
El Bon Pastor vol recuperar l’ús lú-
dic del riu Besòs, un riu al qual,
com tota la ciutat, va donar l'es-
quena durant dècades. Aquest es-
tiu es va fer la festa Recull, vine i
juga al riu a l’espai de La Llosa, si-
tuat al final del carrer Sant Adrià i
al costat del riu Besòs, amb l’ob-
jectiu d’acostar a tots els veïns i
especialment als infants aquest
parc fluvial. La festa va ser només
una de les activitats del Projecte
Rius, que pretén també recuperar
la memòria històrica d’aquest es-
pai amb una mostra fotogràfica
amb fotos antigues i noves dels
mateixos ciutadans. A més, es vol
crear un grup de voluntaris am-
bientals que en controlin la quali-
tat de l’aigua.

Pla per dinamitzar l’ús 
lúdic de la llera del Besòs

Tram final del riu Besòs.

El Complex Esportiu Trinitat
Vella ja té un gimnàs 

ESPAI 

Té una sala per a
musculació i dues per
a activitats dirigides

QUALITAT 

Ara és una de les
millors instal·lacions
del districte

PREVISIONS  

S'hi faran classes de
ball de saló, ioga i
dansa del ventre
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Piedad Bayona
Memòria viva
de Trinitat Vella

“Tot i les dificultats,
no he tingut
mai temps per
deprimir-me”

E Q U I PA M E N T S Pàg. 6

Centre Garcilaso
Aposta pels joves i
les noves tecnologies
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Club Natació
Sant Andreu
Lliura els seus
premis anuals
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P O L I E S P O R T I U Pàg. 7

Unió Esportiva
Sant Andreu
Comença la temporada
amb l’objectiu de tornar
a pujar de categoria
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Barcelona al Mòbil
posa la ciutat a les
teves mans
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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 Sant Pau, 43-45, 3r.

CENTRES CÍVICS I CULTURALS

Centre Cultural Can Fabra 93 360 05 65
Segre, 24-32.
Centre Cívic Bon Pastor 93 314 79 47
Pg. Enric Sanchís, 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 93 243 17 17
Juan de Garay, 116-118.
SAT Sant Andreu Teatre 93 345 79 30
Neopàtria, 54.

BIBLIOTEQUES

Bibl. Ignasi Iglesias-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. Santa Coloma, 108, int.

SERVEIS SOCIALS

Centre de Serveis Socials 93 291 88 50
de Sant Andreu
Paixalet, s/n.
Centre de Serveis Socials 93 243 17 27
Garcilaso
Juan de Garay, 116-118.
Centre de Serveis Socials 93 274 41 31
Franja Besòs
Estadella, 64.

GENT GRAN

Casal Gent Gran Baró de Viver 93 274 29 17
Pg. Santa Coloma, 104, int.
Casal Gent Gran Bascònia 93 345 94 95
Bascònia, 42.
Casal de Gent Gran Bon Pastor 93 311 57 76
Mollerussa, 3.
Casal Gent Gran Mossèn Clapés
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

Del 12 al 29 d’octubre
Pájaros en la cabeza
A les 21.30h, dg i festius, 18.30 h. SAT (Neopàtria, 54)
Històries de marujes que es passen el dia xafardejant,
històries nadalenques, històries familiars... tot passat
pel colador humorístic d’aquest as de la rialla. Monò-
legs de Dani Pérez. 

Dilluns 23 d’octubre
Al límit
A les 19 h. Centre Cívic Can Fabra (Segre, 24-32)
Lectura dramatitzada a càrrec de Sergi Badalona a l’es-
pai Les Golfes de Can Fabra.

De l’1 al 12 de novembre
El estado del malestar
A les 21.30 h (dv i ds) i 18.30 h (dg). SAT (Neopàtria, 54)
Monòleg d’humor a càrrec de Carles Flavià.

Del 2 al 23 de novembre
Crush Crease
A les 21.30 h (nomes dijous). SAT (Neopàtria, 54)
Dansa contemporània per la companyia resident del
Sant Andreu Teatre: Thomas Noone Dance.

Dilluns 17d’octubre
Com pensem?
A les 18 h. Centre Cívic Can Fabra (Segre, 24-32)
Cafè-tertúlia dins el cicle 17 Ciència.

Dilluns 23 d’octubre
Violència de gènere
A les 18 h. Centre Cívic Can Fabra (Segre, 24-32)
Conferència de l’AAVV Sant Andreu.

Pulgarcito
A les 17.30 h (ds) i 12 h (dg). SAT (Neopàtria, 54)
De casa del pare a la de l’ogre, travessant el bosc va cap
al món, altres boscos i altres cases…  A partir de 3 anys.

