
És situat al carrer Arquímedes, a
tocar de la plaça Can Galta Cre-
mat. Es tracta del primer equipa-
ment de tota la ciutat dedicat ín-
tegrament a la cultura popular. El
seu objectiu és convertir-se en
un espai de trobada i creació
obert a persones i entitats que
vulguin aprofundir en aquest ti-
pus de manifestacions culturals.
Disposa de 700 m2, i fins i tot
s’hi poden fer enregistraments
musicals. El nou equipament dis-
posa de prestacions suficients
per convertir-se, en el futur, en
punt de referència barceloní en
tot allò que tingui a veure amb la
cultura popular: trobades, forma-
ció, conferències, tallers...

S’inaugura el primer equipament
dedicat a la cultura popular

El nou equipament està situat a tocar de la plaça Galta Cremat.

Trinitat Vella rep 8,7 milions 
d’euros de la Llei de Barris 

AJUTS 

Reforcen i donen 
continuïtat a les 
iniciatives projectades

COST

Es destinen 17,4
milions d’euros a la
rehabilitació del barri 

OBJECTIU

Millorar la integració
del barri amb la resta
de la ciutat

Pàg. 3

E N T R E V I S TA Pàg. 8

Sergi Borrell
Àrbitre internacional de
waterpolo

“Intentar arreglar 
un error és  
equivocar-se 
dues vegades”

E Q U I PA M E N T S Pàg. 6

Inaugurat el nou
Taller Escola
Barcelona per
a persones amb 
discapacitat

E N T I TAT S Pàg. 4

Neix l’Associació
d’Amics de 
la Fabra i Coats 

Pàg. 5

P O L I E S P O R T I U Pàg. 7

XIII edició de l’Open
de Tennis Taula de
Sant Andreu

S E R V E I  P Ú B L I C Pàg. 6

L’adopció dóna una
segona oportunitat 
a gossos i gats
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SANT ANDREU
B A R C E L O N A

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

Dissabte 14 de juliol 
Jam session. Terrassa d’estiu
A les 22 h. Plaça Robert Gerhard
Amb la participació de músics del barri i internacionals.

Divendres 21 de juliol 
Festigam
A les 21 h. Centre Garcilaso (Juan de Garay, 116-118)
Los Eléctricos + grup convidat.

PARC DEL FÒRUM

Dijous 20 de juliol 
Rosana
A les 22 h. Parc dels Auditoris (Parc del Fòrum)
Concert amb entrada lliure de la Cadena Ser.

Divendres 4 d’agost
Fundación Tony Manero
A les 22 h. Parc dels Auditoris (Parc del Fòrum)
Concert amb entrada lliure de la Cadena Ser.

Dissabte 5 d’agost
No solo Funk
A les 21 h. Escenari Cadena 100 (Parc del Fòrum)
Concert amb entrada lliure de la Cadena 100.

Fins al 26 de juliol
El parc de Montjuïc, una muntanya 
de sorpreses
Centre Cívic Sant Andreu (Sant Andreu, 111)
Exposició sobre la muntanya de Montjuïc des de dife-
rents vessants artístiques, incloent l’oferta de lleure en
els àmbits de natura, esport i cultura. Els Pintors de
Sant Andreu també hi posaran la seva pinzellada. Or-
ganitza: Centre Cívic Sant Andreu, Barcelona de Ser-
veis Municipals i Pintors de Sant Andreu.

Fins al 31 d’agost
Els viatges de Tintin
Centre Cívic Can Fabra (Segre, 24-32)
Des de la Xina fins al Congo, Tintin ha estat als cinc
continents, a tots els mars i fins i tot a l’espai exterior.
En aquesta exposició descobrirem moltes de les curio-
sitats que envolten les aventures de Tintín, com per
exemple que l’Hergè mai no va visitar molts dels llocs
on les situa, o que alguns dels còmics van ser escrits
per encàrrec com una eina propagandística.

Dimecres 12 i 19 de juliol 
Doce monos/Miedo y asco en las Vegas
A les 21.30 h. Sales d’estudi. Can Fabra (Segre, 24-32)
Vídeo-fòrum. Cicle Terry Gillian. Cada dimecres una
pel·lícula.

13, 14, 15, 20, 21, 22, 27, 28 i 29 de juliol
L’Agressor
A les 21 h. Nau Ivanow (Hondures, 28-30)
Obra de Thomas Jonigk. Direcció de Carme Portaceli.

Diumenge 16 de juliol 
Gran Trobada de Gegants
Consultar horari. Parc del Fòrum
Més informació al tel. 93 356 10 50 o la web:
www.bsmsa.es.

