
Equipaments i habitatge
públic a la caserna de Navas

EQUIPAMENTS

Un centre cívic 
amb activitats 
per al barri

HABITATGE PÚBLIC

S’hi fan dues promocions,
l'una per a joves i 
l'altra per a gent gran

ESPAI VERD

Es crearà 
un interior d’illa 
de 800 m2

Pàg. 3

E N T R E V I S TA Pàg. 8

Carmina Álvarez
Directora del CEIP 
Bernat de Boïl

“Sempre és bo canviar
un crit per una paraula,
un somriure o una 
mirada còmplice”

E Q U I PA M E N T S  Pàg. 6

La Biblioteca 
Sant Martí de
Provençals dóna 
servei a la Verneda

PLE DEL DISTRICTE Pàg. 4

Unanimitat dels 
partits polítics per
posar nom a nous
carrers

Els primers reallotjats de les ca-
ses barates del Bon Pastor ja
s’han instal·lat als pisos nous.
131 famílies han fet durant el
gener els trasllats als habitatges
de nova planta. Estan situats en
quatre edificis amb accessos pels
carrers de Sèquia Madriguera,
Claramunt i Sas. Tenen una su-
perfície útil d’entre 55 i 96 m2, i
n’hi ha de 2, 3 i 4 dormitoris.
Les cases barates on havien vis-
cut fins ara aquestes famílies
tenen superfícies d’entre 37 i
54 m2. Un cop hagin acabat els
trasllats, s’enderrocaran els ha-
bitatges desocupats. L’espai alli-
berat servirà per construir la
segona fase d’edificis i poder fer
nous trasllats.

Remodelació del Bon
Pastor: primers trasllats

Els nous pisos ja han rebut 131 famílies.

L’alcalde, Jordi Hereu, la regidora del Districte, Sara Jaurrieta, el president del Consell, Eugeni Forradellas, i un responable de les obres. 

Pàg. 5

P O L I E S P O R T I U Pàg. 7

Pista de futbol 
sala de la Pèrgola 
de Baró de Viver 
Torna a obrir les seves portes

S E R V E I  P Ú B L I C Pàg. 6

Les escoles conviden
les famílies a 
conèixer-les per dins 
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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

De l’1 al 22 de febrer 
Fútil
Dijous a les 21.30 h. SAT (Neopàtria, 54)
Dansa contemporània de la companyia resident del
SAT: Thomas Noone Dance.

Fins al 18 de febrer
A la meva Mercè
Dv i ds, a les 21.30 h. Dg, a les 18.30 h. SAT (Neopàtria, 54)
La Conxita i la Lluïsa comenten la vida de les seves
clientes i amigues mentre tallen cabells a la perruque-
ria en temps de la posguerrra. Companyia Via Teatre.

Del 23 al 25 de febrer
Tot és possible
Dv i ds, a les 21.30 h. Dg, a les 18.30 h. SAT (Neopàtria, 54)
I Déu baixa a la terra quan el seu nom s’escriu en mi-
núscules. De la Cia. Sgrata.

De l’1 al 4 de març
If as is always/A stream
Dijous, divendres i dissabte, a les 21.30 h. Dg, a les 18.30
h. SAT (Neopàtria, 54)
Dansa contemporània. De la Cobosmika Company.

CARNESTOLTES

Dissabte 17 de febrer
Taller de pintura per a nens
D’11 a 14 i de 17 a 19 h. Gran de Sant Andreu, 294 i 356
Organitza: Ass. de Comerciants de Sant Andreu Nord.

Diumenge 18 de febrer 
Rua de l’Eix Comercial 
A les 12 h. Sortida: Malats amb Gran de Sant Andreu
Recorregut: Gran de St. Andreu fins a la rambla de Fa-
bra i Puig i l’avinguda Meridiana. 

Divendres 16 de febrer
La Barcelona que vaig viure (1931-1945)
A les 19 h. Auditori de Can Fabra (Segre, 24)
Dins el cicle Vivències. L’aventura de llegir.

Divendres 23 de febrer 
Barcelona VisualSound
A les 17.30 h. Centre Garcilaso (Juan de Garay, 116-118)
Projecció d’una òpera prima a la secció competició i de
La doble vida del faquir, d’Esteve Riambau, crític i direc-
tor de cinema i codirigida amb Elisabet Cabeza.