De l’1 al 12 de novembre
Hansel i Gretel
A les 17.30 h (ds) i 12 h (dg). SAT (Neopàtria, 54)
A càrrec de la companyia Zum-Zum Teatre.

Divendres 20 d’octubre
Bum Shankar
A les 22 h. Centre Garcilaso (Juan de Garay, 116)
Rock progressiu. Més info: www.bumshankar.com.
Més informació a: www.bcn.cat/centregarcilaso.

21, 22 i 29 d’octubre
Zig Zag, passets al Palau
A les 11 i 12.30 h. Palau de la Música Catalana 
(Palau de la Música, 4-6)
Taller d’educació musical amb cançons, danses i jocs
per a nens d’un a dos anys.

Dimecres 25 d’octubre
Concert de Roger Braun (piano) 
i Javier Alonso (tenor)
A les 19.30 h. Palau de la Música (Palau de la Música, 4-6)
I Francesco Tristano també al piano. Obres de Mozart,
Shubert, Strauss, Stravinsky, etc.

Del 17 al 25 de novembre
9è Concurs de música acústica
A les 22 h. Centre Garcilaso (Juan de Garay, 116)
L’edició d’enguany està oberta a tot tipus de músiques:
flamenc, pop, rock, cantautor, mestissatge, contem-
porànies, jazz, clàssica..., des de la sonoritat acústica,
com a arrel primitiva dels instruments musicals. Ins-
cripcions al centre Garcilaso.

Fins al 30 d’octubre
Paisatges neuronals
CosmoCaixa (Teodor Roviralta, 47)
Belles imatges de sistemes nerviosos preses per científics
de tot el món durant la seva recerca.

Fins al 3 de desembre
Cementiris d'ultramar
Museu d'Història de Catalunya (plaça Pau Vila, 3)
Fotografies de Pilar Aymerich dels cementiris de Mont-
juïc, l’Havana, Buenos Aires i Montevideo per explicar
el lligam entre la via, la mort i l’art.

Fins al juny de 2007
Gitanos. La cultura rom a Catalunya
Museu Etnològic (passeig de Santa Madrona, s/n)
Una mostra sobre l’èxode del poble rom i el seu assen-
tament a Catalunya. Els oficis tradicionals del poble gi-
tano, els seus costums, el seu imaginari cultural...

SANT ANDREU
B A R C E L O N A

www.bcn.cat/publicacions

bcnrevistes@bcn.cat



Pilar Fernández

El nou gimnàs, una ins-
tal·lació fins ara inexis-

tent al complex esportiu,

n’ocupa la part posterior, a
la banda nord, amb vistes al
pati interior i al jardí, així
com a les troballes arque-

ològiques de Ca l’Oller. Té
453 metres quadrats de su-
perfície, entre el vestíbul, la
rampa-distribuïdor i les tres

sales de treball. Una de les
sales està destinada al fit-
ness i la musculació, i les al-
tres dues a activitats dirigi-
des. 
Les obres d’ampliació han
servit també per eliminar
les barreres arquitectòni-
ques del centre, mitjançant
la  col · locació  de  rampes
d’accés als diferents espais,
per millorar la connexió del
c lavegueram i  de  la
instal·lació elèctrica.
L’origen del Complex de Tri-
nitat Vella data de 1984,
quan es va construir la pis-
cina descoberta que un any
després es va cobrir. La seva
ampliació sempre s’ha fet
per fases.  Actualment té
tres piscines, dues climatit-
zades de 25x12,5 metres i
de 12,5x6 metres, i una des-
coberta de forma irregular i
poc profunda que fa uns
25x10 metres; i un gran pa-
vel ló ,  a  més del  g imnàs
inaugurat fa poc.

Amb aquesta ampliació el
Complex Esportiu Munici-
pal Trinitat Vella assoleix
una super f íc ie  tota l  de
4.200 metres quadrats i ,
per serveis i espais, es con-
verteix en una de les millors
instal·lacions esportives pú-

bliques del districte. Això
no obstant, a causa de la
baixa densitat de població
que hi ha al seu voltant, si
es  compara amb les
instal·lacions d’altres barris
de Sant Andreu, el nombre
d’usuaris encara té possibi-
litats de créixer. Dels 1.250
abonats que hi ha actual-
ment es podria passar als
2.000.
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El complex esportiu va omplir-se de gent el dia de la inauguració del gimnàs.