Dissabte 17 de juliol 
17ciència. La Terra
De 17 a les 18 h. Plaça de Can Fabra
Voleu saber com es mou la terra, que és la gravetat i
quants milions de quilòmetres ens separen dels antípo-
des? Amb un gran cubell d’aigua, la Carme Alemany
ens explicarà com són tots els fenòmens que l’afecten.

Divendres 25 d’agost 
Nit de foc
Consultar horari. Parc del Fòrum
Diables, cuques i molt més. Més informació al tel. 93
356 10 50 o la web: www.bsmsa.es.

Dilluns 31 de juliol 
Projecte Europa. Nit milticultural
Nit. Centre Cívic Bon Pastor (Mollerussa, 3)
Trobada de joves procedents de diferents països de la
Mediterrània.

Dijous 13 i 27 de juliol/10 i 24 d’agost 
Bany de lletres. Dijous de còmic
A les 18 h. Centre Cívic Can Fabra (Segre, 22-24)
Jocs i enigmes al voltant del món del còmic. De 6 a 12
anys. Entrada lliure.

Dimecres 23 d’agost
Juguem amb la fotografia 
A les 18 h. Centre Cívic Can Fabra (Segre, 22-24)
Taller de fotos i retoc digital, tot jugant i experimen-
tant. De 6 a 12 anys. Entrada lliure.

www.bcn.cat/publicacions

bcnrevistes@bcn.cat

ATENCIÓ: La programació d’aquesta agenda es tanca amb força antelació i per aquest motiu pot patir algunes modificacions d’última hora.



Pilar Fernández

Les actuacions previstes al
Projecte d’Intervenció In-

tegral del barri de Trinitat Ve-
lla tenen quatre objectius fo-
namentals, adreçats, amb
caràcter general, a garantir la
inclusió del barri en la resta

del teixit urbà de la ciutat: fer
caure les barreres que aïllen el
barri de la resta de la ciutat;
posar en relleu els trets iden-
titaris del barri; millorar de
manera notòria la qualitat de
vida dels veïns, i afavorir els
processos d’integració de la

població nouvinguda (prop
del 30%). La inversió ne-
cessària per executar la tota-
litat del projecte és de 17,4
milions d’euros.
Els ajuts que concedeix la Ge-
neralitat de Catalunya a tra-
vés de la Llei de Barris tenen
com a finalitat reforçar i do-
nar continuïtat a les iniciati-
ves municipals projectades
per millorar les condicions ur-
banes i de qualitat de vida
dels veïns dels barris. Aques-
ta era la segona vegada que
l’Ajuntament de Barcelona
presentava el projecte de Tri-
nitat Vella a la Llei de Barris,
que ja ha concedit subven-
cions en tres convocatòries.
Les intervencions que preveu

el projecte de Trinitat Vella es
poden classificar en vuit
camps diferents. Així, ens tro-
bem amb les obres de millora
de l’espai públic i de dotació
d’espais verds; la rehabilitació
dels elements comuns d’edifi-
cis; provisió d’equipaments
per a l’ús col·lectiu; la incor-
poració de les tecnologies de
la informació als edificis; el
foment de la sostenibilitat del
desenvolupament urbà; l’e-
quitat de gènere en l’ús de
l’espai urbà i dels equipa-
ments; els programes per a la
millora social, urbanística i

econòmica, i l’accessibilitat i
supressió de barreres arqui-
tectòniques.
Algunes de les obres previstes
començaran aviat. Cal fer es-

ment que el proper trasllat
del centre penitenciari de me-
nors contribuirà a la revitalit-
zació de la zona, ja que en el
seu lloc es construiran habi-
tatges i serveis.
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Via Barcino és una de les artèries del barri.

La rehabilitació de Trinitat Vella

és més propera que mai.

El Projecte d’Intervenció Integral

del barri de Trinitat Vella ha rebut

una subvenció 8,7 milions 

d’euros per part de la Llei de Barris

Trinitat Vella rep 8,7 milions
per a la seva rehabilitació 

U R B A N I T Z AT  S E N S E  C O N T R O LA
El barri de la Trinitat Vella té l’origen en l’antic nucli cone-

gut com el coll de Finestrelles, una zona desèrtica i agrí-

cola, on es conreaven vinyes, però escassejaven els

masos. Aquesta situació va canviar radicalment al princi-

pi dels anys cinquantena, amb l’onada migratòria que va

continuar als seixanta i va desbordar el barri. La urbanit-

zació, sovint fora de control, i la construcció de grans vies

i de la presó van contribuir al seu aïllament.