Diumenges 11 i 18 de febrer 
El rei de la casa
A les 12 h. SAT (Neopàtria, 54)
Amb l’arribada d’un germanet, el rei de la casa és des-
tronat i el seu lloc és ocupat pel menut. A partir de 3
anys, teatre i titelles. De la companyia Farrés Brothers.

Del 24 de febrer al 4 de març 
Tap Story Tour
Ds a les 17.30 h. Dg i festius, a les 12 h. SAT (Neopàtria, 54)
A partir de 3 anys, teatre i claqué de la companyia
Clack &Roll.

Dilluns 19 de febrer
Contes d’enganyifes i disfresses 
A les 18 h. Centre Cívic Can Fabra (Segre, 24-32)
Recull de contes, on la disfressa té un paper molt im-
portant. A càrrec de Blai Senabre.

Dijous 22 de febrer
Alícia Patapam
A les 18 h. Biblioteca Bon Pastor (Estadella, 62)
Un avorrit dia de pluja, l’Alícia decideix obrir un llibre
de contes il·lustrats.

Dijous 22 de febrer 
Quartet Intermezzo
A les 21 h. Nau Ivanow (Hondures, 28)
Tangos, música de pel·lícules, valsos i fragments d’òpera.

Divendres 2 de març 
Circuit Emergents + a Prop 2007
A les 22 h. Centre Garcilaso (Juan de Garay, 116-118)
Un cicle repartit entre set sales de la ciutat. En aquesta
ocasió, actuació dels grups joves Silversuck i El síntoma.

Dijous 8 de març
Hot Jam Session
A les 21 h. Nau Ivanow (Hondures, 28)
Dirigides per Toni Gili (La Locomotora Negra), estan cen-
trades en el jazz clàssic, en el qual la participació del pú-
blic és més espontània.

Fins al 25 de març
Festival Barnasants
Diversos horaris i espais
Amb les actuacions de Pedro Javier Hermosilla i Burrue-
zo i la Bohemia Camerata (dia 22 a Luz de Gas i l’Audito-
ri, respectivament), Lichis (9 de març a Luz de Gas), etc.

SANT ANDREU
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Núria Mahamud

De les casernes de la
Guàrdia Civil del carrer

de les Navas de Tolosa no-
més en queda el record. Al fi-
nal de gener, se’n va enderro-
car l ’última edificació,
desocupada des del 2001.
Les casernes, situades a la
confluència dels carrers de la
Indústria i Navas de Tolosa,
molt a prop del districte de
Sant Martí, van ser durant
més de 50 anys la l lar de
molts agents de la Benemèri-
ta i les seves famílies. Ara
bona part del solar es desti-
narà a la construcció de 150
habitatges protegits de llo-

guer, la meitat per a joves i
l’altra meitat per a gent gran,
promoguts pel Patronat Mu-
nicipal de l’Habitatge. A la
resta de l’espai alliberat, s’hi
aixecarà un centre cívic de
2.000 m2 i s’hi habilitarà una
nova zona verda d’aproxima-
dament 800 m2 de superfí-
cie, a l’espai interior d’illa d’a-
quest equipament. Són dues
actuacions demanades amb
insistència per l’Associació
de Veïns de Navas. 
L’alcalde de Barcelona, Jordi
Hereu, la regidora del Dis-
tricte, Sara Jaurrieta, i el pre-
sident del Consell, Eugeni
Forradellas, van visitar les

obres de l’enderrocament el
passat 2 de gener i van con-
versar amb els veïns sobre el
futur de la zona.
“Es tracta d’una operació ur-
banística que avança a un rit-
me molt ràpid”, ha destacat el
gerent del Districte de Sant
Andreu, Miquel Àngel Val-
dueza. L’Ajuntament va com-
prar les casernes al Ministeri
de l’nterior el mes de novem-
bre i en tan sols dos mesos
s’han enderrocat tots els edi-
ficis. Al principi de febrer es
va donar a conèixer l’equip
d’arquitectes que dissenyarà
els nous equipaments i habi-
tatges, que en conjunt tin-

dran prop de 14.400 m2 de
sostre edificable.

