
Trinitat Vella inaugura
carrers i nou equipament

EQUIPAMENT

S’ha obert un Punt
d’Informació i
Atenció a la Dona

TURÓ DE TRINITAT

Es dóna prioritat als 
vianants i s’han posat nous
arbres i mobiliari urbà 

AUSONA

Un dels trams ha
reforçat el caràcter 
de camí escolar

Pàg. 3

E N T R E V I S TA Pàg. 8

Ferran Bolos
President de la Xarxa
d’Entitats del Projecte
Comunitari NASACO 

“Les entitats més fortes
tenen més possibilitats
tant en persones com 
en mitjans”

E Q U I PA M E N T S  Pàg. 6

Nous casals de Navas
i de la Palmera 
Obriran els primers punts
d’informació per a gent gran

U R B A N I S M E Pàg. 4

Millores a una plaça i
diversos carrers del
barri de la Sagrera

El cap de setmana dels dies 19 i
20 de maig tindrà lloc al parc de
la Pegaso la Mostra d’Entitats de
Sant Andreu, un dels actes que
rep més afluència de públic i que
constitueix un referent de la par-
ticipació ciutadana del districte.
La mostra, que se celebra cada
dos anys, posa de manifest la vi-
talitat del teixit associatiu que hi
ha a Sant Andreu. S’hi espera la
participació de més de 100 enti-
tats procedents de tots els barris:
Baró de Viver, Bon Pastor, Con-
grés-Indians, Navas, Sagrera,
Sant Andreu i Trinitat Vella, i
d’àmbits tan diversos com la cul-
tura popular, l’esport, el benestar
social, el lleure, la joventut i la
solidaritat.

El 19 i el 20 de maig, Mostra
d’Entitats de Sant Andreu

La mostra és un referent de la participació ciutadana del districte. Pàg. 5

P O L I E S P O R T I U Pàg. 7

Trinitat Vella estrena
un camp de Futbol 7
amb gespa artificial 

S E R V E I  P Ú B L I C Pàg. 6

Concurs de dibuix 
escolar per a la 
portada de la guia
d’escoles
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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 
(preu: 0,55 euros + IVA /cada 3 minuts o fracció).
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

Andreu Nin, 75.
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

APALLASSA’T! 2007

Dijous 19 i divendres 20 d’abril
Cops
A les 21.30 h. SAT (Neopàtria, 54)
De la companyia Encara Farem Salat.

Dissabte 21 d’abril
Niu Adventurs
A les 21.30 h. SAT (Neopàtria, 54)
D’Àlex Navarro & Caroline Dreams.

Dijous 26 d’abril
Cabaret O’varios
A les 21.30 h. SAT (Neopàtria, 54)
Un calidoscopi de números varis.

DANSA’T! 2007

Dissabte 14 d’abril
Escupir en el tiempo 
A les 21.30 h. SAT (Neopàtria, 54)
Dansa contemporània de la Cia. Erre que erre.

Diumenge 15 d’abril 
Chanta la mui
A les 19 h. SAT (Neopàtria, 54)
Dansa flamenca, d’Olga Pericet.

Dilluns 23 d’abril
Un poema una rosa
De 10 a 14 h. Carpa al carrer Martí Molins, 29
Recollida de poemes. Endevinalles i roses.

Dilluns 23 d’abril
Cantada d’Havaneres
A les 18.30 h. C. Cívic La Sagrera (Martí Molins, 29)

Dijous 26 d’abril
Cicle Fem Música
A les 21 h. Nau Ivanow (Hondures, 28)
Concert a càrrec de Xavier Pomerol (flauta), Ramon
Aragall (fagot) i Marta Farrés (piano).

Dijous 3 de maig
Hot Jam Session
A les 20 h. Nau Ivanow (Hondures, 28)
Sessió d’improvissació de jazz. Organitza: Fundació 
Catalana Jazz Clàssic.

Dissabte 14 d’abril
Cuinacontes
A les 18 h. Bib. Ignasi Iglésias-Can Fabra (Segre, 24-32)
Per aprendre a cuinar i menjar sa. A partir de 3 anys.

Dissabte 21 d’abril
Aperitus Musicals 
A les 18 h. Bib. Ignasi Iglésias-Can Fabra (Segre, 24-32)
Cançons per fer l'indi. Piano elèctric, veus i instru-
ments de percussió petits Per nens d’1 a 4 anys.                 