C IU TA DA N S OPINE N

Cristóbal Arco
President del Club
Esportiu Trinitat
Vella

Me parece muy bien,
porque es uno de los
barrios más humildes y
tiene muchísimos pro-
blemas desde siempre.

Òscar García 
President de la Jarra
Azul

Em sembla imprescindi-
ble, perquè molts dels
barris que van créixer
caòticament als anys 60
i 70 actualment necessi-
ten modernitzar els seus
serveis i adequar-los a la
societat actual.

Ignasi Parody
Director Fundació
Trinijove

Em sembla un encert,
un acte de justícia
social. El repte és no
tan sols assolir un
desenvolupament urbà,
sinó també la promoció
social i laboral de les
persones del territori. 

María Ordiales
Grup de Dones
Trinitat Vella

La inversión está muy
bien. Una de las cosas
más importantes es que
se pongan escaleras
mecánicas en las calles
llenas de escalones.

Leonardo García
Aturat

Me parece muy bien,
porque ya era hora de
que nos diesen algo a
este barrio, que está
muy necesitado.

Matilde Sánchez
Mestressa de casa

Me parece bien; todo lo
que sea mejorar el
barrio está bien, aun-
que hay otros proble-
mas puntuales de inse-
guridad que se podrían
resolver.

Q u è  l i  s e m b l a  q u e  e s  d e s t i n i n  i n v e r s i o n s  d e  l a  L l e i  d e  B a r r i s  a  l a  T r i n i t a t  V e l l a ?

La inversió total per
executar el projecte
és de 17,4 milions
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E N T I T A T S

Daniel Romaní

Acaba de constituir-se
l'Associació d'Amics de

la Fabra i Coats, que té el
propòsit de ser un punt de
trobada dels extreballadors i
mantenir viva, a través de
diverses activitats, la memò-
ria de la gran fàbrica de fila-
tures. Nascuda el 1903, la
Fabra i Coats ha estat un
dels motors de l’economia
de Sant Andreu el darrer se-
gle. Durant molt de temps,
va monopolitzar el sector de
filatures a l’àmbit estatal. 
La primera activitat amb
que col·laborarà aquesta as-
sociació és una jornada de
portes obertes, que tindrà
lloc a la tardor a l’edifici del
carrer Sant Adrià, 20, da-

vant de Can Fabra (edifici
que acull la biblioteca que
du aquest nom, que també
havia format part de la fà-
brica de filatures). “Es podrà
visitar l’interior, ara buit, de
l’antiga fàbrica; també hi

haurà una maqueta del
recorregut que farà l’AVE a
Barcelona”, explica Pere Fer-
nández Bori, president de la
nova associació, que va tre-
ballar quaranta-cinc anys a
la fàbrica Fabra i Coats, en-

tre els anys 1960 i 2005.
"Més endavant organitza-
rem una exposició amb la
maquinària, farem excur-
sions, tallers, etc.", explica
Fernández, que segueix de
ben a prop l'ús dels edificis
que havien pertangut a la fà-
brica. "Aquest any han tirat
a terra els menjadors de
l'empresa, els quals recordo
que va inaugurar Franco".
Avui, el complex industrial
Fabra i Coats pertany a l'A-
juntament de Barcelona. El
conjunt de sis edificis, inclo-
sos en el catàleg del Patri-
moni Arquitectònic de Bar-
celona, ocupen l’espai
delimitat pels carrers Gran
de Sant Andreu, Sant Adrià,
Segre, Parellada i Ramon
Batlle, amb una superfície
de més de 30.000 m2. Ara es
transformaran en equipa-
ments, zona verda i habitat-
ges dotacionals per al barri. 

La Fabra i Coats, ara buida, havia arribat a monopolitzar el sector de les filatures.

Al setembre es
farà una jornada
de portes obertes
als edificis de la
fàbrica

L’associació serà un lloc de trobada dels
extreballadors i organitzarà activitats
relacionades amb la fàbrica de filatures
creada el 1903

I el metro va arribar 
a Sant Andreu

J. M. ContelÀLB UM HI S TÒR IC

Aspecte que oferia l’estació del metro de Navas el mes de
maig de 1953, data en què es va inaugurar.  
(Foto: Arxiu TMB.) 

