
La dedicació a les persones
centra l’actuació municipal

CULTURA

Fabra i Coats farà 
de Sant Andreu un 
referent de la ciutat 

SERVEIS SOCIALS

S’augmentarà molt 
el pressupost per a
atenció primària

PARTICIPACIÓ

Potenciar els instruments
perquè tothom 
hi pugui dir la seva

Pàg. 3

E N T R E V I S TA Pàg. 8

Juan Antonio 
Bayona 
Director de cinema

“És sorprenent que
només una generació
ens separi de la fam”

E Q U I PA M E N T S Pàg. 6

Nova escola
bressol Manigua
Ja està en ple 
funcionament

P R O J E C T E S Pàg. 4

Fabra i Coats 
i els projectes 
del carrer Hondures
són les estrelles

El procés participatiu perquè els
veïns de Sant Andreu participin en
l’elaboració del Programa d’Actua-
ció del Districte (PAD) ha co-
mençat amb l’aprovació inicial del
ple. A partir d’ara i fins al 4 de de-
sembre, quan s’aprovi definitiva-
ment en sessió plenària, es desen-
voluparà tot un mecanisme en el
qual s’hi demana la implicació ciu-
tadana a través de reunions secto-
rials, consells ciutadans o, simple-
ment, dipositant una butlleta a les
urnes situades a la seu del Distric-
te, els centres cívics, el casal de
gent gran Navas i el casal Caliu (al
Congrés-Indians), a Can Fabra, al
Centre Garcilaso i als tres mercats
municipals. També es pot partici-
par mitjançant correu electrònic al
web de l’Ajuntament. 

Iniciat el procés perquè els
veïns opinin sobre el barri

Un veí intervé en una audiència pública. Pàg. 5

P O L I E S P O R T I U Pàg. 7

Sant Andreu acull 
la Caminada
Internacional de
Barcelona

S E R V E I  P Ú B L I C Pàg. 6

Bústies per opinar
sobre els programes 
d’actuació
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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 93 243 17 19
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
Av. Meridiana, 315.
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

De l’11 al 14 d’octubre
Bessie in concert
A les 21 h (dj), 21.30 h (ds) i 18.30 h (dg i festius)
Sant Andreu Teatre (Neopàtria, 54)
Bessie canta per amor a la música, per complaure el seu
mestre i per salvar-se de la bogeria. De la companyia
Teatraviesa.

Dijous 25 d’octubre
Música i paraules
A les 19 h. Biblioteca Bon Pastor (Estadella, 62)
Actuació de la cantautora Meritxell Naranjo.

Divendres 26 d’octubre
Quatre mans en un piano
A les 21 h. Nau Ivanow (Hondures 28, 30)
Cicle Fem Música! Marta Farrés i Teresa Ribas, pianis-
tes. Obres de Brahms, Dvorak i Ravel a la sala on hi ha
exposada l’obra del pintor Josep M. Maya.

16, 17 i 18 de novembre
Concurs de música acústica
A les 20 h. Centre cívic Garcilaso (Juan de Garay, 116)
Desena edició. Fins al 24 de novembre a les 21 h.

4, 11, 18 i 25 d’octubre
Taller d’autoestima per a dones
A les 18.30 h. Centre cívic Trinitat Vella (Foradada, 36-38)
Organitzat per Punt d’Informació i Assessorament a la
Dona (PIAD).

Diumenge 14 d’octubre i 2 de novembre
Jornada sobre el canvi climàtic
Centre cívic Sant Andreu (Gran de Sant Andreu, 111)
Xerrades i accions per fer-nos reflexionar sobre l’escal-
fament global. Consultar horari.

Diumenge 20 d’octubre
Itinerari modernista per Barcelona
Consular horari i preus. Centre cívic Sant Andreu 
(Gran de Sant Andreu, 111)
Primera de les visites guiades d’aquesta tardor al in-
drets més significatius de la nostra ciutat.

Fins al 18 de novembre
L’escultura en els temples indis
Caixafòrum (av. Marqués de Comillas, 6-8)
Imatges hindús i budistes en pedra d’argila, metall i fusta.
La majoria són peces dels segles VI al XVI.

Del 6 al 14 d’octubre
Viceverso
Consultar horaris. Sant Andreu Teatre (Neopàtria, 54)
Humor, teatre i diferents disciplines de circ (malabars,
clown, màgia, equilibri...). De Circ Hula.