Dissabte 21 i diumenge 22 d’abril
Sóc un pallasso
Ds, a les 17.30 h. Dg, a les 12 h. SAT (Neopàtria, 54)
Espectacle de Claret Clown. A partir de 4 anys.

Dilluns 23 d’abril
El drac de riu
A les 18.30 h. Bib. Ignasi Iglésias-Can Fabra (Segre, 24-32)
Activitat d’animació amb la cia. Dinsdungat Animació.
Contacontes. A partir de 3 anys.

Dissabte 28 i diumenge 29 d’abril
Tutti clown
Ds, a les 17.30 h. Dg, a les 12 h. SAT (Neopàtria, 54)
Espectacle de Germans Brothers. A partir de 4 anys.

Dissabte 5 de maig
L’ocell meravellós
A les 12 h. C. Cívic La Sagrera (Martí Molins, 29)
Cia. Titelles Babi. Edat recomanada a partir de 3 anys. 

Fins al 9 de maig 
Bernet: llums i obres
Bib. Ignasi Iglésias-Can Fabra (Segre, 24-32)
Un passeig per una trajectòria de 40 anys com a dibui-
xant del còmics Sarvan, Historias negras o Clara de noche. 

Fins al 27 de maig
El III Reich i la música
Fundació Caixa de Catalunya (pg. de Gràcia, 92)
Pintures, dibuixos i gravats, així com gravacions sonores,
pel·lícules i material gràfic del règim de Hitler.

Fins al 2 de setembre
Leonardo, geni curiós
Museu Marítim de Barcelona (av. Drassanes, 1)
Important recopilació de dibuixos i projectes de Leo-
nardo da Vinci desconegut pel gran públic.

SANT ANDREU
B A R C E L O N A
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Pilar Fernández

El PIAD de Sant Andreu
està instal·lat a l’edifici del

centre cívic de la Trinitat Vella,
al carrer de la Foradada, 36, i
és un nou servei per a la dona
que ofereix assessorament ju-

rídic gratuït un cop per setma-
na, a més a més d’informació i
orientació sobre temes labo-
rals, formatius i personals.
També organitza xerrades. El
centre va ser inaugurat el pas-
sat 14 de març.

L’obertura del punt d’informa-
ció comparteix, amb la reur-
banització dels carrers del
Turó de la Trinitat i d’Ausona,
la vocació de millorar la quali-
tat de vida del barri en general
i de les persones en concret.

La principal transformació del
carrer del Turó de la Trinitat
ha estat la conversió en una
via amb preferència per a via-
nants, amb un sol carril de
circulació i voreres al mateix
nivell de la calçada.
El tram del carrer remodelat
es troba entre els carrers del
Pare Manjón i el de la Fora-
dada. L’actuació ha inclòs el
soterrament de les línies
elèctriques i de telefonia, la
instal·lació de nous embor-
nals a la confluència amb el
carrer d’Ausona i la col·loca-
ció d’arbres, fanals i mobiliari
urbà de manera que impedei-
xin la invasió de les voreres
per part dels vehicles. Les zo-
nes de càrrega i descàrrega i
els contenidors de brossa
s’han traslladat als carrers
d’Ausona i del Pare Manjón,
que són més amples. 
La reforma del carrer d’Auso-
na s’ha fet en dos trams dife-
renciats. A tots dos s’hi han

ampliat les voreres, instal·lat
nou enllumenat, eliminat les
línies aèries de serveis i plan-
tat arbres de tipus petit. El
tram del carrer de la Mare de
Déu de Lorda fins al carrer
de la Foradada  s’ha fet a un
sol nivell. Tant els punts de
llum com el mobiliari urbà

instal·lat i els arbres fan de
barrera  entre voreres i calça-
da. És, per tant, una via amb
prioritat per a vianants que
reforça el seu caràcter de camí
escolar. El tram entre Mare de
Déu de Lorda i Via Barcino és
un carrer convencional amb
voreres més amples i calçada a
diferents nivells.

SANT ANDREU 3Abril 2007

Les regidores de Dona, Pilar Vallugera, i del Districte, Sara Jaurrieta, a l’esquerra, amb la consellera
de Dona del Districte i la responsable dels PIAD de Barcelona.