El casal d’avis, 
a la primavera
Un altre equipament muni-
cipal que es posarà ben aviat
en marxa és el casal de gent
gran de Navas, el qual podria
ser inaugurat cap a la prima-
vera. Es tracta d’un edifici de
tres plantes de geometria
singular amb més de
1.700 m 2 construïts,  que
comptarà amb un espai poli-
valent esportiu, ser veis i
vestidors (planta baixa), des-
patxos, bar i cuina, sala de
billar i TV, terrassa i sala po-
livalent (primera planta) i

tres aules taller, biblioteca i
terrassa a la segona planta,
entre altres espais. El casal
tindrà dues entrades, una al
xamfrà dels carrers de Cape-
lla i de Sant Antoni Maria

Claret, la qual permetrà que
les escoles del voltant pu-
guin utilitzar les instal·la-
cions esportives, i una altra
al carrer de Capella situada
en un nivell superior.
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L’alcalde va visitar les obres d’enderrocament de la caserna.

L’equip redactor del projecte

començarà a dissenyar la nova

àrea d’equipaments a partir de

març i s’espera començar les

obres al més aviat possible 

L’enderroc de la caserna de Navas
dóna pas a nous equipaments 

L’últim edifici de la
caserna es va
demolir durant
l’última quinzena
de gener

C IU TA DA N S OPINE N

M.  Àngels Martos
Treballadora familiar

Sí que ho sabia, i em
sembla fantàstic. Fa
molt de temps que es
parlava de tots aquests
equipaments. Sobretot
fan falta la biblioteca i
els pisos per a joves.

María Rosa
Gurrera
Mestressa de casa

Sí que lo sabía y son
muy necesarios, porque
por el barrio hay
mucha gente ya mayor
y la biblioteca más
cerca es la de Garcilaso.
Siempre va bien tener
una cerca.

Emilio Yagües
Prejubilat

Sí que lo sabía y parece
muy bien, porque el
barrio esta un poco
abandonado de zonas
verdes y equipamien-
tos.

Andreu Moreno
Professor

Sí. Respecte a la llar
d’infants és benvingu-
da, però fa molt anys
que l’esperem. La
biblioteca i els pisos em
semblen prou bé.

Antonio Jerez
President AV Navas

Fa anys que estem en
aquest tema. Gràcies a
l’enderroc de la caserna
es construiran nous
equipaments. També
volem aprofitar per al
futur un edifici que es
diu Mercanavas.

Isidre Gutiérrez
de Tena
Director IES Joan
Fuster

Navas era un barri molt
necessitat i amb l’ender-
roc de la caserna s’ha
pogut fer alguna cosa
per millorar. El casal de
gent gran també era
molt necessari. 

S a p  q u e  a  N a v a s  h i  h a u r à  n o u s  e q u i p a m e n t s ?
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P L E  D E L  D I S T R I C T E

Daniel Venteo

E l Plenari del Districte,
celebrat el passat 23 de

gener, va servir per donar
compte de les nombroses ac-
tuacions de millores en l’es-
pai públic i la xarxa d’equipa-
ments de Sant Andreu. 
Amb la unanimitat de tots
els Grups polítics, el Ple
municipal va aprovar les
dues propostes de les Me-
dalles d’Honor de Barcelo-
na per a Sant Andreu, que
aquest any recauran en l’-
històric líder veïnal i ex-
conseller del Districte, Sal-
vador Angosto i Calvet, i en
el CEIP Ignasi Iglésias, el
qual enguany celebra el 75
aniversari. 
També per unanimitat es
va aprovar la nova denomi-
nació de diversos espais

públics. Com a conseqüèn-
cia de la transformació dels
barris del districte, s'han
creat espais urbans nous
que han de ser batejats. Es
creen noves places, com la

de Can Portabella —entre
els carrers de Josep Solde-
vila, Virgili i Pare Manya-
net— i la de la Primavera
—entre avinguda Meridia-
na, passeig de Santa Colo-
ma i carretera de Ribes—.
El carrer de Mollerussa es
converteix en passeig i el

carrer d’Oliva s’integra en
el renovat de Garcilaso.
Sens dubte, una de les de-
nominacions més destaca-
des és la del nou carrer de-
dicat a Clara Zetkin, la
socialista alemanya que
l’any 1910 va proposar ins-
taurar el dia 8 de març com
a homenatge a les dones
obreres que van donar la
seva vida exigint millores
laborals. El nou carrer està
situat entre els de la Sagre-
ra i Berenguer de Palou i la
seva denominació és el re-
sultat d’una proposta del
Consell de Dones del Sant
Andreu.
El Ple també va aprovar —
amb el vot favorable de
PSC, ICV-EUiA i ERC i el
contrari de CiU i PP— l’in-
forme favorable prescriptiu
del projecte de construcció
d’habitatges dotacionals per
a joves a l’antic recinte in-
dustrial de la Fabra i Coats,
ara de propietat municipal.