Dijous 18 d’octubre
El món dels tovets
A les 18 h. Biblioteca Bon Pastor (Estadella, 62)
Contacontes per a nens de 0-3 anys.

Dissabte 20 d’octubre
Pinxo, el pica-soques enamorat
A les 12 h. Centre cívic La Sagrera (Martí Molins, 29)
Titelles a càrrec de la Cia. La Closca.

Dijous 25 d’octubre
De quin planeta ets Anna Tarambana?
A les 18 h. Biblioteca Bon Pastor (Estadella, 62)
Narració d’un conte de petit format.

Dissabte 27 d’octubre
Els músics de Bremen
A les 12 h. Centre cívic Bon Pastor (Enric Sanchís, 12)
Titelles a càrrec de la Cia. Xip Xap.

Del 20 al 28 d’octubre
Tom Sawyer
A les 17.30 h (ds) i 12 h (dg. i festius). SAT (Neopàtria, 54)
Sawyer viu i somia històries al seu poblet del Mississipi
amb el seu amic Hukleberry Finn. De la cia. La Remoreu.

Del 18 al 21 d’octubre
Teatre i poder
Consulteu horaris. Sant Andreu Teatre (Neopàtria, 54)
Unió de dues peces breus: Escorial, sobre un rei embo-
git i malalt; i El captaire o el gos mort, de Bertold Brecht.

Del 25 al 28 d’octubre
L’abric
Consulteu horaris. Sant Andreu Teatre (Neopàtria, 54)
L’abric pel qual lluita un funcionari rus acabarà sent la
seva dissort. Basat en un conte de Gógol. Cia L’Abric.

De l’1 al 4 de novembre
Mur
A les 21 h (ds) i 19 h (dg ) SAT (Neopàtria, 54)
Un punt d’encontre entre dansa, música i arquitectura.
De Thomas Noone Dance.

SANT ANDREU
B A R C E L O N A

www.bcn.cat/publicacions

bcnrevistes@bcn.cat



Pilar Fernández

La proposta del PAD de
Sant Andreu parteix de la

base que en els darrers anys
han millorat molt els set bar-
ris que formen el districte i,
per tant, a partir d’ara, la ges-
tió municipal ha d’estar diri-
gida prioritàriament cap a te-
mes socials i els equipaments
per a les persones. Amb
aquesta premissa es crearan
nous equipaments educatius,
hi haurà un gran impuls a les
escoles bressol i també als

equipaments sanitaris i a
l’habitatge públic. El Distric-
te té previst construir un
gran parc d’habitatge públic,
que inclou la renovació de les
Cases Barates –mig barri es
farà de nou–, les casernes de
Sant Andreu –on hi haurà
una barreja d’equipaments i
habitatges– i els entorns de
la Sagrera.
En l’àmbit cultural, s’hi po-
den definir dues línies princi-
pals d’actuació, que són les
que fan referència al recinte

Fabra i Coats i al complex es-
portiu i el centre cultural del
carrer d’Hondures. També es
treballa amb l’objectiu que les
programacions que surtin
dels equipaments (saT!, Nau
Ivanow, etc.) siguin activitats
de ciutat, al temps que atre-
guin equipaments culturals
de ciutat, com podria ser en
el futur el de Fabra i Coats. El
Districte, a més, vol que tots
els barris tinguin un centre
cívic (Congrés-Indians i Na-
vas encara no en tenen, s’ha

de fer un nou edifici per al de
Trinitat Vella i construir-ne
un de nou a les casernes de
Sant Andreu) i acabar la xar-
xa de biblioteques de barri
(se n’han de construir a la
Trinitat Vella, casernes de
Sant Andreu i la Sagrera). Es
posaran en marxa els casals
de barri de la Sagrera i Baró
de Viver i al de Can Portabe-
lla es faran obres de millora. 
Respecte als serveis socials,
s’atendrà la gent a casa seva,
per a la qual cosa hi haurà
un augment important de
recursos. 
Quant a equipaments, cal as-
senyalar que a casernes, Bon
Pastor i Trinitat Vella, s’hi
construiran residències i cen-
tres de dia per a gent gran.

Per a aquest col·lectiu també
es crearan nous apartaments
assistits: 350 a casernes, 75 a
Navas i aproximadament 85
a la Trinitat Vella. El districte
comptarà amb una Oficina
d’Atenció a la Família i tres
centres d’assessorament als
joves. 