El Complex Esportiu Municipal

Trinitat Vella ha ampliat les seves

tradicionals instal·lacions amb un

gran gimnàs que disposa de tres

sales d’activitats, llum natural i

vistes a l’exterior

El Complex Esportiu Trinitat
Vella inaugura un gimnàs 

D E L  TA I  T X I  A  L’ A E R Ò B I C  A

Entre les activitats dirigides que es poden practicar des d’aquest mes d’octubre al 

nou complex, n’hi per a tots els ritmes i esforços: tai txi, rítmica, tonificació, manteni-

ment físic, steps i aeròbic. A més, és previst que en un futur immediat, encara que

sense data de moment, hi hagi classes de ball de saló, ioga i dansa del ventre. Algunes

d’aquestes activitats són incloses en la quota d’abonament, d’altres, però, s’han de

pagar a part.

C IU TA DA N S OPINE N

Ernest Iñesta
Mestre

Que l’habitatge fos
just. Resoldre el tema
del soroll, més ofertes
extraescolars per als
nens i que es revisessin
els transports públics. 

Silvia Murillo
Mestressa de casa

Més instituts públics
perquè al barri només
n’hi ha un. Més guar-
deries públiques. Que
s’acabin abans les ins-
tal·lacions del col·legi
de l’Eulàlia Bota que no
pas els equipaments de
policia.

Lluís Bustamante
Jardiner

Que no posi l’àrea
verda a Sant Andreu,
que no en tenim, i que
els camions que recu-
llen els vidres no ho
facin a les cinc de la
matinada.

Ramiro Bellos
Informàtic

Que abaixi els impos-
tos, que faci més apar-
caments públics i que
no cobri per aparcar al
carrer, almenys a la
gent de Barcelona.

Santiago Marín
Operari Endesa

Una mica de netedat i
civisme per al barri,
més sinceritat i sobre-
tot més equipaments
per als nens. I més aju-
des per a les famílies a
les escoles públiques.

Miquel Galindo
Pensionista

Que quan fan obres, 
els passos i els senyals
fossin més accessibles. 
I que el sòl fos més
assequible, que fes més
pisos de protecció
oficial.

Q u e  l i  d e m a n a r i a  a  J o r d i  H e r e u , n o u  a l c a l d e  d e  B a r c e l o n a ?

S’ha convertit en
una de les millors
instal·lacions
esportives del
districte
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E N T I T A T S

L’alcalde Jordi Hereu i el president del club amb alguns premiats.

Lliurament dels premis del
Club Natació Sant Andreu

Dolors Roset

El 15 de setembre, un cop
més com cada any, va te-

nir lloc el sopar de lliura-
ment de premis al Club Na-
tació Sant Andreu. Es van
repartir trofeus per als
guanyadors de les competi-
cions socials de les diferents
seccions del club, premis a
tots els esportistes que han
pujat al pòdium en els cam-
pionats de Catalunya o d’Es-
panya, tant de natació com
de waterpolo, i insígnies
d’argent a les persones que
complien 25 anys d’associat.
Aquest any, la festa va ser
més alegre que mai perquè el
club, que normanlment que-
da molt ben classificat en els
campionats, ha aconseguit
més podis que mai. En total

es van repartir més de 120
premis. Cal destacar que
com a club ha quedat pri-
mer, en categoria masculina,
en piscina de 25 metres, de
50 metres i en la Copa Es-
panya.

El lliurament més familiar va
ser el dels trofeus de les
competicions socials. És una
celebració de reconeixement
a tots aquells socis que parti-
cipen en la vida del club i
que li donen suport. Van ser

premiats els guanyadors d’a-
tletisme, billar, botifarra, ca-
nastra, escacs, dòmino, fron-
tennis, muntanya, petanca,
tennis i esquaix. L’altre lliu-
rament de reconeixement a
la base del club és el de les
insígnies d’argent als asso-
ciats amb 25 anys d’antigui-
tat al club. Aquest any, van
ser homenatjats 22 socis i
sòcies. En aquesta ocasió i
com a excepció, el sopar es
va celebrar a la sala poliva-
lent de la Biblioteca Ignasi
Iglésias-Can Fabra, per l'a-
nunci de pluges que hi havia,
i així es trencà el costum de
celebrar-lo a les instal·lacions
del club a l’aire lliure. El so-
par d’enguany va comptar
amb la presència de l’alcalde
de Barcelona, Jordi Hereu.
Per a més informació
o fer-se’n soci:
Club Natació Sant Andreu
Passeig Fabra i Puig, 47
Telèfon: 93 345 67 89

El club va
homenatjar els
seus campions
socials, de natació i
de waterpolo

L’alcalde de Barcelona, Jordi Hereu,
presideix aquest acte social del club en
el qual van participar més de 400
persones, entre socis, familiars i amics