El barri de la Trinitat Vella compta

ara amb un Punt d’Informació i

Atenció a la Dona (PIAD). El

mateix dia que es va obrir, es va

inaugurar la reurbanització dels

carrers d’Ausona i del Turó de la

Trinitat

La Trinitat Vella obre un Punt 
d’Informació i Atenció a la Dona

El carrer del Turó 
de la Trinitat és 
una via amb
preferència per 
a vianants 

C IU TA DA N S OPINE N

Isabel Navarro
Vicepresidenta AV
Trinitat Vella

Molt positives, perquè
era un barri que estava
molt deteriorat i amb
aquest impuls de la Llei
de barris s’ha reformat
molt.

José Barbero
Veí i comerciant del
c. Turó de la Trinitat

Las reformas son muy
positivas. El nuestro
era un barrio muy
abandonado y la Ley de
barrios ha sido como
una "primitiva" para
nosotros.

Paqui Martín 
Comissió Festes
Trinitat Vella

Lo valoro muy bien.
Hacía mucha falta.
Todo estaba muy viejo,
no había espacio para
pasar y tenías que
bajar al arcén.

Laura Martínez
Farmacèutica

Molt positivament. És
un barri on feia molta
falta, perquè estava
molt deixat pel que fa a
les voreres, l’asfalt i la
mobilitat de la gent
gran.

Lluís Edo
Comissió Seguiment
Llei barris

Trenca amb la inèrcia
d’anys d’abandonament
i comença una nova
etapa, que serveix per
passar pàgina. És posi-
tiu per les reformes i
perquè deixa el passat
enrere.

María Martín
Atenció a la gent
gran

Bastante bien. Lo que
han hecho ahora me
parece bien. En una
calle que han arregla-
do, ahora podemos
pasar, que antes no se
podía. Ha quedado
todo muy bonito.

C o m  v a l o r a  l e s  r e f o r m e s  q u e  s ’ h a n  f e t  a l  b a r r i ?

G R À C I E S  A  L A  L L E I  D E  B A R R I SA
Les ajudes econòmiques rebudes a través de la Llei de barris permeten l'execució de més

de quaranta projectes que tenen com a objectiu millorar la connexió de Trinitat Vella amb

els barris veïns i millorar la pròpia mobilitat interna, com també modernitzar els serveis i

millorar la urbanització.Tant la remodelació dels carrers d’Ausona i del Turó de la Trinitat

com la creació del PIAD formen part del Pla d’Intervenció Integral de Trinitat Vella.



Ballada de sardanes a la plaça de les Palmeres. 
(Foto: Arxiu Municipal del Districte de Sant Andreu.)
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U R B A N I S M E

Redacció

Les darreres actuacions
urbanístiques realitza-

des al nucli històric de la Sa-
grera i inaugurades durant el
mes de març han tingut com
a prioritat donar preferència
als vianants sobre el vehi-
cles. També s’ha millorat la
mobilitat interna del barri,
per exemple, amb l’obertura
del carrer de Clara Zetkin
(en homenatge a la socialista
alemanya que el 1910 va
proposar instaurar el 8 de
març com a dia de les dones
treballadores), que comunica
el carrer de Berenguer de Pa-
lou amb el de la Sagrera. 
Cal destacar la urbanització
de la plaça de la Hispano-
Suïssa, que forma part de la
remodelació global del carrer
de Garcilaso i entorns. L’ac-

tuació ha volgut recuperar
un espai per a ús veïnal i per
al lleure. Així, l’espai s’ha es-
tructurat a partir de parter-
res de gespa i zones arbrades
amb formes triangulars. El

paviment ocupa la part
central de la plaça. S ’hi
han format àrees de repòs
i lleure aprofitant l’esglao-
nament, mitjançant la ins-
tal·lació de bancs i cadires.
També s’ha creat una àrea
de jocs infantils. 
La remodelació del carrer
de Martí Molins inclou els
trams dels carrers de Mon-
lau i de Mossèn Juliana,

entre Martí Molins i  la
plaça de Masadas, que així
ja té tots els seus accessos
amb prioritat per a via-
nants, i el passatge dels jar-
dins d’Elx. En aquesta in-
ter venció s ’ha creat un
únic nivell de calçada i vo-
reres i s’ha suprimit l’apar-
cament que hi havia. S’hi
ha renovat l’arbrat, l’enllu-
menat i el mobiliari urbà.
Tot plegat ha afectat una
superfície de 5.770 metres
quadrats.
Segons preveu el Pla Sant
Andreu-Sagrera, durant els
dos propers anys es conti-
nuarà creant nous carrers,
places i zones de passeig, a
més de nous equipaments
culturals i esportius.
Al mes de març també es
van inaugurar les obres de
reurbanització del carrer
d’Olesa i les places de Mara-
gall i de les Havaneres, al lí-
mit dels barris del Congrés-
Indians i Navas. 