Una altra línia estratègica
serà la potenciació de tots els
òrgans de participació ciuta-
dana, fet que es farà ben visi-
ble precisament en l’elabora-
ció definitiva del PAD (vegeu
pàgina 5).
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El districte preveu acabar la xarxa de biblioteques de barri.

El Programa d’Actuació del

Districte (PAD) previst per als pro-

pers quatre anys centra els seus

objectius en quatre grans eixos:

universalització de la cultura,

ampliació dels serveis socials,

augment dels equipaments per

atendre les persones i la poten-

ciació dels òrgans de participació

La cultura i els serveis socials
guien el futur de Sant Andreu

Es vol potenciar 
els òrgans de 
participació

C IU TA DA N S OPINE N

Alicia Luján
Assessora d’imatge

Sobre todo construiría
casales para los jóvenes
y niños, que por aquí
no hay ninguno.
Estaría muy bien para
dejarlos allí y poder
trabajar un poco.

Marta Iglesias
Comercial

Donaria prioritat a les
zones verdes, augmen-
taria la neteja i cons-
truiria escoles bressol.
També buscaria espais
per poder-hi construir
casals i esplais per als
joves.

Dani Delosriscos
Estudiant

Pondría mas pipicanes
para los perros, porque
en todo el barrio sólo
hay uno, ya que en lo
otro creo que el barrio
ya está cubierto.

Pere Cararach
Químic

Crec que el més impor-
tant és eradicar la
pobresa que hi ha al
barri i també potenciar
el mercat de Sant
Andreu, que actual-
ment està molt mort.

Janin Carús
Manipuladora d’ali-
ments

Jo posaria més zones
verdes i escoles bressol.
Ja n’hi ha, però sempre
en falten, perquè la
demanda i l’oferta no
estan compensades.

Oriol Llobet
Informàtic

Sobretot posaria apar-
cament gratuït al barri
i habitatge públic, per-
què no n’hi ha.

E l  D i s t r i c t e  e s t à  p r e p a ra n t  e l  p r o g ra m a  d ’ a c t u a c i ó  d e l s  p r o p e r s  q u a t r e  a nys. Vo s t è  q u è  f a r i a ?  A  q u è  d o n a r i a  p r i o r i t a t ?



Foto familiar del bar Versalles cap a la dècada de 1950.
(Foto: Arxiu bar Versalles.)
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P R O J E C T E S

P. F.

E l futur reserva a l’his-
tòric recinte fabril Fa-

bra i Coats una missió, al
barri i a la ciutat que l’acull,
tan important com la que
va acomplir en el segle XIX.
Però si en el passat la seva
funció era econòmica, ara,
al segle XXI, tindrà una
orientació clarament socio-
cultural. Als 31.000 metres
quadrats de sòl públic que la
ciutat ha guanyat amb la
seva adquisició, s’hi farà tot
un seguit d’equipaments
públics que cobriran dife-
rents necessitats i estaran
destinats a usuaris molt di-
versos. 
Un edifici estarà destinat al
cicle educatiu complet no

universitari. Comprendrà
una escola bressol, un cen-
tre d’educació de primària i
un institut de secundària.

També hi haurà habitatge
públic de lloguer per a jo-
ves, un casal de barri nou,
un espai per a entitats so-
lidàries i de comerç just,
una factoria de creació ar-
tística, un aparcament i, és
clar, espais verds. Això sen-
se oblidar el que podrà ser

el gran protagonista del re-
cinte, un gran equipament
cultural, que està encara
per definir i que es pretén
que doni centralitat a Sant
Andreu i esdevingui refe-
rent cultural de la ciutat.
Pel que fa als projectes del
carrer d’Hondures, s'hi
construirà un complet equi-
pament cultural. Aquest
centre tindrà una gran sala
polivalent, camerinos i sales
d’assaig. Estarà al costat de
l’actual Nau Ivanow, la qual
passarà a ser propietat mu-
nicipal i es restaurarà. A l’al-
tra banda de la Nau, hi
haurà un complex esportiu
que donarà servei al barri
de la Sagrera i a la zona més
propera de Navas i constarà
d’un pavelló cobert, piscina
i gimnàs, a més d’un apar-
cament soterrat. 
Entremig de les dues illes,
la cultural i l’esportiva, s’hi
obrirà el carrer de Josep
Estivill. 