Unanimitat dels partits polítics 
per posar nom a nous carrers 

El nou carrer de Clara Zetkin.

Un carrer rep el
nom de la històrica
líder socialista 
alemanya,
Clara Zetkin

L’últim Plenari del Districte aprova els
noms per a diversos espais públics nous 
i la proposta de Medalles d’Honor de
Barcelona per a Sant Andreu 

La Torre del Fang

Al carrer del Clot, 228, es troba la Torre del Fang, una
construcció que es va fer entre els segles XV i XVI i que en
el transcurs del temps ha experimentat nombroses altera-
cions en la seva estructura. És una masia de dos cossos
d’alçada diferent, aixecada en el barri de la Sagrera, al peu
de la carretera de Ribes, quan aquest barri pertanyia al po-
ble de Sant Martí de Provençals, un territori majoritària-
ment agrícola abans de la seva transformació industrial.
La Sagrera era el nucli més antic de Sant Martí de Pro-
vençals, ja que havia crescut al voltant de l’església parro-
quial de Sant Martí, i va prendre el nom de sagrera o celle-
ra, que era el terreny sagrat que hi havia al voltant trenta
passes de les capelles o esglésies consagrades. Era un es-
pai on es feien també cellers i sitges per emmagatzemar
vins i grans per preservar-los de les lluites de l’exterior.
Hi ha la creença que en aquest mas va residir Dolça de
Provença quan va acudir a Barcelona per casar-se amb
Ramon Berenguer III, i també diu la tradició que fou re-
sidència d’estiu dels comptes de Provença.
A la casa se li van anar fent tota mena de reformes, sobre-
tot a partir dels anys cinquanta del segle XX; més tard va
acollir les oficines i el consultori mèdic dels obrers de
l’empresa FOCSA, propietària de l’edifici en aquells mo-
ments. El 1962 va ser inclòs en el Catàleg de Patrimoni
Arquitectònic Històric i Artístic. l 1983, l’Ajuntament va
comprar aquest edifici emblemàtic i històric de Sant Mar-
tí, tot i que uns quants anys abans gairebé tot el territori
de la Sagrera havia passat al districte Sant Andreu.

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

La Torre del Fang al principi del segle XX. (Foto: Arxiu
Municipal del Districte de Sant Andreu.)



Redacció 

Ales Cases Barates del Bon
Pastor, el mes de gener ha

estat el dels trasllats dels pri-
mers veïns que abandonen
l’antic nucli. L’enderrocament
de les primeres cases ha de co-
mençar tan bon punt els edifi-
cis quedin desocupats. 131 fa-
mílies han estat reallotjades
ben a la vora, en quatre edifi-
cis que tenen accessos pels ca-
rrers de Sas, Sèquia Madrigue-
ra i Claramunt. Els habitatges
nous gairebé dupliquen la di-
mensió dels antics, segons els
casos. Tots ells han estat cons-
truïts amb els criteris de sos-
tenibilitat i estalvi que ja s’es-
tan aplicant en totes les
promocions d’aquesta mena:
ús d’energia solar per a l’aigua
sanitària, ascensors de baix
consum… 
Per accedir als nous pisos, les
famílies han signat contrac-
tes de compra, de lloguer o

d’ús vitalici. Els preus varien
segons les condicions de ca-
dascú. De tota manera, n’hi
ha que han pogut comprar
els nous pisos entre 41.300 i
53.500 euros més IVA. Els
lloguers es calculen en funció
dels ingressos anuals: per
exemple, a una renda d’entre

3.000 i 7.600 euros anuals, li
correspon un lloguer de 95
euros mensuals, com a mà-
xim. En el cas de contractes
vitalicis –reser vats a més
grans de 65 anys, en condi-
cions concretes– a alguns els
toca pagar uns 20 euros men-
suals. Al tancament d’aquesta
edició, quedaven per tancar
els acords amb quatre famí-