El Grup Escolar Ignasi Iglésias

J. M. ContelÀLB UM HI S TÒR IC

Visita del president Francesc Macià a l’escola Ignasi
Iglésias, el 7 d’agost de 1931, poc abans de la seva inaugu-
ració. (Foto: Arxiu Municipal del Districte de Sant Andreu) 

Situat al passeig de Torres i Bages, 108, el CEIP Municipal
Ignasi Iglésias, que deu al seu nom i existència a l’insigne
dramaturg, celebra aquest any el seu 75è aniversari.  
Els fets que finalment van derivar en la creació de l’escola
tenen l'origen a l’any 1930, dos anys després de la mort de
l’escriptor, el 9 d’octubre de 1928, quan els amics de l’Ignasi
Iglésias endegaren una campanya per recaptar fons per ai-
xecar una font en el seu record. Com que durant la seva
etapa a l’Ajuntament de Barcelona Ignasi Iglésias havia fet
una forta defensa de les escoles a l’aire lliure, l’Ajuntament
va demanar als promotors de l’homenatge que invertissin
tots els esforços i els diners recollits en la construcció d'una
escola d’aquesta mena, a Sant Andreu.    
Amb aquesta intenció i gràcies a la bona disposició que va
mostrar el seu propietari, el Sr. Iglesias Abelló, l’Ajunta-
ment va comprar la finca de “Les Carasses” on, rodejat de
jardins i camps, s’aixecava l’edifici d’una antiga masia del
1651, reconvertida el 1865 en una casa senyorial. Pràctica-
ment sense cap variació es va obrir com a escola el 17 de
novembre de l’any 1931. Enquadrat en el Patronat d’Esco-
les Municipals, el centre es va adaptar al model que ja fun-
cionava a la resta de les Escoles a l’Aire Lliure, on s'oferien
uns ensenyaments tal com propugnava l’Escola Activa.
L’any 1939, l'ideari progressista i el bon funcionament de
l'escola van posar el centre en el punt de mira de les noves
autoritats, les quals van aniquilar el sistema pedagògic es-
tablert i van configurar un nou model d’escola. A més van
depurar molts mestres per les seves idees tal com van fer
en gran nombre d'escoles. 
Si té fotografies o documents del seu barri, en pot fer do-
nació a l’Arxiu Municipal del Districte, 93 221 94 44.
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N O T Í C I E Sf
Jornades d’Aeroestació
Els dies 7 i 8 de setembre van tenir lloc a l’Auditori
del Centre Cultural Can Fabra unes jornades sobre
aeroestació titulades “Jornades tècniques per a pi-
lots, membres de tripulació i tècnics en competició
d’Aeroestació”. A les jornades, hi va assistir el campió
del món de l'especialitat, Uwe Schneider. Un dels
principals objectius de la trobada va ser la difusió de
l’aeroestació i la captació de col·laboradors.

Cursos de català
El mes de setembre han començat els cursos de ca-
talà organitzats pel Centre de Normalització Lingüís-
tica de Barcelona. S’ofereixen cursos per a tots els ni-
vells, des de principiants fins a perfeccionament, en
diferents horaris i a diferents espais de Sant Andreu i
d’arreu de Barcelona. Per a informació detallada dels
cursos es pot consultar la pàgina web www.cpnl.cat o
trucar al telèfon 93 274 03 56.

Millores en el transport públic
En el marc del Pla d’Actuació 2006 per a la millora del
transport públic, Transports Metropolitans de Bar-
celona ha reforçat en dies feiners les línies 12, 34 i 74
d’autobús, i ha reforçat la línia 34 el cap de setmana.
També és previst que es prolonguin les línies 36 i 96
abans de final d’any. Per a aquesta mateixa data
també es preveu que tots els autobusos siguin acces-
sibles a persones amb mobilitat reduïda.

Festa Major de La Sagrera
L’actuació dels Pescadors de l’Escala, Rauxa, Tela Mari-
nera o de la Factoria Escènica Internacional són algu-
nes de les activitats previstes per a la Festa Major de
La Sagrera, que se celebrarà del 16 al 26 de novembre.
Se’n pot trobar Informació més detallada al web
www.lasagrera.info i al programa de mà que es distri-
bueix, entre d’altres llocs, al Centre Cívic La  Barraca
(carrer Martí Molins, 29).

P.F.

