, Climent Selvas i Bolós.
La clínica, destinada inicialment a prestar assistència no-
més a les dones en tot el que feia referència als problemes
ginecològics, es va aixecar en el carrer llavors anomenat
Garrotxa, 52-54 [avui passeig Maragall], al costat d’un altre
edifici que fou enderrocat a mitjan dècada de 1970 per do-
nar continuïtat al carrer de Sant Antoni Maria Claret. L’edi-
fici era format per dos blocs que acollien unes seixanta ha-
bitacions individuals amb el seu corresponent lavabo
(vàter i rentamans), dos departaments quirúrgics com-
plets, servei d’ascensor i muntacàrregues, calefacció, etc.
L’Institut, a més, comptava amb un cos d’entesos metges
interns, cirurgians i especialistes, com ho deia La Veu de
Sant Martí del mes d’abril de 1927. Malgrat la voluntat d'a-
tendre només dones, al cap de poc de ser inaugurat el cen-
tre va haver d’admetre malalts masculins.
Si té fotografies o documents del seu barri, en pot fer
donació a l’Arxiu Municipal del Districte, 93 291 69 32

J. M. ContelÀLB UM HI S TÒR IC



Daniel Venteo

El nou CEIP Eulàlia Bota
estarà situat al nou com-

plex d’equipaments i habitat-
ges de les Casernes de Sant
Andreu, una de les actuacions
de transformació més impor-
tants que s’estan duent a ter-
me al conjunt de la ciutat de
Barcelona. A més d’habitatge
protegit i la nova escola, l’an-
tic espai de les Casernes inte-
grarà nombrosos equipa-
ments públics, com ara la
nova casserna de Mossos
d’Esquadra, centre cívic, bi-
blioteca, residència, centre de
dia i casal de gent gran, centre
sociosanitari i complex expor-
tiu, entre d’altres. El disseny
del nou complex d’equipa-
ments del districte ha estat el
resultat d’un intens procés de
participació ciutadana.

El nou equipament, projectat
per l’arquitecte Felip Pich-
Aguilera, substituirà les ins-
tal·lacions provisionals que hi
ha en funcionament des del
passat curs 2005-2006. L’es-
cola de primària tindrà uns

3.000 m2 i, en els baixos d’un
altre edifici del costat, hi
haurà una escola bressol.
L’accés al recinte es podrà fer
de manera doble, tant des del
carrer Coronel Monasterio
com des de la futura rambla
cívica d’equipaments que es-

tructurarà l’espai. La previsió
és que les obres puguin estar
enllestides durant l’any 2008.
El nou centre escolar serà el
resultat d’un projecte basat
en la participació activa de
tots els membres de la comu-
nitat educativa implicada. Es
treballarà especialment a par-
tir de projectes, el treball coo-
peratiu, tallers i sortides es-
colars, amb la incorporació
del treball de les noves tecno-
logies en la pràctica educativa
diària. Entre els projectes es
destaca, per exemple, la bi-
blioteca escolar, l’espai de co-
neixement i aprenentatge, el
Pla experimental de llengües
estrangeres –com ara la in-
troducció de l’anglès a partir
de P3 ampliant-se al llarg del
cicle escolar–, el projecte me-
diambiental de l’Agenda 21,
com també activitats del pro-
grama “Barcelona-Identitats”,
un treball de l’educació am-
biental a partir de l’hort urbà.
A més, hi haurà nombroses
activitats extraescolars.
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N O T Í C I E Sf
“Mirades fabrils” al C.C. Sant Andreu
Fins al 31 de gener es podrà visitar al centre cívic
Sant Andreu l’exposició fotogràfica “Mirades fa-
brils”. La mostra, que ofereix les visions particulars
que diversos fotògrafs van captar de l’antiga fàbrica
Fabra i Coats, està organitzada pel Grup Fotogràfic
Nièpce de Saint Victor, que ofereix exposicions
arreu del món. Inclou fotografies de David Rabassa,
Joan Pujol, Manel A. Raigada, Pau Vinyés, Xavier
Basiana i Xavier Cruz. 

Nous jocs infantils al carrer Cinca
Al carrer Cinca s’ha completat la instal·lació de jocs in-
fantils als interiors d’illa. Al més petit de tots els inte-
riors d’illa, el situat entre Cinca, Joan Comorera i Es-
tefania de Requesens, era l’únic que s’havia urbanitzat
sense jocs. Ara s’hi han instal·lat dos elements per als
infants entre 5 i 9 anys, un vaivé i una torre activa. 