lies de les 135 implicades en
el trasllat. S’han fet 102 com-
pravendes, 13 arrendaments
i 16 contractes vitalicis. 
L’Ajuntament va contractar
una empresa per facilitar els
trasllats, amb la previsió que a
final de gener ja s’haurien en-
llestit. D’altra banda, es va po-
sar en funcionament un Pla
d’Acompanyament per tal de
solucionar possibles dificultats
que puguin anar sorgint indi-
vidualment. 
L’últim que quedarà per en-
llestir de la primera fase de la
remodelació serà l’enderroca-
ment dels edificis desallot-
jats. Sobre aquests solars co-
mençarà la construcció de
nous edificis, amb els quals
encarar una nova fase de re-
allotjaments. 
La remodelació del Bon Pas-
tor s’està executant segons
un projecte consensuat per
l’Ajuntament, la Generalitat i
l’Associació de Veïns del Bon
Pastor. L’objectiu és millorar-
hi la qualitat de vida i afavo-
rir la seva vinculació amb els
barris pròxims.
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N O T Í C I E Sf
Biblioteca a l’escola Baró de Viver
El passat novembre va tenir lloc la inauguració de
l’ampliació i remodelació integral de la nova bibliote-
ca del CEIP Baró de Viver. Els treballs van consistir
en la unificació de dues sales per tal de millorar l’es-
pai. El subministrament de llibres i ordinadors ha es-
tat a càrrec del Departament d’Educació i les refor-
mes han estat assumides per l’Ajuntament dins el
projecte d’innovació Edu.

“El Món dels Tovets”
Es tracta d’un cicle d’activitats amb llibres. L’apropa-
ment dels infants de 2 a 4 anys als llibres il·lustrats a
través de ninos de roba que representen personatges
coneguts dels contes. La propera trobada serà el dia
22 de febrer a les 18 hores al Centre Cultural Can Fa-
bra-Biblioteca pública Ignasi Iglésias, carrer del Se-
gre, 24. L’entrada és gratuïta.

Neix el Fanzine “C3” 
Es tracta del nou fanzine trimestral de la Biblioteca
del Bon Pastor coincidint amb el segon aniversari del
centre. C3 vol ser una finestra oberta al coneixe-
ment, la cultura i la convivència, un espai de comuni-
cació dinàmic, viu i d’interès on trobar informació
d’allò que passa a la biblioteca, al barri, a la ciutat i al
món. Conté seccions d’entrevistes i d’altres com “Ac-
tiva’t” i “Què t’oferim”, on s’informa de l’oferta d’ac-
tivitats i tallers de la biblioteca.

Cursos de català per a adults
A mitjan febrer comencen els cursos de català per a
adults que organitza el Centre de Normalització Lin-
güística de Barcelona. Per apuntar-s’hi cal fer una
prova de nivell. Es pot trucar a la Delegació de Sant
Andreu (telèfon 93 274 03 56) i demanar dia i hora
per fer una prova de nivell gratuïta. Segons el nivell,
el dia de matrícula serà el 13 o el 14 de febrer. Més
informació: www.cpnl.cat

Els reallotjaments
s’han fet en quatre
edificis nous, a prop
de les Cases Barates

Durant el gener s’ha fet el primer trasllat 

de veïns de les Cases Barates. Els edificis 

ja buits seran substituïts

Edifici on s’han traslladat part de les famílies que vivien a les Cases Barates.

Moment d’una sessió del Visualsound.

Visualsound aposta pels joves creadors al Centre Garcilaso
David Sabaté

Des de la seva creació l’any
2002, el festival Visual-

sound ha esdevingut un clar
referent pel que fa a les noves
generacions de creadors au-
diovisuals. Els seus objectius
passen per donar a conèixer
les obres d’aquells autors que
difícilment tenen accés al cir-
cuit comercial; per exercir
com a punt de trobada entre
creadors consolidats i joves
realitzadors i també per obrir

debats sobre les noves
tendències del sector. El festi-
val utilitza la fórmula de mos-
tra-concurs, en què els realit-
zadors menors de 35 anys
poden presentar les seves cre-
acions. L’edició d’enguany s’es-
tructura al voltant de dos
grans eixos: l’òpera prima i el
documental. El Centre Garci-
laso acollirà el dia 23 la com-
petició Òpera Prima i la pre-
sentació de la pel·lícula La
doble vida del faquir, a càrrec

del seu codirector, Esteve
Riambau. El 12 de març se ce-
lebrarà la competició Docu-
mental I, la taula rodona Do-
cumental de retrat i la
projecció de Miquel Bauçà,
poeta invisible, d’Agustí Villa-
longa; i l’endemà tindrà lloc la
competició Documental II, el
taller “Com demanar una sub-
venció per a un projecte”, i
una xerrada sobre les noves
tendències en el documental.
La cloenda serà el 14 de març.