Des de la inauguració l’1d’abril de 1933, fins al 1951, l’es-
tació de Marina va ser l’origen i el final de la línia vermella
del metro “Transversal”. El 25 d’octubre de 1948, tot apro-
fitant el començament de les celebracions del centenari
del ferrocarril, els responsables dels transports i les autori-
tats inauguraren les obres d’ampliació de la línia, on avui
hi ha l’estació del Clot. Era un cop d’efecte que arribava
després de les mancances de la Guerra Civil i el comença-
ment de la postguerra. Així i tot, el concurs de licitació de
les obres de prolongació del metro entre les estacions de
Marina i  Clot no es produí fins al 28 de febrer de 1949.
Un cop licitat el nou tram amb un recorregut de 1.875
metres i la construcció de les estacions de Glòries i Clot,
les obres avançaren amb rapidesa i després de divuit anys
aturat a Marina, el Transversal enfilava per Meridiana en
direcció a Sant Andreu. Dins d’aquesta ampliació, el 30 de
gener de 1950 es presentava a Madrid davant del Minis-
teri el projecte del Clot a la Sagrera, que va ser aprovat el
2 de desembre d’aquell mateix any, encara que més tard
es va modificar, en desestimar-se el traçat inicial que ana-
va en direcció a l’estació de la Sagrera de Renfe, i es va
traslladar finalment a la Meridiana. El 8 de maig de 1953
s’inauguraren 669 metres nous i l’estació de Navas. L’ex-
pansió continuà i el 27 de gener de 1954 entraren en ser-
vei 692 metres més i l’estació de la Sagrera; finalment el
metro arribà a Sant Andreu, a Fabra i Puig, el 15 de maig
de 1954 amb 859 metres més.    
Si té fotografies o documents del seu barri, en pot fer
donació a l’Arxiu Municipal del Districte, 93 221 94 44.

Es constitueix l’Associació
d’Amics de la Fabra i Coats 
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N O T Í C I E Sf
Exposició “La BCN dels barris” 
Fins al 14 de juliol i al Centre Cívic de Baró de Viver
es podrà visitar la mostra “La Barcelona dels barris”.
Es tracta d’una exposició itinerant formada per sis
plafons on s’informa sobre aquest projecte a  Barce-
lona i sobre la nova divisió de Sant Andreu en barris i
veïnats i dels agrupaments de cada barri. Al final de
l’exposició es pot participar omplint unes butlletes.

Aprovat el planejament de les Casernes
L’Ajuntament ha aprovat definitivament el planeja-
ment de les casernes del barri de Sant Andreu, la
qual cosa significarà que en un any podrien iniciar-se
les obres. Es preveu la construcció d’uns 2.000 habi-
tatges nous, un 60% dels quals seran de protecció i
dotacionals, i pisos de lloguer destinats a joves i a
gent gran. Són més de 100.000 m2 entre equipa-
ments, zones verdes i habitatges.

Enllestits els pisos del Camp del Ferro
Els 140 pisos destinats a habitatges en règim de llo-
guer protegit per a gent jove situats al c/ Camp del
Ferro, número 1 i 7, ja estan enllestits. Les obres ha-
vien començat el maig del 2004. El sorteig dels pisos
es va fer el 5 d’abril de 2006. Cinc d’aquests habitat-
ges estan adreçats a persones amb discapacitats. En
l’actualitat, els pisos es troben en fase d’adjudicació.
Més informació: www.bcn.es

4a Edició del Formular’t
El passat juny es va celebrar la 4a Marató Juvenil de
les Arts Escèniques (FORmació Musical’ART) al Cen-
tre Cívic Trinitat Vella. Es tracta d’un projecte de
l’Associació Teatral la Jarra Azul i el Districte per cre-
ar un espai de trobada entre els grups dels instituts i
les associacions artístiques de BCN. Enguany, s’han
presentat 12 obres de teatre, 5 actuacions musicals,
4 grups de ball i 2 tallers.

Daniel Venteo

La tarda del passat 10 de
juny es va inaugurar ofi-

cialment el nou centre muni-
cipal de Cultura Popular, al
carrer Arquímedes, 30. L’e-
quipament està situat a tocar
de la recentment urbanitzada
plaça de Can Galta Cremat,
espai que ja ha esdevingut un
nou escenari de diferents ac-
tivitats de cultura popular a
l’aire lliure.
Així va ser, precisament, el
dia de la seva inauguració. A
més de convidar a conèixer el
nou equipament, els partici-
pants hi van poder presenciar
(i sentir) l’actuació de trabu-
caires i gaudir de la ballada de
gegants i mostra de gralles.
També s’hi van presentar en

públic dues noves figures de
la imatgeria festiva santan-
dreuenca, el gegantet Galteta
i el Bretolàs Ca Cerver de
Sant Andreu. La Cobla Con-
temporània va amenitzar la

celebració popular amb una
ballada de sardanes. La clo-
enda va ser una botifarrada
popular, que va posar punt i
final a un ball de bèsties de
foc i una cercavila amb dia-
bles i diablons.