El paviment ocupa la part central de la plaça Hispano-Suïssa.

S’ha recuperat un
espai per a ús 
veïnal i per al lleure

La plaça Hispano-Suïssa i els carrers de
Martí Molins, Mossèn Juliana i Monlau
han estrenat nova urbanització

Les primeres sardanes
A l’antic poble Sant Andreu del Palomar, no s'hi va cons-
truir cap sala de ball fins a mitjan segle XIX. Per aquesta
raó en les festes assenyalades els balls s’organitzaven al mig
de la plaça que hi havia davant de l’església. Balls festius o
de saló, lluny de la típica sardana, que no va arribar a la po-
blació, fins al 1897, any de l’agregació a Barcelona, quan
l’Ajuntament de la ciutat va enviar a Sant Andreu, durant
les festes de la Mercè, una cobla empordanesa, que va tocar
a la plaça del Comerç. Aquell dia ningú va ballar, però gaire-
bé tothom quedà embadalit per aquella música.
Mentre l’afició anava creixent, les audicions de sardanes es
van anar repetint sobretot durant la Festa Major. El 1922,
un grup de persones amants d’aquest ball va fundar el Fo-
ment Sardanista Andreuenc, una entitat que va donar un
fort impuls a la sardana en aquell indret i que, a comença-
ment dels anys trenta, comptava amb més de sis-cents so-
cis, editava la revista Puntejant i tenia el local social en el
Centre Popular Catalanista de Sant Andreu.
Un dels trets més importants d’aquesta entitat, a banda de
les ballades periòdiques en diferents punts de la població,
va ser l’organització de la festa de la sardana a Torre Baró.
Mn. Clapés ho descriu així: “A aquesta festa anyal de la Sar-
dana en el magnífic bosc de la Torre del Baró, hi acut un
nombre molt considerable de sardanistes i un nombre
grandiós d’espectadors de Barcelona, de tots els pobles del
Pla i molts del Vallès, a més de mig Sant Andreu.”
Com succeïa en moltes entitats, d’aquesta també sorti-
ren dissidents, el quals, el 1926, fundaren La Sardana
Popular de Sant Andreu, que ubicaren en el Centre Au-
xiliar la Llum Andreuenca.
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

Millores a una plaça i diversos
carrers del barri de la Sagrera



Daniel Romaní

El cap de setmana dels dies
19 i 20 de maig torna la

Mostra d’Entitats de Sant
Andreu. Aquesta trobada,
que se celebra cada dos anys,
arriba enguany a la sisena
edició. És un dels esdeveni-
ments que rep més afluència
de públic i un referent de la
participació ciutadana del
districte de Sant Andreu. És
una magnífica oportunitat
per a les entitats de donar a
conèixer les seves activitats i
serveis, i demostra la vitalitat
de la xarxa associativa que hi
ha a Sant Andreu. Hi ha mol-
tes entitats que treballen dis-
cretament al llarg de l’any i
durant dos dies de maig tin-
dran ocasió de divulgar el seu
ideari i les  seves activitats, i
també de coordinar-ne algu-
nes amb altres associacions
d’un mateix àmbit. És signifi-
catiu assenyalar que unes
quantes entitats petites acos-
tumen a compartir estand.
La mostra és també un espai
de trobada i de relació entre
els veïns, molts dels quals van
atrafegats durant la setmana i
aquí tenen la possibilitat de

conversar amb tranquil·litat i
compartir experiències. 
Aquest any, la Mostra d’Enti-
tats de Sant Andreu –d’entra-
da lliure i oberta a tothom–
tindrà lloc, com en les darre-
res tres edicions, al parc de la
Pegaso, un espai tranquil, amb

estany inclòs, amb una gran
varietat d'espècies vegetals
–palmeres, pins, alzines, ar-
bres de flor...–, pistes polies-
portives, etc., que fa una pila
d’anys albergava la fàbrica de
camions Pegaso. L’opció del
parc de la Pegaso per fer-hi
aquesta trobada de caràcter