Fabra i Coats i els projectes del
carrer Hondures són les estrelles 

Façana de l’antiga fàbrica Fabra i Coats.

Al recinte de Fabra
i Coats hi haurà
habitatge públic
de lloguer per a
joves

Durant aquests quatre anys engegaran
dos projectes que destaquen per sobre
dels altres: el de Fabra i Coats i el del
complex esportiu i el centre cultural del
carrer d’Hondures

El bar Versalles (II)
Mentre al soterrani torraven el cafè que es consumia al
bar, a dalt, una pianola alimentada amb monedes de cou-
re posava la banda sonora d’una època, fins al punt que
les tardes dels diumenges s'hi reunien els parroquians per
escoltar música. Com una part més de la societat an-
dreuenca, el Versalles també va viure mimetitzant les ca-
racterístiques de l’època.
Un vespre, els forts enfrontaments que mantenien entre
ells els sindicats també van arribar al Versalles: mentre
un client prenia alguna cosa assegut en una taula, un in-
dividu li va disparar dos trets sense cap mena d’explica-
ció. La víctima pertanyia al Sindicat Lliure, mentre que
l’agressor ho era d'un dels treballadors. Anys després, en
plena Guerra Civil, les parets del bar van viure tant l’eufò-
ria com el pànic, sobretot les corredisses dels veïns de l’e-
difici, quan sonaven les sirenes que avisaven de l'arribada
dels bombarders feixistes i baixaven a refugiar-se en
aquell soterrani on torraven cafè o preparaven l’orxata.
L’entrada de l'exèrcit de Franco va anar seguida d'una
postguerra amb penúria de tot i sobra de racionament,
estraperlo, repressió i prepotència dels guanyadors. Una
de les primeres mesures que les noves autoritats pren-
gueren fou castellanitzar de manera fulminant els noms
dels locals públics, i si això no era possible, almenys l'or-
tografia. D'aquesta manera, el bar perdé el Petit i el Ver-
sailles es convertí en Versalles. D'altra banda, les restric-
cions afectaven molt els propietaris d'establiments en
general, i així els amos dels bars i cafeteries, en particular,
per abastir-se del cafè i del sucre, imprescindibles per al
seu negoci, havien de recórrer als estraperlistes. 
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



P. Fernández

El Programa d’Actuació del
Districte (PAD) és una

aposta per al futur de Sant
Andreu i per al futur de la
convivència dels seus ciuta-
dans. Per aquest motiu el Dis-
tricte ofereix als veïns diver-
ses opcions perquè tothom
qui vulgui pugui dir quines
creu que han de ser les actua-
cions prioritàries per millorar
la qualitat de vida del seu en-
torn més immediat. Així, el
procés que possibilita que tot-
hom contribueixi a l’elabora-
ció del PAD ja s’ha iniciat (el 2
d’octubre, amb l’aprovació ini-
cial del Ple) i ofereix diverses
vies de participació fins a mit-
jan novembre. El PAD serà
aprovat definitivament el 4
de desembre. 
En primer lloc cal assenyalar
que hi ha 22 òrgans de parti-
cipació i que es farà un total

de quinze reunions sectorials
i set consells de barri, és a
dir, un per cada territori. És
previst convocar cadascun
d’aquests consells dues vega-
des, una al principi d’aquest
mes i una altra al novembre.

La convocatòria més àmplia
per cridar els ciutadans a im-
plicar-s’hi es fa a través de
les festes de participació, les
quals se celebraran entre el
20 i el 27 d’aquest mes amb
animació per a totes les

edats i xocolatada popular.
En aquestes celebracions,
s’hi podrà agafar les butlletes
que s’han de fer servir per
expressar els nostres suggeri-
ments. 
Les butlletes també es poden
obtenir a cadascun dels ano-
menats tretze punts de re-
torn, que són els mateixos on
s’han situat les urnes: la seu
del Districte, tots els centres
cívics, els casals de gent gran
Navas i el Caliu (al barri del
Congrés-Indians), a Can Fa-
bra, al Centre Garcilaso i als
tres mercats municipals. 
També es pot participar i ac-
cedir a informació mit-
jançant el web de l’Ajunta-
ment, www.bcn.cat.
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N O T Í C I E Sf
Ofrena floral a Ignasi Iglésias 
Diumenge 7 d’octubre se celebra l’ofrena floral en
homenatge al dramaturg i poeta andreuenc Ignasi
Iglésias, “el poeta dels humils”. L’acte se celebrarà a
partir de les 10 hores al cementiri de Sant Andreu.
Hi haurà l’ofrena floral de les entitats integrants de
la Comissió Cívica Ignasi Iglésias, actuació musical i
lectura poètica. Els actes continuaran a la casa on va
néixer el poeta i acabaran a la plaça de les Palmeres.