La remodelació del 
Bon Pastor continua
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E Q U I P A M E N T S  

Pilar Fernández

L’ús preferent del carrer
per part dels vianants

respecte als vehicles és un as-
sumpte important en aquesta
via del nucli antic de Sant An-
dreu, ja que en ésser el nexe
d’unió entre la rambla de Fa-
bra i Puig, les escoles del vol-
tant i el parc de la Pegaso, és
una artèria molt utilitzada
pels infants i les seves famí-
lies. Amb aquesta reurbanitza-
ció, doncs, s’ha reforçat el pa-
per del carrer de Camil Fabra
com a camí escolar.

Aquesta preferència s’ha mate-
rialitzat sobretot en l’amplia-
ció de les voreres. Les de la
banda mar han passat d’1,40 a
4,50 metres d’amplada, per
millorar el pas de vianants,
però també per afavorir el co-
merç de la zona. La vorera de
la banda muntanya, que és on
s’ha situat l’aparcament en

cordó i la zona de càrrega i
descàrrega, s’ha ampliat a 1,90
metres. La calçada, al contrari,
s’ha reduït i els seus actuals
5,60 metres d’amplada només
donen cabuda a un carril de
circulació. La calçada ha estat
asfaltada amb paviment sono-
reductor. 
A banda d’aquestes actua-
cions que han suposat una
millora de la seguretat, el
carrer també s’ha fet més se-
gur amb l’eliminació de les
barreres arquitectòniques i
amb la instal·lació de dos
semàfors, un a cada canto-
nada. Així mateix, s’ha re-
duït la contaminació visual

amb el soterrament de les lí-
nies telefòniques, elèctri-
ques i d’enllumenat públic.
Finalment, s’hi han instal·lat
papereres, bancs i fitons de
separació de les voreres. 
Quant al verd, s’hi ha plantat
un nou arbrat viari –prune-
res– a la vorera mar amb reg
centralitzat per degoteig. La
vorera muntanya s’ha adequat
per mantenir-hi les dues pal-
meres originals.
El cost del conjunt de les ac-
tuacions ha ascendit a
293.971 euros. Tot plegat,
aquesta actuació ha suposat la
reurbanització de 1.867 me-
tres quadrats de superfície.  

Les voreres de la
banda mar han
passat d’1,40 a 4,50
metres d’amplada

Les obres de reurba-

nització del carrer de

Camil Fabra s'han

acabat. L’objectiu

principal ha estat

afavorir la mobilitat

dels vianants

Aspecte del carrer renovat.

El remodelat carrer de Camil Fabra
reforça el paper de camí escolar 

S E R V E I  P Ú B L I C

F.E.

Els infants passen entre vuit i nou hores diàries a l’es-
cola. És la major part del seu temps, de la seva vida.
Allà juguen, dinen, es relacionen i aprenen moltes co-
ses més que les que marca el programa educatiu. Els
pares i mares ho saben. Triar una escola adequada per
als fills és una de les seves preocupacions principals. 
Per ajudar els pares a orientar-se davant l’oferta educa-
tiva pública i concertada, els centres de primària, se-
cundària i les escoles bressol del districte faran prope-
rament unes jornades de portes obertes adreçades a
les famílies. 
Les jornades es fan abans que comenci la campanya de
preinscripció. El seu objectiu és que pares i mares pu-
guin conèixer directament les instal·lacions i el projec-
te educatiu de cada centre, com també els seus respon-
sables, professors i l’associació de mares i pares
(AMPA) respectiva. Aquesta informació els servirà per
triar les escoles que més els interessen en el moment
de fer la preinscripció. 
El Districte ha publicat un tríptic informatiu sobre les
jornades de portes obertes. Es pot trobar a les Oficines
d’Atenció al Ciutadà i als equipaments públics (des de
centres cívics a biblioteques) del districte.