L’entrada en funcionament
del nou centre municipal de
Cultura Popular és un fet pio-
ner en la història de la ciutat:
és la primera vegada que un
equipament municipal es de-
dica totalment a la cultura po-
pular. L’objectiu és que la nova
institució esdevingui un espai
de trobada i creació, obert a
totes aquelles persones i enti-
tats que vulguin aprofundir
en les manifestacions de cul-
tura popular. Un altre objectiu
és esdevenir, en el futur, un
referent més enllà de les fron-
teres del districte, on es pu-
guin fer trobades, formació,
conferències, tallers i dife-
rents tipus d’activitats vincu-
lades a la cultura popular. 
Té una superfície aproximada
de 700 m2, amb diversos es-
pais d’ús comunitari, com ara
una sala polivalent i una aula
insonoritzada per a assaigs i
enregistraments musicals.
També té diversos espais d’ús
més restringit, especialment
ideats per a cadascuna de les
entitats que tenen la seu al
nou equipament. També està
adaptat per a persones de
mobilitat reduïda.

Està situat al carrer
Arquímedes, 30, a
tocar a la plaça de
Can Galta Cremat

Entra en funciona-

ment a Sant Andreu

un centre municipal

dedicat íntegrament

a la cultura popular.

És el primer equipa-

ment d’aquestes

característiques que

hi ha a la ciutat

Ball amb capgrossos durant la festa d’inauguració.

L’alcalde en l’acte de presentació de les Zones 30.

Barcelona estrena a Sant Andreu les futures Zones 30
Pilar Fernández

La nova mesura busca re-
duir la velocitat màxima

dels vehicles fins als 30 quilò-
metres per hora amb l’objec-
tiu d’augmentar la seguretat
viària de vianants i ciclistes.
Diversos senyals antilliscants
i de color salmó pintats al ter-
ra en diferents cruïlles delimi-
ten el perímetre dins del qual
no es pot circular a més de 30
–un perímetre en aquest cas
delimitat per l’avinguda Meri-

diana, la rambla de Fabra i
Puig i els carrers de Virgili,
Segre, Torras i Bages i Palo-
mar. A diferència de les zones
de vianants i de les zones de
prioritat invertida, a les Zo-
nes 30 els vianants no tenen
prioritat, la calçada i les vore-
res estan segregades i bicicle-
tes i cotxes circulen per la
calçada de manera ordenada i
segura. Així es reparteix de
manera equilibrada l’ús de
l’espai públic entre els dife-

rents usuaris, alhora que es
millora la qualitat mediam-
biental d’aquest tipus de nu-
clis urbans de carrers estrets i
edificis de tres o quatre pi-
sos d’alçada. “Ho provarem
durant tres o quatre mesos i
en funció dels resultats ho
aplicarem en altres teixits
urbans similars com Sants,
Ciutat Vella o Sarrià”, va ex-
plicar l’alcalde Joan Clos en
l’acte de presentació el pas-
sat 15 de juny.

En marxa el primer centre
municipal de Cultura Popular

S A N T  A N D R E U  A P O S TA  P E R  L A  C U LT U R A  A
Amb aquest nou projecte es continua apostant per fer de

la cultura, en el sentit més ampli, una de les característi-

ques específiques del districte. El primer projecte que va

prendre forma va ser el Centre Cultural Can Fabra, en el

qual la literatura i les arts plàstiques més modernes es

donen la mà en un projecte cultural únic a la ciutat.

Posteriorment, l’Ajuntament apostà per la consolidació i

reforç d’un teatre públic municipal, el saT! Sant Andreu

Teatre, per recollir la potent tradició teatral de Sant

Andreu.
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E Q U I P A M E N T S