Nou casal de dones de la Trinitat Vella
El casal de dones de la Trinitat Vella inaugurarà, el
proper dissabte 20 d’octubre, a les 18 hores, un nou
local, situat al carrer de la Mare de Déu de Lorda, nú-
mero 2. La inauguració coincidirà amb la festa de
participació de la Trinitat, organitzada a fi de pre-
sentar als veïns del barri el Programa d’Actuació del
Districte (PAD) 2008-2011. El casal de dones estava
situat fins ara al centre cívic Trinitat Vella. 

13a Milla Urbana del Congrés 
El dissabte 13 d’octubre, i coincidint amb la Festa
Major del barri, se celebrarà la 13a edició de la Milla
Urbana del Congrés, la qual començarà al carrer de
Felip II, davant els números 194-196, a les 10 hores, i
acabarà al mateix punt cap a les 12.30 hores. Les per-
sones que vulguin participar-hi tenen temps encara
per inscriure-s’hi. Poden fer-ho fins al mateix dia de
la cursa. La inscripció és gratuïta. 

Campionat d’Espanya touring elèctric 
Els passats 15 i 16 de setembre va tenir lloc al parc de
la Trinitat el Campionat d’Espanya touring elèctric
1/10, que organitza l’Associació de Modelistes de
Sant Andreu amb col·laboració de l’Ajuntament de
Barcelona i el Districte de Sant Andreu. La celebració
del campionat va servir també per presentar les no-
ves instal·lacions d’automodelisme del parc de la Tri-
nitat, que són de propietat municipal. 

A les festes de
participació hi
haurà animació i
xocolatada popular

El procés de

participació perquè

els veïns s’impliquin

en la definició 

de les prioritats 

del Districte ja 

ha començat

La participació de tothom és important.

Places reservades davant del CAP Via Barcino.

Places reservades per a persones amb discapacitat
Daniel Romaní

Des del passat mes de se-
tembre, a Sant Andreu hi

ha 55 places d’aparcament de
titularitat pública reservades
a persones amb discapacitat.
Formen part d’un pla que ja
funciona als districtes de l’Ei-
xample i de Sants-Montjuïc.
Les persones que poden gau-
dir gratuïtament d’aquestes
places són les de qualsevol
districte de la ciutat que si-
guin posseïdores de la targeta

d’aparcament que l’Ajunta-
ment atorga a les persones
discapacitades amb proble-
mes de mobilitat. L’objectiu és
facilitar la mobilitat dels ciu-
tadans que van a fer tràmits,
al metge o a alguna activitat
fora de casa. Totes són situa-
des prop d’equipaments
públics (centres de salut, esco-
les, equipaments esportius...).
Poden fer-ne ús tant les per-
sones que posseeixen les tar-
getes de permissibilitat d’a-

parcament per a persones
amb discapacitat que siguin
titulars conductors, com les
qui posseeixen les targetes
d’aparcament per a persones
amb discapacitat que siguin
titulars no conductors. Tot i
no tenir horari limitat, les pla-
ces s’han d’utilitzar només el
temps necessari per fer les
gestions pertinents en els
equipaments per als quals són
destinades i no per a aparca-
ment privat de cap usuari. 

El Districte ofereix diverses vies
perquè tothom pugui opinar

E L  C A L E N D A R I  D E  L E S  F E S T E S  D E  PA R T I C I PA C I ÓA
• Dissabte 20 d’octubre, a les 17.30 h: Festa de la Trinitat Vella (plaça de la Trinitat)

• Dilluns 22 d’octubre, a les 17.30 h: Festa de Sant Andreu (plaça d’Orfila)

• Dimarts 23 d’octubre, a les 17.30 h: Festa de Navas (plaça de Ferran Reyes)

• Dimecres 24 d’octubre, a les 17.30 h: Festa de Baró de Viver (plaça davant la Llosa)

• Dijous 25 d’octubre, a les 17.30 h: Festa del Congrés-Indians (plaça del Congrés)