biennal ha estat feta pensant
especialment en les seves con-
dicions d’accessibilitat i tam-
bé, per a aquesta edició, per
les grans obres de reforma del
parc que estan tenint lloc. 
A la mostra d’enguany, s’hi es-
pera la participació de més de
100 entitats procedents de
tots els barris del districte de
Sant  Andreu: Baró de Viver,
Bon Pastor, Congrés-Indians,
Navas, Sagrera, Sant Andreu i
Trinitat Vella, i d’àmbits tan
diversos com la cultura popu-
lar, l’esport, el benestar social,
el lleure, la joventut i la soli-
daritat. A més dels estands de
les entitats, la sisena Mostra
d’Entitats de Sant Andreu
comptarà amb un escenari on
hi haurà actuacions musicals,
ball, animació infantil i juve-
nil...
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N O T Í C I E Sf
Cloenda del Festival Visualsound 
El Festival Audiovisual de Creació Jove de Barcelona
Visualsound, que se celebra al Centre Garcilaso, va
posar punt final a la seva quarta edició el passat 14
de març, amb l’entrega de premis i l’actuació del
showman de ràdio i televisió Toni Cano. A l’acte van
assistir la regidora del Districte, Sara Jaurrieta, i el
regidor de Joventut, Javier  Florensa. 

Aula de noves tecnologies a Baró de Viver
El passat 6 de març va tenir lloc la inauguració de
l’Aula de noves tecnologies i de lectura al centre cívic
Baró de Viver situat al passatge de Santa Coloma,
108 bis, interior. Entre els seus objectius, destaca l'a-
costament de les noves tecnologies a tota la ciutada-
nia. L’acte va ser presidit per la regidora del Distric-
te, Sara Jaurrieta. En acabat, va haver-hi un berenar
per a tots els assistents.

Trobada de Gegants d’Escola de Catalunya 
El proper 22 d’abril l’escola Ignasi Iglésies organitza,
en el marc del seu 75è aniversari, la novena Trobada
de Gegants d’Escola de Catalunya. El gegant de l’es-
cola, que es diu Joanot, compleix quinze anys, pesa
7,5 quilograms i fa 3,50 metres d’alçada. Cada any
una escola de Catalunya s’encarrega de l’organització
i convida totes les altres escoles geganteres.  L’acte
central de la jornada serà una cercavila pels princi-
pals carrers del barri. 

Apallassa’T al Sant Andreu Teatre
Del 19 al 29 d’abril, el saT! (c. Neopàtria, 54) organit-
za la segona edició del Festival de Pallassos de Sant
Andreu. El programa ofereix una extensa cartellera
d’actuacions de reconegus professionals del clown.
Entre d’altres, es podrà gaudir de les representacions
de: Claret Clown, Àlex Navarro i Carolina Dream,
Norvak o els Germans Brothers. Més informació a
www.bcn.cat/santandreuteatre

El parc de la Pegaso
tornarà a ser
l’escenari de la
trobada 

La Mostra d’Entitats

de Sant Andreu se

celebra el cap de

setmana dels dies

19 i 20 de maig.

S’hi espera la

participació de més

de 100 entitats dels

diferents barris del

districte

Una visitant observa el plànol d’una edició anterior de la mostra.

Portades dels dos llibres que el Districte ha editat per Sant Jordi.

El districte celebra la Diada de Sant Jordi
Redacció 

Les llibreries de Sant An-
dreu sortiran un altre cop

al carrer per Sant Jordi. Du-
rant tot el dia, la plaça d'Orfila
acollirà una taula d’escriptors i
d’intercanvi de llibres i s’hi
podrà consultar els dos llibres
que el Districte ha editat per a
aquestes dates: La Casa de la
Vila de Sant Andreu i 25 anys,
Trabucaires, Geganters i Gra-
llers a Sant Andreu de Palomar.
A més, hi haurà una festa in-

fantil a la plaça a partir de les
sis de la tarda.
La Casa de la Vila de Sant An-
dreu tracta dels aspectes histò-
rics i arquitectònics de l’actual
seu del Districte i és escrit per
la directora de l’Arxiu, Núria
Postico, i Xavier Segura, direc-
tor dels Serveis Tècnics del
Districte, els quals el presenta-
ran a la sala de plens el mateix
dia de Sant Jordi.
D’altra banda, el 21 d’abril,
l’escriptor Joan Sanjoan pre-

sentarà el seu llibre sobre la
història dels trabucaires, ge-
ganters i grallers de Sant An-
dreu en un acte que tindrà lloc
al Centre Municipal de Cultu-
ra Popular (c. Arquímedes,
30), a les 19 h, on també s’i-
naugurarà una exposició sobre
els vint anys del Foment Sar-
danista. Prèviament hi haurà
una ballada de gegants a la
plaça de Can Galta Cremat i
unes salves d’honor per part
dels trabucaires.