Els Tres Tombs
Amb el mes de gener arriben els Tres Tombs. El dia
12 es fan els Tres Tombs infernals i el 13, els Tres
Tombs. Els Tres Tombs infernals tindran lloc a les
vuit del vespre, als voltants de Can Fabra, amb l'es-
pectacle de les Temptacions de Sant Antoni Abat.
Diumenge, els Tres Tombs es concentraran, a dos
quarts d'onze del matí al carrer Ferran Junoy (en-
tre Sant Adrià i Sao Paulo). A les dotze del migdia hi
haurà la benedicció i es donarà la sortida.  

Arriba el Carnaval 
Un any més arriba el Carnestoltes. La rua de Sant An-
dreu tindrà lloc diumenge 3 de febrer i farà un recorre-
gut per l’eix de Sant Andreu, des del carrer de Malats
fins al de Concepció Arenal. Com sempre, hi haurà di-
verses activitats al voltant de la celebració del Carnes-
toltes, a part del pregó i rua de Carnestoltes i del con-
curs de truites. Per a més informació, consulteu el web
www.bcn.cat/santandreu.

El CEIP duu el nom
de la prestigiosa
pedagoga Eulàlia
Bota, que va viure a
Sant Andreu

La nova escola Eulàlia Bota és una de les

actuacions destacades de la transformació

de les antigues Casernes en un nou centre

d’equipaments i habitatges del districte

Visita de la regidora Gemma Mumbrú al solar on s’ha de construir el nou equipament.

Una de les promocions d’habitatge públic, ja en marxa.

Segona fase d’obres de les cases barates del Bon Pastor
David Sabater

E l projecte de reforma de les
cases barates del Bon Pas-

tor ha entrat en la segona fase.
Continua, així, un dels proces-
sos de transformació més im-
portants de Barcelona, una
operació 100% d'habitatge pú-
blic que substituirà els més de
700 antics habitatges per un
miler de pisos més grans, mo-
derns i sostenibles. Si fins ara
tots els veïns de les cases bara-
tes ho feien en règim de llo-

guer, amb la signatura del con-
veni han passat a tenir la possi-
bilitat de compra a un preu
mitjà equivalent a deu milions
de les antigues pessetes. Però
també poden continuar en
l'opció de lloguer públic o fins i
tot acollir-se a la modalitat de
lloguer vitalici, un lloguer enca-
ra més baix per a persones
grans que es manté durant tota
la vida. Els edificis disposaran
d’aparcament i d’un sistema de
recollida pneumàtica d'escom-

braries. L’entorn també millo-
rarà, amb carrers amb voreres
àmplies, arbres i mobiliari
urbà, i un barri del Bon Pastor
amb nous espais verds i una
zona d'equipaments. Paral·lela-
ment, es crearà una Oficina
d'Acompanyament per fer un
seguiment de les persones que
hagin de traslladar-se als habi-
tatges nous. La segona fase
dels treballs, d’un total de cinc,
constarà de 190 habitatges i
acabarà al final del 2008.

Comença la construcció 
de l’escola Eulàlia Bota 
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E Q U I P A M E N T S

Daniel Romaní

La lectura és un element fo-
namental per a l’accés a la

informació i al coneixement, i
una bona proposta per passar
les hores de lleure. Les biblio-
teques de Barcelona fan acces-
sible la lectura a tothom, tam-
bé als qui no poden sortir de
casa. Així, unes quantes biblio-
teques ofereixen un servei de
préstec a domicili a les perso-
nes amb problemes de mobili-
tat temporal o permanent
(malalts crònics, convales-
cents, amb discapacitats físi-
ques, gent gran...). 
Una de les biblioteques que
ofereix aquest servei de prés-
tec és la Biblioteca Garcilaso,
situada al Centre Garcilaso,

equipament municipal que
també alberga una Oficina
d’Informació al Ciutadà (OAC)
i un Centre de Serveis Socials.