Més informació: 
Oficines d’Atenció al Ciutadà. 
Pl. Orfila, 1
Juan de Garay, 116-118 (matins)
Oficina d’Escolarització
C. Bruc, 90 / T. 93 467 73 50
T. 010 (0,55 euros + IVA / 3 minuts)
www. bcn.cat
www.edubcn.cat
www.gencat.net

Les escoles conviden les famílies
a conèixer-les per dins

Fa poc més de mig any que va obrir l’Ecote-
ca, un establiment de productes naturals

amb aval ecològic i de comerç just que neix
amb la voluntat de normalitzar el consum
ecològic entre la població, sense que quedi re-
servat a minories o a seguidors de determi-
nades dietes. Tot va començar quan el Sergio,
l’Olga i el Jordi, que formaven part d’una co-
operativa de consumidors de productes
ecològics, van passar a dedicar-s’hi professio-
nalment. Darrere de la promoció del consum

d’aquests productes, hi ha tot un compromís
envers el foment d’un model de societat més
just i respectuós amb el medi ambient. Trac-
ten directament amb els productors i això els
permet conèixer l’origen dels productes, el
procés d’elaboració i les condicions de la gent
que hi treballa, tota una garantia per als
clients. Fa poc han creat un web que permet
fer les compres des de casa. 
Ecoteca
C. Portugal, 2-4.   Telèfon: 93 408 69 90

E L  T A U L E L L

Productes ecològics per a gent responsable i solidària

El web de la botiga ecològica és www.ecotecaonline.com.

Joan Anton Font



La pista de futbol sala de la Pèrgola de
Baró de Viver torna a obrir les portes
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P O L I E S P O R T I U

Pere S. Paredes

La principal novetat que hi haurà
a la pista de futbol sala de la

Pèrgola Esportiva municipal Baró
de Viver és que passarà a ser una
instal·lació que no tancarà les seves
portes. A partir d’ara, estaran ober-
tes a tothom, grans i petits, que
vulguin jugar a futbol sala, sempre i
quan les condicions atmosfèriques
siguin les millors per a la pràctica
d’aquest esport. 
Les obres de manteniment que
s’han fet en aquesta instal·lació es-
portiva han consistit a canviar les
porteries de futbol sala per unes al-
tres de noves, instal·lar una xarxa
protectora i reparar les reixes en
mal estat que recorren el perímetre
del camp.

També s’han tornat a pintar al terra
de la pista de futbol sala les línies
que delimiten tant el camp com les
zones que senyalitzen les àrees dels
equips.
Aquesta instal·lació esportiva es-
tarà, des d’ara, oberta al públic en
l’horari establert. Es vigilarà espe-
cialment el bon ús que tots els
usuaris del camp de futbol sala fa-
cin de la instal·lació. Això inclou

tant el comportament cívic de tots
els usuaris, els uns amb els altres,
com el respecte al manteniment de
les instal·lacions.

S’espera que gràcies al bon ús de l'e-
quipament de futbol sala, aquesta
pista pugui ser utilitzada per tots
els col·lectius, tant de nens, com de
joves o grans, perquè així tothom
pugui tenir, durant molt de temps,
l’oportunitat de tenir un lloc on
practicar aquest esport.

Més informació:
Pista de futbol sala de 
la Pèrgola de Baró de Viver
Pg. de Guayaquil amb Clariana
Telèfon: 93 345 48 92

La pista de futbol sala 

de la Pèrgola Esportiva

Municipal tindrà les 

portes obertes 24 hores

per a tothom que 

vulgui practicar aquest

esport

S’hi han instal·lat 
noves porteries,
una xarxa protectora i
s’ha pintat la pista 

Gràcies al bon ús, la pista podrà ser utilitzada per tots els col·lectius.

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

Més Sant Andreu
C/ Espigolera, 1. Edifici principal, 4t pis
08960 Sant Just Desvern
Telèfon 93 480 6195 i 93 202 3021
Fins a la tardor, el diari només es publi-
carà en digital. 

INTERNET

Web d’Art Públic

Aquest web del bcn.cat presenta el catà-
leg de les escultures i d'altres peces artís-
tiques situades o visibles des de l'espai
públic de la ciutat de Barcelona. El web
conté un cercador que permet buscar les
obres representatives de l'art públic o
civil de Barcelona i contemplar-les en
diverses fotografies. 
www.bcn.cat/artpublic