• Divendres 26 d’octubre, a les 17.30 h: Festa de la Sagrera (plaça de Massadas)

• Dissabte 27 d’octubre, a les 11 h: Festa del Bon Pastor (carrer de Sant Adrià, davant el mercat)
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E Q U I P A M E N T S

Dolors Roset

D’acord amb el model
educatiu municipal que

situa les escoles bressol al cos-
tat d’una escola infantil, per
afavorir el treball en equip d’e-
ducadores i mestres del dos
centres, i prop dels serveis del
barri, l’escola bressol munici-
pal Manigua està en ple fun-
cionament des del principi de
curs. Són unes noves instal·la-
cions de planta baixa amb ac-
cés pel carrer Garcilaso. És la
primera escola bressol del bar-
ri Congrés-Indians.
El centre compta amb una
aula per a cada un dels sis
grups, amb llum natural i en-
carades al pati, el qual  té un
terra de sauló, per poder-hi
jugar com amb la sorra d’un
parc, i s’hi pot accedir des de

cada una de les aules. A més a
més, hi ha un altre pati amb
un paviment més tou només
per als nadons que encara no
tenen un any, una sala gran
d’usos múltiples, lavabos,
una habitació per als cotxets,
cuina, sala de mestres, ma-
gatzem i despatx de direcció.  

El mobiliari és bàsicament de
fusta, per la seva calidesa. A la
sala d’usos múltiples hi ha un
mòdul de psicomotricitat i al
pati un altre de joc, tots dos

adequats a l’edat dels nens i
nenes. El centre té cuina prò-
pia i a l’hora de dinar i de des-
cans, a part de la responsable
de la classe, per a cada grup hi
ha una educadora de suport.
L’activitat diària de l’escola es
divideix en dues àrees. D’una
banda, els infants aprenen
rutines per satisfer les seves
necessitats bàsiques. Això és
molt important, perquè un
nen que està a gust al
col·legi, se sent segur i té in-
terès per guanyar autono-
mia, per “fer-se gran”. De l’al-
tra banda, hi ha el joc, el qual
els permet desenvolupar-se i
entendre el món. Un joc ade-
quat a l’edat de cada grup i
que desperti la curiositat i
l’interès. A aquestes edats,
entre els nens d’un mateix
grup hi pot haver diferències
notables. Per això, moltes ac-
tivitats es fan en petits grups
i les aules estan organitzades
en racons de jocs.

Els colors són càlids,
però cada aula té 
un color propi 
perquè els nens la
reconeguin bé

Des de començament de curs, 73 nens i

nenes del barri gaudeixen de les noves ins-

tal·lacions especialment pensades per a ells

La nova escola bressol és la primera del barri Congrés-Indians.

La nova escola bressol Manigua 
ja està en ple funcionament

Un quadre pot ser més o menys bonic, però
el que és segur és que amb un  bon marc

sempre hi sortirà guanyant. A Arts Gora en sa-
ben un munt de posar marcs. L’establiment, el
porta la Rosi Mendiola, que no s'acaba de creure
del tot que ja han passat 23 anys des que va
obrir la botiga. Des d’aleshores, gràcies a la pu-
blicitat que n'han fet els clients satisfets, ha
anat consolidant-se més i més al barri i ha
guanyat també molts clients de fora. Fa dos
anys va obrir el taller al carrer Pare Rodés, on

treballa la filla de la Rosi, l’Ainhoa, ja que els ca-
lia més espai. A més de l’emmarcament, que és
la principal especialitat, també venen làmines,
gravats, olis i aquarel·les d’estils ben diversos. Si
ens deixem assessorar, segur que sabrem com
embellir les parets buides de casa. Una altra
mostra de la voluntat de créixer és el curs de
restauració de mobles que imparteixen des de
setembre.
Arts Gora
C. Juan de Garay, 4 / Tel. 93 435 70 39

E L  T A U L E L L

La botiga d’emmarcament que creix gràcies al bon ofici

A Arts Gora es venen marcs, làmines, gravats, olis i aquarel·les.