Per gaudir del servei cal telefo-
nar a la biblioteca. Una vegada
sol·licitat el servei i triat el ma-
terial, un col·laborador el por-
ta al domicili. Amb cita telefò-
nica prèvia es recullen els
documents i se’n porten de
nous, quan és el cas. Es pres-
ten revistes, novel·les, biogra-
fies, llibres de cuina o bricolat-

ge, CD i vídeos. “De moment,
a la nostra biblioteca hi ha més
voluntaris que s’hi ofereixen
que no pas gent que demana
aquest servei”, explica la direc-
tora de la Biblioteca Garcilaso,
Neus Montserrat, que recorda
que pot ser un servei puntual,
“per exemple, en el cas que
algú hagi d’estar hospitalitzat
un temps”. Els voluntaris, que
acostumen a viure a prop de la
persona a la qual presten el
servei –i si no és així, la biblio-
teca assumeix el cost del seu
desplaçament amb transport
públic–, també poden llegir
una estona a qui ho demani
(aquest servei és destinat es-
pecialment a persones amb di-
ficultats de visió). 

Més informació:
Biblioteca Garcilaso 
C. Juan de Garay, 116-118 
Tel. 93 243 17 19

Diversos voluntaris
porten els llibres 
al domicili i, si cal,
els llegeixen 

La Biblioteca Garcilaso porta llibres, revistes,

CD i vídeos a domicili a aquelles persones

que tenen dificultats per sortir de casa

Una voluntària llegeix llibres a una usuària.

La Biblioteca Garcilaso ofereix 
un servei de préstec a domicili

S E R V E I  P Ú B L I C

Redacció

Entre final de gener i principi de febrer s’obrirà la con-
vocatòria de subvencions de l’Ajuntament de Barcelo-
na, l’Institut de Cultura i l’Institut Barcelona Esports
per a l’any 2008. En total es destinaran prop de 13 mi-
lions d’euros a subvencions municipals.
Poden acollir-se a aquestes subvencions els projectes
relatius a cultura, esports, educació, salut pública, ac-
ció social, dones, joventut, drets civils, participació ciu-
tadana, associacionisme, immigració, civisme i con-
vivència, i medi ambient. 
Hi haurà 16 punts, que es detallen a continuació, on es
podrà recollir la documentació i on també es podrà
lliurar les sol·licituds de subvencions.

PROJECTES D’ABAST DE DISTRICTE
Ciutat Vella: Ramelleres, 17
Eixample: Aragó, 328
Sants-Montjuïc: Creu Coberta, 104
Les Corts: plaça Comas, 18
Sarrià-Sant Gervasi: Anglí, 31
Gràcia: Francisco Giner, 46
Horta-Guinardó: ronda Guinardó, 49
Nou Barris: Dr. Pi i Molist, 133
Sant Andreu: plaça Orfila, 1
Sant Martí: plaça Valentí Almirall, 1

PROJECTES D’ABAST DE CIUTAT
Ajuntament de Barcelona: plaça Sant Miquel, 4
Institut de Cultura: Rambla, 99
Acció Social i Ciutadania: avinguda Diagonal, 233
Medi Ambient: Torrent de l’Olla, 218-220, 5è
Institut Barcelona Esports: avinguda de l’Estadi, 40
Punt d’Arrelament (Immigració): Aragó, 311

L’any passat l’Ajuntament va atorgar subvencions per
un import de més de 12,3 milions d’euros, quantitat
que va permetre atorgar ajuts a 1.868 entitats, amb
2.805 projectes aprovats.
El programa Barcelona Solidària de cooperació inter-
nacional disposarà d’una convocatòria específica de
subvencions que s’obrirà properament.

Subvencions per a entitats
de l’Ajuntament de
Barcelona per a l’any 2008

Sempre és bo tenir a prop un establiment
que ens faci la vida una mica més fàcil, com

és el cas de Quesbo. No tothom té temps per
cuinar, ni ganes, ni l’art perquè el menjar quedi
en el seu punt. A Quesbo ens preparen plats per
emportar-nos-els amb productes de primera
qualitat i amb uns resultats també de primera.
Tot és fet per ells. Podem triar els canalons, les
albergínies farcides, les favetes amb pernil
serrà, el pop a la gallega, la cuixa de cabrit, el ba-
callà amb samfaina… per dir-ne només alguns i

anar fent boca. L’establiment, que està a prop de
fer 25 anys i que ara porten el Jordi i la Magda,
va començar com a formatgeria i amb el temps
va anar derivant cap als plats cuinats per tal de
satisfer les necessitats actuals. Els caps de set-
mana tenen molt d’èxit les paelles, les fideuades
i el pollastre a l’ast. També preparen plats per a
celebracions i empreses.