David Sabaté

El Taller Escola Barcelona
(TEB) desenvolupa una

tasca important de formació
i integració sociolaboral de
persones amb disminució
psíquica .  L a cooperativa
compta amb un total de cinc
centres a Barcelona i dos al
Vallès, on treballen 700 per-
sones –500 de les quals amb
discapacitat– i on es presten
diversos ser veis  amb un
Centre Especial de Treball i
un Centre Ocupacional. Al
principi del passat mes de
juny es va inaugurar el nou
T EB de Sant Andeu,  que
dóna feina a dues-centes
persones d’aquest col·lectiu.
Aquí s’ocupen de diverses
tasques, com ara muntar bu-
gies, embolicar publicacions
i DVD o encaixar llapis de
colors,  per fums i  jocs de
taula. El nou edifici té una
superfície de 7.000 metres
quadrats amb oficines, men-
jadors, un magatzem i dos
pisos destinats als tallers, i
ha comptat fins ara amb una
inversió de 6 milions d’eu-
ros, obtinguts, en part, de la
venda de l’antic taller del ca-
rrer Gran de Sant Andreu i a

partir de les subvencions de
Caja Madrid i de l’ajuda com-
promesa amb la Conselleria
de Benestar i Família. El sòl
ha estat cedit gratuïtament

per l’Ajuntament. En el dis-
curs inaugural, l’alcalde, Joan
Clos, va destacar l’esforç i el
paper decisiu dels veïns en la
construcció “d’una institució
ciutadana impressionant”
que va qualificar de referent
ciutadà. L’acte va comptar
també amb la participació de

la consellera de Benestar i Fa-
mília, Carme Figueras, la re-
gidora del Districte, Sara Jau-
rr ieta , el president del
Consell Municipal, Eugeni
Forradellas, la presidenta del
TEB, Josefina Llorenç, i el
seu director general, Francesc
Martínez de Foix. És prevista
una futura ampliació inme-
diata d’uns 700 metres qua-
drats i una altra encara per
definir que consistiria en la
construcció d’un segon edifici
d’uns 7.000 o 8.000 metres
quadrats més on es trasllada-
rien les oficines i els serveis.

Més informació 
TEB Sant Andreu
c/Coronel Monasterio, 
6-16 
Tel.: 93 360 03 87

El Taller Escola
Barcelona és una
de les entitats més
antigues i impor-
tants del sector

L’alcalde, Joan Clos,

inaugura el nou TEB

de Sant Andreu.

El centre ofereix 

formació i feina a

200 persones 

discapacitades

Inaugurat el Taller Escola Barcelona
per a persones amb discapacitat

E l passat mes de juny, Bicicletes Medina va
fer 25 anys. És un establiment especialit-

zat en el món de la bicicleta. Abans es trobava a
la plaça Roja, fins que es van canviar l’any 1996
al local del carrer Peníscola. L’establiment el
porta en Ramon Medina, un exciclista profes-
sional, amb un gran coneixement del sector,
que va ser en dues ocasions campió d’Espanya
de ciclocross. Tenen les millors marques de
competició, de carretera i de muntanya, i acces-
soris de tot tipus. Al local, molt gran, ja ens

fem una bona idea de la gran varietat d’articles
que s’adrecen no solament a professionals, sinó
a tot tipus de client. Fan reparacions en gamma
alta al taller que tenen al mateix local. Hi venen
des de models més econòmics fins als més es-
pecialitzats, fets a mida, per als més exigents.
Disposen, a més, d’un equip de competició i un
club excursionista. 

Bicicletes Medina
C/ Peníscola, 4-6

E L  T A U L E L L

25 anys consagrats al món de la bicicleta

Ramon Medina va ser ciclista professional.

Joan Anton Font

Instant de la inauguració de l’edifici, que té 7.000 m2.

S E R V E I  P Ú B L I C

Redacció

Si es planteja tenir un gos o un gat a casa, consideri la
possibilitat d’adoptar-lo. L’adopció és una manera d’oferir
una oportunitat a animals que no tenen propietari, bé
perquè s’han perdut, han estat abandonats o es troben
sols a causa d’ordres judicials, desnonaments o interven-
cions administratives. També és una alternativa amb
força avantatges davant la compra. Els gats i els gossos
que el Centre d’Acollida d’Animals de Companyia (CAAC)
ofereix en adopció són animals sans, de diferents edats,
races i grandària. Es lliuren en correctes condicions sa-
nitàries, vacunats, desparasitats, esterilitzats i identifi-
cats amb microxip. Un equip professional assessora la
persona o família adoptant sobre quin és l’animal que mi-
llor s’adapta a les seves necessitats i estil de vida. 
Si es vol adoptar, s’ha d’anar al CAAC. Allà s’omplirà un
qüestionari amb una doble funció:  que l’adoptant refle-
xioni si està realment preparat per fer-se càrrec d’un ani-
mal i sàpiga quin és el que més li convé en funció de la
seva situació personal (pis gran o petit, si hi ha nens o
gent gran a casa, temps lliure disponible...). A continua-
ció es formalitza un acord d’adopció i es lliura el gat o
gos escollit. S’ha d’abonar una taxa única de 16,50 euros.
Cal recordar que és obligatòria la inscripció als cens d’a-
nimals de companyia (es pot fer a www.bcn.es o a qual-
sevol Oficina d’Atenció al Ciutadà).
El CAAC també facilita informació sobre tinença respon-
sable d’animals. Tenir un animal de companyia dóna ale-
gries i implica responsabilitats. Els seus propietaris han
d’assumir el compromís d'encarregar-se tota la vida de
l'animal, que pot ser d’uns quinze anys. 