Durant dècades Barcelona
va donar l’esquena al riu

Besòs i el convertí en una cla-
veguera a cel obert. Aquesta
situació va començar a can-
viar fa uns anys amb la recu-
peració paisatgística de les
lleres, la retirada de les torres
d’alta tensió i la millora de la
capacitat hidràulica. El Bon
Pastor va poder mirar de nou
cara al riu, com els seus veïns
gramenencs de l’altra banda
del pont del Molinet. Ara el
riu Besòs és un parc fluvial
que convida a fer esport o
simplement passejar-hi en
bici o a peu, i que a poc a poc
han fet seu els veïns i veïnes
del barri.
El districte de Sant Andreu
està preparant una exposició
fotogràfica al Bon Pastor que
mostri la història del riu i

com ha canviat en els darrers
anys, però necessita la col·la-
boració dels ciutadans perquè
en cedeixin fotografies noves
i antigues. La recollida de fo-

tos es farà fins al proper 17 de
novembre, de 18 a 20.30 h, a
la Biblioteca Bon Pastor, el
Centre Cultural Can Fabra i el
Centre Cívic Trinitat Vella,
on s’escanejaran per tornar-

les als seus propietaris. És
previst que la mostra fotogrà-
fica sigui itinerant i es faci al
principi d’any.
Aquesta activitat s’emmarca
dins el  Projecte Rius,  un
projecte global de tots els
rius catalans que mesura la
qualitat de l’aigua i en recull
dades com el pH o els ni-
vells de nitrats. En aquest
sentit, el Districte està con-
vidant diferents col·lectius a
participar en la recollida d’a-
questes dades acompanyats
de monitors a fi de crear un
grup estable de voluntaris.
De moment, hi han partici-
pat associacions de veïns,
casals de gent gran, casals
infantils, agrupaments es-
coltes i escoles, però la ini-
ciativa està oberta a tots els
ciutadans.
Aquest estiu també es va ce-
lebrar la festa Recull, juga i...
vine al riu, amb l’objectiu de
recuperar l’ús lúdic del Besòs
i al mateix temps potenciar la
cultura fluvial.

A principi d’any 
es farà una 
mostra fotogràfica
itinerant del riu 

El Projecte Riu

potencia l’apropa-

ment dels ciutadans

al riu a través de la

recuperació del seu

ús lúdic i organit-

zant inspeccions de

la qualitat de l’aigua

El riu Besòs és la frontera natural entre Bon Pastor i Santa Coloma.

El barri rebrà 17,5 milions d’euros.

Signat el conveni de la Llei de Barris per a Trinitat Vella
Redacció

Aproposta de l’Ajuntament
de Barcelona, la Genera-

litat va designar la Trinitat
Vella com a “barri d’atenció es-
pecial”. El passat mes de se-
tembre es va signar el conveni
pel qual la Generalitat fi-
nançarà la meitat de les actua-
cions, en un pressupost que
puja fins als 17,5 milions d’eu-
ros. Els projectes previstos
(45) s’aniran duent a terme
fins al 2010, i són molt diver-

sos. S’urbanitzaran diversos
carrers que es consideren “ei-
xos cívics”, es col·locarà nou
arbrat, es crearan nous espais
per a la recollida de brossa,
s’ampliarà la plaça d’Andreu i
Abelló... Així mateix, es reha-
bilitaran elements comuns
dels edificis, i es dotarà el bar-
ri de nous equipaments com
una biblioteca i un centre cívic
i social. D’altra banda, es tre-
ballarà per incorporar les tec-
nologies de la informació als

edificis, es fomentarà la soste-
nibilitat i la igualtat entre gè-
neres, se suprimiran barreres
arquitectòniques... Paral·lela-
ment, s’impulsaran programes
per a la millora social, urbanís-
tica i econòmica del barri, com
ara la difusió del sector comer-
cial o el foment de la integra-
ció social i cultural del barri.
Els 45 projectes s’aniran con-
cretant amb la col·laboració
veïnal, mitjançant processos
participatius.

Bon Pastor dóna la cara al Besòs
i recupera la seva història

E L S  D I A B L E S  B U S Q U E N  D R A CA
Les bruixes i diables del Bon Pastor,que tenen la seva seu

en una petita instal·lació a la llera del riu, vol engendrar

una nova criatura. Aquest “nadó” a la carta ha de ser un

drac amb característiques fluvials i néixer abans de Sant

Jordi.El seu aspecte,habilitats i llegenda dependran dels

suggeriments dels ciutadans, els quals poden participar

en el seu procés de creació dipositant dibuixos i idees a

les bústies que s’han repartit per tot el Bon Pastor.
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E Q U I P A M E N T S