La Mostra d’Entitats torna 
els dies 19 i 20 de maig
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E Q U I P A M E N T S  

Felicia Esquinas

E ls casals de gent gran Na-
vas i La Palmera (la Sa-

grera) renoven les seves ins-
tal·lacions per adaptar-se a
les demandes i les necessitats
de la gent gran. 
El casal de Navas s’ha traslla-
dat de la seva antiga seu al
carrer de Sant Antoni Maria
Claret a un edifici nou situat
als números 243-261 d’a-
quest mateix carrer, on abans
hi havia unes pistes de bàs-
quet i futbol sala. El centre
acaba d’entrar en funciona-
ment i ara té unes instal·la-
cions amb una superfície que
multiplica per cinc l’espai dis-
ponible a l’antic casal.
A la seva oferta de serveis, hi
destaca un punt d’informa-
ció per a gent gran, un dels
primers que s’ha obert a Bar-
celona. El punt, atès per un
empleat municipal, ofereix
informació i assessorament
sobre qualsevol tema d’interès
per a les persones grans, des
de com obtenir un ajut públic
fins a temes relacionats amb la
salut o actes culturals de la ciu-

tat. També promocionarà acti-
vitats adreçades a aquest sec-
tor de la població.
La segona novetat és la sala
polivalent que hi ha a la plan-
ta semisoterrada. La sala és
independent del casal i té en-
trada pròpia. El casal la utilit-
zarà com a sala de ball. A ban-

da d’això, la sala és oberta a
totes les entitats del barri, que
poden sol·licitar el seu ús per
programar-hi actes.  
L’edifici del casal s’ha cons-
truït seguint els criteris del

Pla d’Energies Renovables i
té plaques solars al terrat per
escalfar aigua i produir elec-
tricitat.

El casal La Palmera
També hi haurà un punt d’in-
formació per a gent gran a la
nova seu del casal La Palmera,
que es traslladarà a la planta
baixa d’un edifici nou situat al
carrer d'Olesa, 41-43. El casal
guanyarà espai (passarà de 300
a 800 m2), i a més del punt d’in-
formació tindrà una zona de ta-
llers, un espai de lectura, una
sala polivalent i una terrassa.
És previst que les obres d’ade-
quació comencin aquest mes.  
La inversió per al casal de Na-
vas és de 1.725.000 d’euros, i
per a La Palmera, de 600.000
euros.

Els dos casals
comptaran amb
més espai i 
terrasses exteriors

El punt d’informació

és la principal 

novetat dels dos

nous casals per a

gent gran que 

estrenen Navas 

i la Sagrera aquesta 

primavera

Entrada del nou Casal de Gent Gran de Navas.

Punts d’informació per a gent gran
als casals de Navas i de la Palmera

A l carrer del Mercat, fa poc més d’un any
que va obrir la botiga Chocolat, un llami-

ner establiment que agafa el nom de la pel·lícula
en què els personatges descobreixen les tempta-
cions que s'experimenten quan hi ha xocolata
pel mig. Chocolat és una botiga que cal que co-
neguin els addictes a la xocolata i que pot con-
vertir en addictes aquells que encara no ho són.
Tenen especialitats en xocolata, bombons arte-
sans, cacau pur i cobertura per a pastissos, com
també articles de regal relacionats. Fan crea-

cions especials per a dates assenyalades, com
ara Sant Jordi, i detalls per encàrrec per a ba-
teigs, casaments, aniversaris... També els
amants del te tenen motius per acostar-s’hi, ja
que n’hi ha una gran varietat i de gran qualitat.
Fa poc que hi han incorporat les melmelades es-
pecials, de xocolata i taronja, de te, de pètals de
rosa, entre d’altres. Qui no s’hi deixa seduir?

Chocolat
C.  Mercat, 7. Tel. 93 274 57 67

E L  T A U L E L L

Temptats per l’exquisidesa de la xocolata

Chocolat ven melmelades de xocolata, de te i de pètals de rosa.