Més informació:
Centre d’Acollida d’Animals de Companyia (CAAC)
Ctra. de l’Arrabassada, km 3,8.  Tel. 93 428 31 25

L’adopció dóna una segona
oportunitat a gossos i gats
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P O L I E S P O R T I U

Pere S. Paredes

E l pròxim 16 de juliol, campions
de Catalunya i de la resta d’Es-

panya demostraran la seva tècnica
en el marc de la XIII edició de l’Open
de Tennis Taula, memorial Enric
Minguillon. S’enfrontaran a tothom
que s’hagi inscrit en el campionat. 
Ramón Rodríguez, dirigent del Ca-
sal Catòlic de Sant Andreu, i orga-
nitzador, conjuntament amb l’Ajun-
tament de Barcelona, d’aquest acte
esportiu, vol que tothom s’ho passi
bé: “és una oportunitat irrepetible
per poder mesurar les teves forces
amb la dels veritables professio-
nals.  És un autèntic luxe, però no-
més s'hi poden inscriure un cente-
nar de persones”.
Aquesta edició, que canvia de lloc,
es realitzarà al nou Pavelló Munici-

pal de Sant Andreu, entre el carrer
Virgili i riera d’Horta: “en aquest
magnífic nou local, tots els aficio-
nats podran delectar-se amb les ac-

tuacions i els jocs de campions de
Catalunya i d’Espanya”.
Per a Ramón Rodríguez el tennis
taula té molta acceptació entre tot el

públic, “ja que és un esport que no és
gens agressiu, sempre has d’estar
atent i pendent tant del jugador con-
trari com de la pilota, i s'és molt res-
pectuós amb l'adversari. Per exem-
ple, si fas una jugada on la sort t’ha
acompanyat, sempre has de dema-
nar disculpes al contrari. És com el
tennis, però en petit”.
“A la present edició –diu Rodríguez–
es poden apuntar persones des dels
vuit anys fins als noranta. No hi ha
una edat límit, si el cos acompanya”.
Una de les principals característiques
d’aquest torneig, Memorial Enric
Minguillon, és que “en el cas que per-
dis tots els partits que jugues, sem-
pre hauràs jugat un mínim de cinc
partits”, explica Rodríguez.

Més informació 
Open Tennis Taula, 
Memorial Enric Minguillon /
Territorial catalana 
de Tennis Taula 
Casal Catòlic de Sant Andreu 
Carrer Pons i Gallarza, 60 
www.rtbtt.com 
Telèfon: 93 280 27 38 

Quasi un centenar de

participants prendran

part en la XIII edició de

l’Open de Tennis Taula

que es disputarà al nou

Pavelló Municipal de

Sant Andreu

El nou Pavelló de Sant
Andreu és a la riera
d’Horta, 2  cantonada
Virgili

S’espera la presència de campions de Catalunya i Espanya.

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 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

Escàner Bcn

Aquest web és una guia urbana on podeu
rastrejar les activitats culturals alternati-
ves que tenen lloc cada dia a Barcelona.
També s’hi pot consultar el bo i millor de
l'oci de la ciutat sota el criteri de l'equip de
ràdio ScannerBCN.
www.bcn.cat/scannerbcn/

Bcn jocs

Tria el joc que t'agradi més, posa a
prova els teus reflexos i coneixements i
descobreix la teva ciutat d'una manera
entretinguda en aquest web que agluti-
na tots els jocs en línia del web bcn.
www.bcn.cat/jocs/cat/welcome.htm