David Sabaté

Tot i la seva vocació de
centre cultural obert a

tota la població, el Centre
Garcilaso, que compta amb
3.500 m2 de superfície repar-
tits en nou plantes, ofereix
una sèrie de serveis organit-
zats al voltant de dues línies
transversals: els joves i les
noves tecnologies. La prime-
ra es materialitza a través de
diferents projectes de caràc-
ter cultural i de suport a la
creació jove, bàsicament en
dues vessants: la creació mu-
sical i la creació audiovisual.
En aquest sentit, el centre
disposa de bucs d’assaig, un
estudi d’enregistrament i una
programació musical regular.
A més, organitza un concurs
de música acústica, col·labora
amb nombroses entitats i
serveis del districte i partici-
pa en projectes de la xarxa
d’equipaments musicals de la
ciutat en coordinació amb
l’Institut de Cultura de Barce-
lona. D’altra banda, el maig
del 2002 es va inaugurar l’Es-
pai multimèdia La Cibernèti-
ca, gestionat, juntament amb

la TV-BTV Sant Andreu, pel
Centre de Treballs Visuals.
L’espai ofereix de manera es-
table tallers d’Internet, dis-

seny gràfic, edició d’àudio i
vídeo i fotografia digital, i co-
ordina el Festival audiovisual
de creació jove Barcelona Vi-
sualsound. L’equipament
compta també amb una sèrie
de serveis generalistes de cai-
re cultural, cívic i social: des
d’una Oficina d’atenció als

ciutadans fins al bar, passant
per una sala d’actes amb ca-
pacitat per a 90 persones,
una segona sala polivalent
apta per a exposicions i la bi-
blioteca, que ofereix serveis,
entre d’altres, de consulta
gratuïta d’Internet i de prés-
tec de llibres, vídeos i CD.
L’entitat disposa també d’un
centre social amb serveis d’a-
tenció primària per als veïns
dels barris de Navas, Congrés
i Sagrera. 

Més informació: 
Centre Garcilaso
C/ Juan de Garay,
116-118
Tel. 93 243 17 17
www.bcn.es/centregar-
cilaso

Altres serveis
són la biblioteca, la
sala d’actes o un
centre social
d’atenció primària  

L’equipament,

inaugurat el maig de

1999, ofereix cursos

de creació musical i

audiovisual, i compta

amb un estudi

d’enregistrament 

El Centre Garcilaso aposta pels 
joves i les noves tecnologies

Al Mercat de Sant Andreu hi ha una parada
molt coneguda al barri, la de la peixateria

Irene-Dolors. Obre només de dijous a dissabte i
la porta la M. Dolors Damià, una persona que
s’estima la vida al mercat i que no podria imagi-
nar-se-la en un altre lloc. La mare de la M. Do-
lors, la Irene de San Nicolás, es va quedar la
peixateria fa 48 anys. La Irene havia treballat a
la Boqueria, on els seus pares tenien una para-
da de peix. Quan es va casar, va venir a Sant
Andreu, va quedar-se la parada i durant molt

de temps la va portar amb la M. Dolors. La vin-
culació de mare i filla amb el mercat és tan es-
treta que fins i tot viuen a la mateixa plaça
Mercadal. La M. Dolors ha vist canviar la ven-
da de mercat en funció dels nous costums,
però el mercat és viu com sempre. Hi ha molta
gent que sap apreciar el valor d’una bona ali-
mentació; a més, la gent jove com més va més
li agrada mercadejar.
Peixateria Irene-Dolors
Mercat de Sant Andreu, parada 130-131

E L  T A U L E L L

Una peixateria que encarna l’esperit del mercat

Maria Dolors Damià a la seva peixateria.

Joan Anton Font

Una de les nombroses activitats que es poden realitzar al Centre Garcilaso.

S E R V E I  P Ú B L I C

Redacció

Barcelona al Mòbil és un nou servei gratuït de l’Ajuntament
que transmet al telèfon mòbil informació bàsica i útil sobre
la ciutat. El servei ofereix informació sobre l’agenda d’actes
culturals de Barcelona, una guia dels restaurants de la ciu-
tat, un servei de plànols per localitzar adreces, un dispositiu
que indica els trajectes i la manera d’arribar-hi amb trans-
port públic, o telèfons d’interès, entre d’altres informa-
cions. Amb aquest portal, el ciutadà té la màxima llibertat
per consultar les dades que necessiti en qualsevol lloc i mo-
ment, qualsevol dia de la setmana, sense necessitat de con-
nectar-se a Internet ni de fer trucades. 
El servei es va estrenar el juliol passat, però es va donar a
conèixer durant la Mercè oferint la programació d’actes de
les festes. 
Per gaudir d’aquest servei, el mòbil ha de ser compatible
amb el servei WAP i tenir activada la connexió a Internet
(GPAS). L’accés és molt senzill.
Com accedir al servei?
S’ha d’enviar la paraula “bcnalmobil” al 7010. A continuació
es rebrà un missatge amb la pàgina d’accés. Per a un accés
més àgil, es pot registrar aquesta pàgina als favorits o guar-
dar el missatge al mòbil.
El preu del missatge al 7010 és de 0,30 euros i el de la
navegació depèn de la tarifa contractada amb l’operador
telefònic. 
Hi ha altres maneres d’accedir al servei. Una és escrivint
http://mobil.bcn.cat al navegador del mòbil. O enviant la
paraula “bcnalapl” al 7010; llavors es rep un missatge amb
l’adreça d’una pàgina on es pot descarregar una aplicació.
L’aplicació es guardarà al mòbil per facilitar-hi l’accés.