Joan Anton Font

S E R V E I  P Ú B L I C

Redacció

L’Institut Municipal d'Educacio (IMEB) convida tots
els escolars de Barcelona a fer volar la imaginació i la
creativitat en el concurs de dibuix “Com és la teva es-
cola?”, adreçat a nenes i nens d’entre 3 i 16 anys ma-
triculats a centres educatius de la ciutat. El dibuix
guanyador serà la portada de la propera guia Barcelona
és una bona escola, que recollirà els centres i serveis
educatius durant el proper curs escolar.
El termini per presentar propostes finalitza el 30 de
juny i els dibuixos finalistes es publicaran a la web d’e-
ducació de l’Ajuntament de Barcelona. 
Les bases del concurs especifiquen que cada partici-
pant podrà presentar un únic dibuix i només a títol
individual. Els originals s’han de presentar en paper
DIN A4 (21x30 cm), en format vertical i ha de fer re-
ferència a la pròpia escola o centre educatiu. Cada
dibuix s’ha d’acompanyar d’un full on constin el
nom i cognoms, la data de naixement, el nom del
centre educatiu on està matriculat, les dades del do-
micili on viu (adreça i telèfon) i una declaració sig-
nada del pare, la mare o els tutors legals que auto-
ritzi l’Ajuntament a quedar-se el dibuix en propietat
i fer-ne ús en cas de sortir guanyador. 
Els dibuixos presentats sense identificació (o quan si-
gui il·legible) no seran considerats vàlids. Els originals
s’han de lliurar personalment o enviar per correu en
sobre tancat a l’Institut d’Educació de l’Ajuntament de
Barcelona (pl. Espanya, 5. 08014 Barcelona).
Més informació: www.bcn.cat/educacio

Concurs de dibuix 
escolar per a la portada
de la guia d’escoles
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P O L I E S P O R T I U

Pere S. Paredes

A l costat del parc de la Trinitat
s’inaugurarà molt aviat un nou

camp de Futbol 7 amb gespa artifi-
cial, a tocar del camp de futbol ja
existent. 
Aquest projecte és una resposta a
l’àmplia demanda esportiva existent
i completarà l’oferta d’equipaments
de la zona. Així, els veïns de Trinitat
Vella tindran a partir d’ara un nou
camp de Futbol 7 de 50 x 30 metres
útils, amb paviment de gespa artifi-
cial i noves instal·lacions d’enllume-
nat i reg.
Amb una superfície total d’actuació
de 8.916 m2, s’ha procedit a la re-
modelació i dotació més completa
dels vestidors del camp de futbol
existent.
Entre altres actuacions, s’han cons-
truït grades de formigó en el talús

de separació del camp de futbol
existent i se n’han ampliat els vesti-
dors, amb dues unitats més per do-
nar servei també al nou camp de
Futbol 7. 
També s’han fet tasques d’adequa-
ció de les instal·lacions elèctriques i
d’aigua calenta sanitària, i noves sa-

les de calderes amb acumuladors
adequats per a la futura instal·lació
de plaques solars tèrmiques. Alhora
s’han remodelat tant els locals au-
xiliars (entitats, manteniment, ad-
ministració, etc.), com l’accés prin-
cipal i del bar.

Les persones que s’apropin a aquest
nou equipament del parc de la Tri-
nitat, hi trobaran també nou mobi-
liari urbà.
El nou camp de Futbol 7 està limi-
tat pel parc de la Trinitat a l’est, la
Via Barcino al nord, la ronda de
Dalt al sud i el camp de futbol, ja
existent, a l’oest.

Situat al costat del parc 

de la Trinitat, el veïnat

gaudirà d’un nou 

equipament que 

augmenta l’oferta 

esportiva del barri

La instal·lació 
comptarà amb 
nous vestidors

El nou camp de Futbol 7 està tocant al camp de futbol ja existent.

Trinitat Vella estrena un camp
de Futbol 7 amb gespa artificial 

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

Agenda

L'apartat de l'Agenda de bcn.cat és una
guia cultural i d'oci, on es pot trobar infor-
mació permanentment actualitzada de
tots els espectacles, exposicions, concerts,
actes per a infants, activitats esportives,
obres de teatre i dansa i fires que se cele-
bren a la ciutat. El web conté un potent
cercador d'actes i un calendari.
www.bcn.cat/agenda