Joan Anton Font

S E R V E I  P Ú B L I C

Redacció

A banda de la possibilitat de trucar al telèfon del civisme
(900 226 226), d’enviar correus electrònics al web de
l’Ajuntament i missatges de text amb mòbil, els ciuta-
dans poden utilitzar mitjans més tradicionals per fer
arribar les seves opinions sobre els programes d’actua-
ció, com és l’ús de les butlletes impreses per l’Ajunta-
ment amb aquesta finalitat, tant les que pregunten so-
bre els programes del Districte com les que ho fan sobre
el Programa d’Actuació de la ciutat en el seu conjunt. 
Aquestes butlletes es poden enviar per correu postal o
dipositar-les a les bústies col·locades en punts estratè-
gics del districte.

A Sant Andreu, les bústies per al procés de participació
estan situades als punts següents:

Oficines d’Atenció al Ciutadà
• Plaça d’Orfila, 1
• Juan de Garay, 116-118

Biblioteques
• Ignasi Iglésias – Can Fabra (Segre, 24-32)
• Garcilaso (Juan de Garay, 116-118
• Bon Pastor (Estadella, 62)

Centres cívics
• Bon Pastor (passeig d’Enric Sanchís, 12)
• Trinitat Vella (Foradada, 36)
• Baró de Viver (passeig de Santa Coloma, 108 bis)
• La Sagrera (Martí Molins, 29)

Mercats municipals
• Bon Pastor (St. Adrià, 154-156)
• Felip II (Felip II, 118)
• Sant Andreu (pl. Mercadal, 41)

En aquests mateixos llocs es pot recollir el fullet explica-
tiu i la butlleta per participar en l’elaboració del Progra-
ma d’Actuació del Districte.

Bústies per opinar sobre
els programes d’actuació
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P O L I E S P O R T I U

Pere S. Paredes

Els dies 6 i 7 de setembre han es-
tat de gran importància per a

tots els esportistes que participen
en les Caminades Internacionals de
Barcelona, ja que la International
Marching League Walking Associa-
tion (IML-WA) ha aprovat la inclu-
sió en el seu calendari internacional
de la prova catalana.
Després de l’informe positiu dels ins-
pectors de la IML-WA, la Caminada
Internacional de Barcelona, que se ce-
lebrarà els pròxims 20 i 21 d’octubre,
rep un important impuls per escam-
par la seva difusió per tot el món.
Aquestes caminades tenen una sè-
rie de característiques comunes i la
finalitat de difondre els beneficis sa-
ludables que proporciona caminar. 
L'organització de la IML preveu, en
el cas d'Europa, que solament hi
hagi reconeguda una caminada per
cada estat.

Per a Josep Maria Jerez, membre
de l’Associació Caminada Interna-
cional de Barcelona, “aquest reco-
neixement internacional és molt
important per a la nostra feina. Ens
ha posat el llistó molt alt”.
“És la promoció de la ciutat i de la
caminada, a escala mundial”, expli-
ca Josep Maria Jerez, “congregarà
molts participants vinguts de molts
països per participar-hi i conèixer la
nostra ciutat”.

L'edició 2007, que serà la setena Ca-
minada Internacional de Barcelona,
però la primera com a integrant de
la IML-WA, tindrà cada dia tres iti-
neraris senyalitzats (10, 20 i 30 km)

que combinaran trams urbans i
trams rurals, i el seu punt de sorti-
da i d’arribada serà el Complex Es-
portiu Municipal Trinitat Vella, al
costat del Parc de la Trinitat.

Més informació:
www.euro-senders.com/interna-
cional 
Complex Esportiu Municipal 
Trinitat Vella
Via Barcino, 84-86 
Telèfon: 93 311 37 01

La IML-WA és una organit-

zació que estableix i coor-

dina un calendari anual

de caminades que es fan a

diferents països del món 

Aquesta organització
internacional només
preveu una caminada a
cada estat

La Caminada Internacional de Barcelona se celebrarà el 20 i 21 d’octubre.

Sant Andreu acull la Caminada
Internacional de Barcelona

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

Coneix els parcs de la ciutat!