Més informació:
http://www.bcn.cat/bcnmobil/mobil  
Tel. 010

Barcelona al Mòbil posa
la ciutat a les teves mans
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P O L I E S P O R T I U

Pere S. Paredes

N o hi ha cap persona relacio-
nada amb la UE Sant Andreu

que no pensi el mateix: “aquest
any, el primer equip de Sant An-
dreu només té un objectiu: pujar a
la Divisió de Plata de la Lliga de
Futbol Professional espanyola”.
Així ho resumeix Carles Barberà,
portaveu de la Unió Esportiva
Sant Andreu.
“El nostre objectiu és quedar entre
els quatre primers equips de sego-
na B”, explica Barberà, i, “després,
lluitar per aconseguir l’ascens a la
categoria de Segona A”.
L’equip de Sant Andreu s’ha re-
forçat amb vista a aquesta nova
temporada, en la qual han aprovat
un pressupost “d’elit, ja que per a
aquest any tenim un pressupost

de 1.864.720 euros, dels quals
417.220 estan destinats al futbol
base”, detalla el portaveu del club.
La Unió Esportiva Sant Andreu,

amb 1.350 socis, és una de les en-
titats que més bé tracten els juga-
dors del seu planter. Aquest any
passat “hem posat en pràctica una

nova fórmula per la qual els nos-
tres equips base s’han fusionat
amb la Fundació Ferran Marto-
rell”.
D’aquest primer any d’unió, “n'es-
tem orgullosos, ja que hem acon-
seguit, per primer cop, que la UE
Sant Andreu tingui un equip a la
Divisió d’Honor Juvenil. A més a
més, hem tingut set ascensos dels
27 equips de futbol base i tenim
uns 700 nens jugant amb els nos-
tres colors”, diu Barberà.
Un dels trets característics de l’es-
cola de futbol del Sant Andreu és
“la dedicació que posem en els jo-
ves futbolistes, ja que tenim els
millors entrenadors per donar una
bona educació i formació als nois
que juguen amb nosaltres. L’objec-
tiu del nostre futbol base es apla-
nar el camí i el futur i que aviat si-
guin jugadors que donin els seus
fruits a la Unió Esportiva Sant An-
dreu”, explica el portaveu.

Més informació 
UE Sant Andreu 
C/Santa Coloma, 39

Després de la magnífica

temporada que va fer el

primer equip de la UE

Sant Andreu, socis,

jugadors i directius

volen tornar a pujar de

categoria

La UE Sant Andreu té,
per primer cop, un
equip juvenil a la Divisió
d’Honor

Un partit del Sant Andreu.

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
De l’AV de Sant Andreu Sud
Tel. 93 346 72 03

Més ciutat
C/ Espigolera, 1. Edifici principal, 4t pis
08960 Sant Just Desvern
Telèfon 93 480 6195 i 93 202 3021

INTERNET

El nou web joveBCN

El web JoveBCN impulsat per la Regidoria
de Joventut és el nou espai del web bcn.cat
pensat per als més joves de la ciutat. Es
tracta d'un projecte que neix amb l’objectiu
d’oferir un espai virtual on poder trobar
tota la informació, els recursos i els serveis
adreçats a la gent jove de la ciutat. 
http://www.bcn.cat/joventut