Quesbo / C. Gran de Sant Andreu, 335
Tel. 93 311 64 21

E L  T A U L E L L

Que n’és de bo, que et facin el menjar

Quesbo és a punt de fer 25 anys.

Joan Anton Font
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P O L I E S P O R T I U

Pere S. Paredes

Rubén Díaz és un dels lluitadors
del Club de Lluita Baró de Vi-

ver i també és membre de la selec-
ció espanyola. La seva experiència
amb aquest esport va començar fa
dotze anys quan “aquest esport va
ser una novetat i ens va cridar la
atenció als meus amics i a mi”.
Per a Díaz una de les característiques
que fan decidir al jovent per aquest
esport és la seva diferència amb al-
tres esports de conjunt, ja que la llui-
ta demana molt  de sacrifici, però “en
ser tu mateix el que o guanyes o
perds, les satisfaccions són més
grans. L’èxit el gaudeixo jo sol”.
Una de les més grans satisfaccions
que té Diaz és que gràcies a la lluita
ha pogut viatjar i conèixer quasi tot
el món. “A més a més, el contacte fí-
sic que representa obre els teus ulls i
la teva manera de pensar sobre el teu

espai vital. Saps compartir millor la
vida i ser més obert a aspectes so-
cials i a la diversitat cultural.”
La lluita es pot dividir en dues varie-
tats: la lluita grecoromana i la lluita
lliure olímpica.
L’exlluitador i actual president del
Club de Lluita Baró de Viver, Manel
Penin, explica la clara diferència que
existeix entre aquestes dues modali-
tats: “a la lluita grecoromana, per
aconseguir tirar a terra al teu con-
trincant està prohibit agafar-lo per
les cames”.

Penin vol deixar clar a tothom que la
lluita és un dels esports que menys
lesions provoca, ja que “no hi ha cops,
luxacions, no agafem els braços o les
cames. El nostre objectiu és posar
d’esquena a terra el nostre adversari”.

En els entrenaments d’un lluitador,
que són constants i molt durs, en
haver de treballar tot el seu cos, els
ensenyen com caure i no fer-se mal,
ja que moltes vegades “som tots
dos els que caiem l'un sobre l’altre
en la nostra lluita per tirar d’esque-
na el contrari”.

Més informació:
Club de Lluita Baró de Viver
Pèrgola Esportiva Municipal 
C. Clariana, 53 
Tel. 93 345 48 92

Com diuen els entesos: el

pitjor de la lluita és el seu

nom. És un esport molt

segur, on els seus practi-

cants poques vegades

acaben lesionats

La lluita grecoromana
es diferencia de la lliure
en el fet de no permetre
agafar de les cames

És un dels clubs més importants d’Espanya.

La lluita, un esport individual 
amb molts sacrificis i satisfaccions

per MANEL

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
Dissabte i diumenge, de 14 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

Tot 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

Mirades de Barcelona

Catàleg en línia amb les fotografies par-
ticipants del concurs Fotoweb 2007. Té
format de llibre virtual i, a més de
poder-se fullejar, també permet accedir a
les fotografies a través de l'índex, on tro-
bem les dues categories de l'edició d'en-
guany, "Com vius la teva Barcelona?" i
"Un instant de Barcelona". 
www.bcn.cat/mirades2007/ca/

Temps de barri, 
temps educatiu compartit

Tota la informació sobre l'oferta d'activi-
tats emmarcades en el projecte Temps de
Barri, temps educatiu compartit, el qual té
com a principals objectius reforçar les acti-
vitats educatives dels nois i noies fora de
l’horari escolar i afavorir la conciliació dels
temps de les famílies.
www.bcn.cat/tempsdebarri

w
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Com va arribar a l’Esbart Mara-
gall?
Jo ballava a l’Esbart Dansaire de
Rubí, que fa una vintena d’anys era
un dels grups de referència del mo-
ment. Quan em van demanar de diri-
gir el Maragall, jo en aquell moment
no tenia cap vincle amb Sant Andreu.
Allà, entre altres coses bones, vaig
conèixer la meva dona i vaig fer arrels
al barri. Els esbarts són espais de re-
lació molt importants. En els actes de
celebració del 75è aniversari de l’enti-
tat vam programar diverses danses,
com ara una de pares i fills que al
llarg de tot aquest temps han ballat a
l’esbart, i una altra era, precisament,
de matrimonis de l’esbart. I aquest
ball de matrimonis va omplir el tea-
tre, i encara hi faltava gent. 
I ara com se sent?
Han estat molts anys i necessitava un
descans. Avui el Maragall és un dels
esbarts importants a Catalunya. La
meva tasca ja l’he fet. En l’actualitat
som més de 120 persones a l’esbart. 