El web Aparca't es renova amb nous
reportatges sobre els parcs de la Ciuta-
della, Sant Martí, el Guinardó o el Jardí
de les Heures. Visiteu aquests parcs de
Barcelona i en podreu conèixer la histò-
ria i tots els secrets que amaguen. 
www.bcn.cat/aparcat/ca/aparcat.htm

Web de Bombers

Entre altres seccions,  el nou web de
Bombers de Barcelona inclou un apartat
d'actualitat com també consells de
Protecció Civil i Prevenció. A més, es pot
consultar Fahrenheit 451, la revista dels
Bombers de Barcelona i veure fotos
històriques del cos.  
www.bcn.cat/bombers

w
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Abans que cineasta, veí de la Tri-
nitat Vella...
Vaig tenir una infantesa molt feliç i
sempre he viscut el barri de forma
molt positiva, tot i que molta gent el
considerava un indret marginal. El
barri ha canviat molt, però els records
que en tinc de quan era petit són
molt agradables. 
Malgrat el cinema, la realitat
molts cops supera la ficció. Els
seus pares li han explicat com era
la Trinitat Vella al començament?
Sempre he pensat que és sorprenent
que només una generació ens separi
de la fam. Realment és molt meritori
que la generació dels nostres pares
hagi sabut fer el canvi tan gran de
viure en una barraca en un riu a tenir
uns fills que es dediquin al cinema o
al món de la psicologia, per exemple. 
Orgullós de la Trinitat Vella?
En un videoclip de Camela, que suc-
ceïa a l'Oest, vaig posar un cartell que

explicava que l'acció passava a Trini-
dad Vieja perquè el nom del barri
sempre m'havia sonat a spaghetti wes-
tern.
Quan decideix que el cinema és
el seu món?
No tinc consciència clara de quan vaig
decidir que m'hi volia dedicar. En
aquest sentit, els meus pares sempre
m'han ajudat molt, perquè no han
vist que fos una idea d'un dia, sinó
que sempre he viscut la meva vida al
voltant del cinema. 
Què ha après durant aquests
anys fins a arribar a la seva pri-
mera pel·lícula?
A provar i a cercar el teu propi estil,
confiant en mi mateix i fent servir el
meu instint. De fet, El Orfanato l'he
fet més guiant-me pel meu instint
que per raonaments. 
Existeix un veritable estil euro-
peu contraposat a un model
nord-americà?
No crec que hi hagi un estil europeu;
en tot cas, hi ha un llenguatge cine-
matogràfic clàssic, que és més nord-
americà que europeu. Després, el que
té El Orfanato és que és una pel·lícula

espanyola. Em sembla ridícul voler
fer veure que és una pel·lícula ameri-
cana a Espanya. El guió és molt lliure
i als analistes nord-americans no els
ha agradat. Aquest film mai es podria
haver fet als Estats Units, perquè té
una sèrie d'elements que no hi po-
drien haver figurat. 

En quin sentit, per exemple?
Per exemple, només pel fet que la
protagonista, Belén Rueda, tingui 41
anys ja no podries haver treballat a
Hollywood, perquè haurien volgut
una actriu molt més jove.
Forma part d'un conjunt de di-
rectors novells que estrenen la
primera pel·lícula. Podem parlar
de generació?
Sempre s'intenta fer aquest tipus de

classificació en generacions, però el
fet real és que ara és més fàcil per als
professionals que arribem demostrar
tot allò que sabem fer. 
Al seu parer, hi ha hagut un su-
port excessiu per al rodatge de
Woody Allen a Barcelona?
Que Woody Allen faci un film a Bar-
celona és molt important i entenc
que se li doni suport. M'agradaria
també que hi hagués diners per a
Allen, Ventura Pons o tots aquells ci-
neastes que fessin gran Barcelona. 
El Orfanato, èxit a Cannes i  a
Nova York. Sitges n'és la confir-
mació?
Sitges té un valor sentimental molt
més ampli del que puguin tenir Can-
nes, Nova York o Toronto. Sempre he
pensat que volia fer una pel·lícula
amb suficient entitat per obrir aquest
festival. 
El Orfanato és una pel·lícula de
terror o és quelcom més?
Comença com un film de terror, però
evoluciona cap al melodrama perquè
no estava encotillada i no té por d'o-
brir-se a allò que pensàvem que ens de-
manaven els personatges i la història. 

E N T R E V I S T A J u a n  A n t o n i o  B a y o n a ,  d i r e c t o r  d e  c i n e m a

Per a Bayona, la Trinitat Vella ha canviat molt i ja no es viu des de la marginalitat.

Va néixer a la Trinitat Vella el 1975. És director

de cinema. Les seves primeres obres es van

enquadrar en el món del videoclip. Enguany, al

Festival de Sitges presenta el seu primer film,

“El Orfanato”

“Els meus pares sempre
m'han donat suport 

perquè fos director de
cinema”

“És sorprenent que
només una generació
ens separi de la fam”

Miquel
Pellicer