Els centres cívics ja tenen pàgina web

El web bcn.cat engega un nou lloc dedicat
als centres cívics de la ciutat, on hi ha tota
la informació d'aquests equipaments que
ofereixen nombroses activitats i conviden
els ciutadans i les ciutadanes a passar una
bona estona entre amics, conèixer gent,
aprendre coses noves, etc.
http://www.bcn.cat/centrescivics/ca/
welcome.htm

w

per MANEL

L’objectiu de la UE Sant Andreu
és tornar a pujar de categoria 
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De Huelma a Barcelona. Què va
fer decidir els seus pares a venir
a Catalunya?
Vam venir l’any 1951. La vida del
camp a Andalusia estava molt mala-
ment i els meus pares, amb els sis
fills, van agafar una maleta, hi van
posar el poc que teníem i van venir
cap aquí.
Una decisió gens fàcil...
La meva mare, sobretot, va ser molt
valenta, perquè eren temps en què la
immigració estava molt perseguida,
fins i tot per la gent que venia d’al-
tres províncies. En aquell temps, els
immigrants ens duien a barris de ba-
rraques o ens feien tornar. Nosaltres
vam aconseguir quedar-nos a la Pero-
na, al barri de la Verneda.
Quins són els seus primers re-
cords de Barcelona?
Els primers records són dolents, per-
què jo era una nena de vuit anys que
vivia en una barraca feta amb maons
i cartró-cuir. Recordo la primera nit,
que va ploure molt i jo estava arrauli-

da al llit sense moure’m. En aquell
temps, la policia no et deixava ni
comprar ni vendre barraques, ni tan
sols arreglar una gotera. Recordo que
a la barraca dels meus pares, quan
plovia hi havia olles i cassoles a terra.
La primera escolarització tam-
poc ajudava gaire a la integra-
ció?
Les monges de Nuestra Señora de
Nazaret, la primera escola on vaig
anar, a les nenes de les barraques ens
feien vestir amb una bata blanca i
sortir per una altra porta, mentre
que les nenes del barri sortien per la
porta principal amb el seu uniforme.
Ciutadans de primera i segona
categoria...
Sí, sort que després vaig tenir la sort
d'anar a les Salesianes, que es van
portar molt bé amb la meva família.
Fins i tot ens venien a recollir a les
barraques perquè anéssim a escola.
Van ser unes persones extraordinà-
ries.
Quan van venir a viure a la Tri-
nitat Vella?
Vam venir a la Trinitat l’any 1958,
perquè els meus pares van comprar-
hi un solar, al carrer Mireia, i hi vam
aixecar una casa, totxana a totxana.

En aquell temps tot eren camps de
vinya i recordo que, al carrer on ara
està el centre cívic del barri, li deien
el “carrer dels pals”, perquè l’únic que
hi havia eren uns pals de la llum molt
alts.

Fa trenta anys que treballa a l’A-
juntament i la meitat com a con-
serge del centre cívic del barri.
Com ha anat creixent l’espai on
treballa?
A poc a poc hem anat fent moltes co-
ses. Al principi, les assistentes socials
tenien molta feina. Ens hem trobat
amb coses dolentes, però també bo-
nes, perquè al centre cívic ve gent
que és molt maca. Som com una fa-
mília, perquè després de tants anys ja
ens coneixem tots.
La duresa de la seva infantesa
ha acabat determinant la seva
forma de pensar?

No ho crec, perquè sempre que he
tingut un problema el primer que he
pensat és com es podia resoldre. No
he tingut temps per deprimir-me. La
meva vida sempre ha estat de molt
treball. 
Amb una vida de lluita com la
seva, què ha intentat inculcar als
seus fills?
Sempre els he explicat que han de
ser treballadors, honrats, respectuo-
sos i que s’han de guanyar la vida de
la millor manera possible. Tothom
ha de treballar si no et toca la lote-
ria! Als fills sempre els he dit que les
coses, cal treballar-les, perquè no vé-
nen fetes.
A l’actualitat la gent oblida que
tothom hem estat immigrants?
Sí, i tant. Molts dels que vam arribar
com jo obliden que ara arriba la gent
amb la mateixa necessitat de treba-
llar. El món és rodó, és de tothom i
quan una persona deixa la seva terra,
l’abandona per algun motiu. 
I pensant en el futur, ja li queda
poquet per jubilar-se. Ja està
planificant què farà?
Intentaré aprofitar el temps i fer tot
allò que no he fet fins ara, com per
exemple, viatjar.

E N T R E V I S T A Piedad Bayona ,  memòria viva de Trinitat Vella

Piedad Bayona va arribar a Barcelona el 1951.

Va néixer fa 62 anys a Huelma, un poble de la

província de Jaén. La seva biografia narra la

difícil experiència de la immigració que va

arribar a Barcelona, buscant una nova vida i

noves oportunitats. Actualment és conserge del

Centre Cívic de Trinitat Vella

“Molts dels que vam arribar
com jo obliden que ara arri-
ba la gent amb la mateixa

necessitat de treballar”

“Tot i les dificultats,
no he tingut mai temps
per deprimir-me”

Miquel
Pellicer