Mirades de Barcelona

El web bcn publica el catàleg en línia, en
format llibre virtual, amb les fotografies
participants del concurs Fotoweb 2006,
que organitza l'Ajuntament per promoure
la participació ciutadana. El catàleg consta
d'un índex que permet accedir a totes les
fotografies per categories i nom dels
autors i autores de les imatges.
www.bcn.cat/catalegdebarcelona

w
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Quin és l’objectiu de NASACO?
Millorar la condició de vida dels ciu-
tadans dels barris de NAvas, SAgrera,
i COngrés-Indians, en aspectes com
l’educació dels joves; la convivència
entre autòctons i nouvinguts; i gene-
rar activitats de lleure apropiades i
atractives per als joves.
Com?
Pel que fa a l’educació, primer ajudem
els pares amb grups de treball i semi-
naris, on puguin posar en comú les
seves experiències com a pares i edu-
cadors; i segon, oferint als professio-
nals de l’educació una formació conti-
nuada sobre les noves situacions que
es generen en els centres escolars.
Parli’m del lleure dels joves.
Procurem que siguin activitats que
els agradin, com poden ser els es-
ports, el cant, diferents tipus de ball,
la informàtica, el grafit, no per pintar
les partes dels carrers,  sinó per
aprendre una tècnica, com també jor-
nades d’un dia, centrades en dife-
rents esports, tallers de còmic, etc., i

al final de curs organitzant un gran
festival, on totes aquestes activitats
es barregen per donar-les a conèixer.
I pel que fa al grup intercultu-
ral?
Organitzem xerrades i fòrums de de-
bat sobre els diferents aspectes cultu-
rals dels participants, i estem present
en les festes dels barris on es poden
mostrar un ampli ventall dels trets
culturals dels nouvinguts, que poden
anar des de la seva cuina fins a balls
populars.
Quan va començar aquest pro-
jecte?
L’any 2000, quan els serveis socials
de Garcilaso prengueren la iniciativa
d’endegar un projecte participatiu
que englobés les diferents entitats
dels tres barris.
I...?
Primer es va fer un estudi de les de-
mandes que els serveis socials tenien
en aquests aspectes, al qual afegiren
la percepció dels educadors socials,
que van anar als centres escolars a
conèixer la realitat dels joves. Final-
ment, de tot això van sorgir aquests
tres grups de treball.
Com va ser la resposta de les en-
titats a aquesta proposta?

En general amb interès, però el grau
d’implicació de cadascuna depèn de
la seva capacitat associativa. Això vol
dir que les entitats més fortes sem-
pre tenen més possibilitats tant en
persones com en mitjans, a l’hora d’a-
portar actius al projecte.

I ara?
De tot això, en va sorgir la Xarxa d’En-
titats, una nova associació aprovada
recentment per la Generalitat de Cata-
lunya, que engloba com a associada
una part d’aquestes entitats, sense ex-
cloure la participació i la feina de les
altres, les quals, per diferents motius,
no poden o no van poder associar-se
en aquell moment, com podrien ser
els centres escolars, que tenen difícil
associar-se, però els professors dels
quals poden prendre part activament
en les activitats de la xarxa.

Quina és la valoració que fa
d’aquests anys?
Primer, hem comprovat que les in-
quietuds i les dificultats que viuen
les entitats són les mateixes en un
noranta per cent, sigui l ’entitat
que sigui, tant d’adults com de jo-
ves. I segon que treballant conjun-
tament es pot fer front a tota la
problemàtica i aconseguir moltes
més coses.
Per què va entrar vostè en el
projecte?
Exercia la representació d’un esplai,
en les reunions d’aquest projecte, i
com que ens va impactar, tant a mi
com a la meva entitat, a poc a poc
m'hi vaig anar implicant més.
Però ara vostè és el president,
oi?
Sí, alguna persona ha d’exercir de pre-
sident i en aquest moment sóc jo.
Penso que en aquesta decisió ha in-
fluït el meu coneixement de projectes
semblants en altres barris.
De tot això, què li agrada més?
El que puc aprendre cada dia, conei-
xent millor els barris, les persones
que estan treballant, tant en les enti-
tats, com en els serveis públics, i les
que hi viuen. 

E N T R E V I S T A Ferran Bolos , president de la Xarxa d’Entitats del Projecte Comunitari NASACO 

Ferran Bolos valora sobretot conèixer millor els barrris i les persones.

Implicat des de la seva adolescència en activi-

tats juvenils i associatives, avui Ferran Bolos

dirigeix el projecte integrador de la Xarxa

d’Entitats del Projecte Comunitari NASACO

(Navas, Sagrera, Congrés-Indians)

“Les inquietuds i les 
dificultats que viuen les

entitats són les mateixes
en un noranta per cent ”

“Les entitats més fortes
tenen més possibilitats tant
en persones com en mitjans”

Josep Maria
Contel