w

per MANEL

Nova edició de l’Open de 
Tennis Taula de Sant Andreu
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On és l’àrbitre en un partit de
waterpolo?
N’hi ha dos. Som a la vora de la pisci-
na, un a cada banda. Si estiguéssim
dins de l’aigua no veuríem res. Menys
del que es veu! (riu)
I es veuen les faltes sota l’aigua? 
Algunes sí, com quan es fa un des-
plaçament amb un cop de peu. Però
moltes faltes sota l’aigua formen part
del joc. És l’habilitat d’un per agafar
l’altre i la de l’altre per no deixar-se
agafar. I el més llest, com sempre en
tot, s’emporta la pilota.
Per què és àrbitre?
Vaig jugar a waterpolo al Club Nata-
ció Sant Andreu dels 15 als 25 anys.
Vaig plegar perquè la feina i l’esport
no són gaire compatibles. Per no dei-
xar-ho tot, vaig decidir continuar pel
camí de l’arbitratge. I la veritat és que
he tingut força satisfaccions.
Doncs realment és una figura
que no aixeca simpaties.
No. I a més, quan un equip perd, el
culpable n'és l’àrbitre. Afortunada-

ment en aquest esport no s'arriba als
extrems de fanatisme del futbol. 
Vostè es troba a primera línia de
l'arbitratge. 
He fet de tot: Jocs Olímpics, finals de la
Copa del Món, finals de la Copa d’Euro-
pa de clubs, finals del Campionat
d’Europa d’homes i dones. Estic molt
satisfet de la meva carrera arbitral. 
Quines són les virtuts i els defec-
tes d’un àrbitre?
El més important per a un àrbitre, de
qualsevol esport, és ser coherent du-
rant el partit. Així els jugadors saben
fins a on poden arribar i fins a on no.
Defectes? L’àrbitre no ha de ser en
cap moment el protagonista. Però per
a això necessites l’ajut dels equips. Si
els jugadors no volen jugar net, cosa
que de vegades passa, l’àrbitre en surt
escaldat.
És difícil ser objectiu?
Ser objectiu vol dir ser honrat i jo
sempre he tingut aquesta màxima.
Has d’estar dins del joc, participar-hi,
entendre el partit que estàs arbitrant.
El fet d’haver jugat també ajuda, per-
què veus les jugades. Potser és millor
no xiular una falta senzilla a favor,
perquè si deixes continuar una mica
la jugada acaba en gol. 

Es pot compensar una decisió
errònia? 
Aquesta temptació hi és, però llavors
t’equivoques dues vegades. Intentar
arreglar una equivocació és l’error
més greu. Durant un partit sempre
comets errors, sempre. Es tracta de
fer-ne els menys possibles i, sobretot,
que no afectin el resultat –seria el
més greu– ni el desenvolupament del

partit. I el més important, i difícil, és
treure’t del cap aquell error que has
fet o que penses que has fet. Si no, es-
taràs descentrat la resta del partit. Si
dius: “Ostres, aquella jugada era ex-
pulsió o penal i no l’he xiulat!”. Doncs
mala sort, ja ha passat. Continua en-
davant.
Hi ha tradició de waterpolo a
Sant Andreu?
Hi ha tradició de natació i de water-
polo, les dues coses. El Club Natació

Sant Andreu es va fundar a principi
dels setanta i sempre ha tingut equip
de waterpolo. És un club molt impor-
tant dins de l’esport català per la seva
trajectòria. Ara l’equip de waterpolo
està a la primera divisió, la Divisió
d’Honor nacional. 
Espanya fa deu anys que lidera el
waterpolo internacional, però
continua sent un esport minori-
tari. 
Tenim un nivell molt alt. Hem viscut
deu anys importantíssims, hem estat
campions del món i olímpics, i ara l’e-
quip s’està renovant, amb bons resul-
tats. No sé què cal més perquè vingui
més públic. En un partit de lliga de
vegades som cinquanta persones, si
s'hi arriba.
Què ha trobat a l’esport?
És una pregunta interessant. M’he
trobat un bon ambient. No sé, no sé
com explicar-ho, però és una cosa que
trobo molt a faltar quan no la tinc. 
Com a àrbitre, dubta molt?
No, al contrari. Encara que t’equivo-
quis no has de dubtar gens. Aquest
esport és molt ràpid. 
I a la vida?
A la vida no crec que les decisions
s’hagin de prendre tan ràpidament. 

E N T R E V I S T A Sergi Borrell ,  àrbitre internacional de waterpolo

Sergi Borrell a la piscina del Club Natació Sant Andreu.

Va aprendre a nedar als 11 anys,“tard”, diu ell,

al Club Natació Sant Andreu, on va ser jugador

de waterpolo. Fa 26 anys que és àrbitre, catorze

dels quals a primera línia internacional

“No sé què fa 
falta perquè

vingui més públic 
als partits”

“Intentar arreglar 
un error és equivocar-se 
dues vegades”

Felicia 
Esquinas