Com es trobava l’esbart quan
vostè hi va arribar?
Pràcticament era un esbart de barri.
Hem treballat molt, tothom hi ha po-
sat molt d'esforç, i així hem assolit
noves fites fins a arribar a ser un es-
bart de referència, tant amb el cos de
dansa com amb l’escola. Crec que l’es-
bart avui té molt bona salut.
I a més crec que amb una bona
projecció pública, oi?
Sí, el cos de dansa va estrenar fa unes
quantes setmanes un espectacle a la
sala Ovidi Montllor del Mercat de les
Flors i l’escola també va estrenar un al-
tre espectacle, titulat Garbuix, inter-
pretat íntegrament per un grup d’esco-
la de nens de tres a catorze anys en un
teatre públic, el Sant Andreu Teatre. 
I fins i tot de manera interna-
cional.
Així és. La plantilla titular de l’esbart
ha anat de viatge arreu del món per
presentar els seus espectacles.
Quant membres són?
Quan jo vaig arribar a l’esbart, el cos
de dansa estava integrat per onze
persones i ara en són una trentena; a
l’escola no hi devia haver més d’una
vintena i ara som uns seixanta. Tam-
bé hem creat una nova secció dins de

l’entitat, el Joventus, que reuneix ex-
dansaires i també pares de criatures
de l’esbart, perquè tothom tingui la
seva participació dins del grup.
Quina és la relació de l’esbart
amb el seu entorn?
Molt bona. Per exemple, l’escola de
l’esbart, a part de presentar els seus
espectacles, també està concebuda
com un servei al barri, perquè tots els
nens i nenes que vulguin tinguin una
formació bàsica en ritmes i expressió
corporal i també per nodrir, el dia de
demà, el cos de dansa.

Es podria dir que l’esbart funcio-
na com un tot?
L’escola i el cos de dansa es reforcen
mútuament. Tot l’esbart segueix la
mateixa línia, de manera que els que
arriben al cos de dansa ja ho fan amb
una bona preparació. Potenciar la for-
mació és molt important.
Creu que és prou coneguda la
tasca dels esbarts?

No, definitivament. Durant la post-
guerra, els esbarts sí que eren força
coneguts perquè era una de les úni-
ques possibilitats que tenia la cultura
catalana de manifestar-se durant la
dictadura. Els intel·lectuals catalans
de l’època hi estaven molt implicats.
Després, a partir dels anys seixanta,
va baixar una mica com a conseqüèn-
cia del moviment de la nova cançó.
En els setanta els esbarts es van arra-
conar, crec que de manera injusta.
Com en tot els aspectes de la vida, a
dins dels esbarts hi ha de tot, uns que
treballen molt i d’altres que ho fan
menys, però penso que fan una tasca
important. 
Se senten prou acompanyats?
A vegades no. En alguns moments els
polítics i els intel·lectuals s’han preo-
cupat més d’altres coses que de mani-
festacions de la cultura catalana com
aquesta. Ens han deixat una miqueta
de banda. Ens han portat de fora per-
sones com el Carlinhos Brown, que
per a mi no té cap valor, quan en
aquest país tenim una cultura pròpia
molt potent. Si els Estats Units tin-
guessin la cultura que nosaltres te-
nim, avui tot el món ballaria dansa
catalana i cantaria cançó catalana. 

E N T R E V I S T A E n r i c  M a r t í n e z ,  e x d i r e c t o r  d e  l ’ E s b a r t  M a r a g a l l

Enric Martínez mostra una peça del vestuari de l’esbart.

Ha estat el director de l’Esbart Magarall els

últims divuit anys. Parlem amb ell de les seves

experiències

“Els esbarts són espais de
relació molt importants”

“Si els Estats Units 
tinguessin la nostra 
cultura, tot el món 
ballaria dansa catalana”

Daniel 
Venteo