Barcelona Activa

L'Agència de Desenvolupament Local de
Barcelona disposa d'aquest instrument,
on es pot consultar informació diversa
sobre les polítiques de l'Ajuntament de
Barcelona referents a l'ocupació, la co-
operació empresarial i el foment de l'es-
perit emprenedor. 
www.barcelonactiva.es

w

per MANEL
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Què és la Família Bon Pas?
És la caricatura d’una família corrent,
com qualsevol de les que porten els
seus fills al centre, formada per un
pare, una mare, un fill i una filla, a ve-
gades també s’hi incorpora un avi,
una àvia o un oncle.
Amb quina finalitat?
Aquest és un projecte de "Barcelona
Identitats, eduquem amb valors", de
l’Institut Municipal d’Educació, per
treballar i fomentar les bones rela-
cions entre la família i el conjunt fa-
miliar que configura la comunitat
educativa en l'aspecte més ampli, que
va des de l’escola fins als serveis so-
cials, passant per la sanitat.
Per què?
Per millorar les relacions que quoti-
dianament mantenen amb els serveis
més propers, donant-los les eines ne-
cessàries per flexibilitzar la forma i el
grau d’exigència, davant de les seves
demandes. I generar també una co-
municació més fluida que afavorirà
una millor interrelació amb els mem-

bres de la família.
Com?
Aprenent a posar-se en el lloc de les
altres persones, aprenent també a es-
coltar, cosa que els permetrà desco-
brir que als altres també els passen
coses.
Per què hi ha aquesta relació ti-
bant a l'hora de fer una demanda?
Penso que per manca de confiança en
els altres: quan hi ha un conflicte, la
mateixa por fa que ràpidament es po-
sin a la defensiva. Com sempre s’ha
dit, l’atac és la millor defensa.
I com se soluciona això?
Cal treballar per generar altres dinà-
miques de convivència en el dia a dia,
com és el cas de la Família Bon Pas,
on s’aprofundeix en aquestes rela-
cions més personals que s'esdevenen
cada dia en les famílies, procurant
que sorgeixi un diàleg a l'hora d’en-
frontar-se a qualsevol problema o si-
tuació, dins d’una reciprocitat d’escol-
tar i parlar.
Com funciona la Família Bon
Pas?
S’escull un fet quotidià que afecti
qualsevol família en relació amb l’es-
cola, els serveis socials, l’ambulatori,
els veïns, la família, etc., i se’n fa una

petita representació teatral; a conti-
nuació s’obre un fòrum amb els fami-
liars presents que esdevé interactiu en
passar aquests a representar el mateix
conflicte, però en visions diferents.

Qui escull el tema?
Hi ha una comissió formada per la di-
recció del centre, representants dels
Serveis Socials de la Franja Besòs, de
l’EAP, representants de la llar 4 Tor-
res, de l’Espai Familiar i el director del
grup de teatre Pa’Tothom, que prepa-
ra cada sessió, sempre en relació amb
els valors.
I la seva posada en escena?
Són quinze minuts d’obra teatral d’un
conflicte, després es demana als assis-
tents noves propostes d’actituds en-
vers les exposades durant la represen-
tació; en aquest punt els pares i mares

esdevenen actors i generen noves
propostes de solució, tot cercant no-
ves formes més dialogants, valorant
els pros i les contres, moltes vegades
no pensats pels mateixos interlocu-
tors.
Ens adonem que en ocasions te-
nim aquesta manca de sensibili-
tat envers els altres?
En general no. Normalment es par-
teix del fet que tothom té el dret de
queixar-se, d’exigir, de demanar, etc.
I llavors?
El nostre objectiu és capgirar els hà-
bits en el mètode, cosa que no ha
d’influir en el fons de la qüestió. Sem-
pre és bo canviar un crit per una pa-
raula, un somriure o una mirada còm-
plice.
Com ha estat la resposta dels pa-
res a aquest projecte?
Molt favorable entre els assistents, ja
que des de fora han pogut descobrir i
viure moltes coses que mai no s’ha-
vien plantejat i que un futur imme-
diat els permetrà afrontar casos com
aquests amb més confiança, així com
reafirmar també altres aspectes posi-
tius o actituds pròpies, que ja practi-
caven, però dels quals no eren cons-
cients. 

E N T R E V I S T A C a r m i n a  Á l v a r e z ,  d i r e c t o r a  d e l  C E I P  B e r n a t  d e  B o ï l

Carmina Álvarez en el CEIP Bernat de Boïl del barri del Bon Pastor.

El curs 2000-01, el CEIP Bernat de Boïl va posar

en marxa un projecte pedagògic per millorar les

relacions entre les famílies i els diferents serveis

de l’escola. Ara Carmina Álvarez, directora del

centre, explica què és la Família Bon Pas

“El nostre objectiu és
capgirar els hàbits en 
el mètode, cosa que 

no ha d’influir en el fons
de la qüestió”

“Sempre és bo canviar 
un crit per una paraula,
un somriure o 
una mirada còmplice”

Josep Maria
Contel


