
La programació de La Tira, l’oferta
ludicocultural d’estiu de tots els
barris del districte, presenta en-
guany algunes novetats com el
I Festival de Minimetratges amb
càmera fotogràfica digital o el mi-
nicicle Els 17 Ciència, a més d’ac-
tivitats ja tradicionals, com l’arri-
bada de la flama del Canigó a la
plaça de Can Fabra, el Trinitàrium
–l’agenda festiva de Trinitat Vella
que engloba una marató de teatre
juvenil– o els concerts del Dia In-
ternacional de la Música. Aquest
any falta a la cita el Festival Jove
Mosquito de Baró de Viver. Les bi-
blioteques també han programat
exposicions, tallers d’informàtica i
classes de conversa en diferents
llengües.

Un estiu obert a l’oci a tots
els barris de Sant Andreu

Concert a La Tira del 2005.

El projecte urbanístic de Sant 
Andreu-Sagrera segueix avançant

PROJECTE

Continuen els treballs 
de transformació de 
Sant Andreu-Sagrera

MAQUETA

Una espectacular 
maqueta mostrarà
com serà l’estació 

HABITATGES

Es lliuren les claus de
140 nous habitatges
per a joves

Pàg. 3

E N T R E V I S TA Pàg. 8

Beatriz Alonso
Representant de Catalunya 
en el programa 20 Joves a
Europa

“A Brussel·les veus 
que la gent se sent 
realment molt 
europea”

E Q U I PA M E N T S Pàg. 6

El CEIP Joan XXIII
estrena biblioteca
Rosa dels Vents 
està especialitzada 
en intercultures

PLE DEL DISTRICTE Pàg. 4

S’urbanitzen els
carrers Camil Fabra 
i turó de la Trinitat 

Pàg. 5

P O L I E S P O R T I U Pàg. 7

Triangular de futbol
sala organitzat per
l’AEFS Arrels

S E R V E I  P Ú B L I C Pàg. 6

Recomanacions 
per gaudir de 
les revetlles amb 
seguretat
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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

DIA INTERNACIONAL DE LA MÚSICA

Dimecres 21 de juny
Concert de Cant Coral
A les 18.30 h. Can Fabra (Segre, 24-32)
A càrrec de la Banda de Trinitat Vella, Coral Amiba, Or-
feó l’Eco de Catalunya i Coral Trinitat Vella.

Dimecres 21 de juny
Concert pop i fusió
A les 21 h. Centre Garcilaso (Juan de Garay, 116)
Amb els grups Ezookée i Too Late.

Diumenges 11, 18 i 25 de juny
Concerts de Primavera
A les 12 h. Parc de la Pegaso
Banda Simfònica de Roquetes Nou Barris.

Dissabte 17 de juny
El perro verde
A les 22 h. Centre Garcilaso (Juan de Garay, 116)
Concert de rock , acompanyat de la banda Top Models.

Dimecres 28 de juny
Revetlla de Sant Pere
A les 20.30 h. Nau Ivanow (Hondures, 28-30)
Concert de la banda La Principal de la Nit.

Divendres 7 de juliol
Nit de rock
A les 22 h. Plaça Robert Gerhard
Amb els grups Los Eléctricos i Código de Marras.

Dijous 15 i divendres 16 de juny
I Festival de Minimetratges
De 17 a 22 h. Centre Garcilaso (Juan de Garay, 116)
Mostra-concurs de videos realitzats amb càmara fotogrà-
fica digital. Programa a: www.herreramarincosas.com.

Dissabte 17 de juny
Audició de sardanes
A les 18.30 h. Plaça de Can Fabra
Amb la Cobla Principal de Llobregat.

Divendres 23 de juny
Flama del Canigó
A les 20 h. Plaça de Can Fabra
Arribada de la Flama del Canigó i revetlla de Sant Joan.
Organitza: La Satànica de Sant Andreu.

Dissabte 17 de juny
Igual, però ben diferents
A les 12 h. Centre Cívic Bon Pastor (pg. Enric Sanchís, 12)
Espectacle de contes i cançons que cerca la participació
dels nens. Companyia Noè Rivas.

Dimarts 27 de juny
Què dibuixes, Picasso?
A les 18 h. Bib. del Centre Garcilaso (Juan de Garay, 116)
Apropament a la vida i obra de l’artista a través d’un con-
te i un pintor que explica el procès de creació.

Dimarts 27 de juny, 4 i 11 de juliol
Ludoteca a la plaça
A les 18 h. Plaça de la Trinitat
Jocs per a infants. Organitza: Centre Cívic Trinitat Vella.

16, 17 i 18 de juny
Marató de teatre juvenil
Diversos horaris. Centre Cívic Trinitat Vella (Foradada, 36)
Dotze obres de teatre, cinc actuacions musicals i quatre
grups de ball (tots d’alumnes d’instituts de Barcelona).

Divendres 7 de juliol
Punt de trobada
A les 20 h. Plaça de la Trinitat
Obra de teatre en la qual col·labora l’Associació IBn Batuta.

13, 14 i 15 de juliol
L’agressor
A les 21 h. Nau Ivanow (Hondures, 28-30)
Factoria Escènica Internacional. Direcció: Carme Portaceli.

Del 3 al 26 de juliol
Armes sota control
Biblioteca del Centre Garcilaso (Juan de Garay, 116)
Mostra que s’emmarca en la campanya que Intermon Ox-
fam i Amnistia Internacional van llançar el 2003 perquè
els governs adoptin un Tractat Internacional de Comerç.

Del 29 de juny 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 con-
tinents, com mostra aquesta exposició de les aventures.

www.bcn.es/publicacions

bcnrevistes@mail.bcn.es



Daniel Venteo

El Districte de Sant Andreu
i l’Agrupament Ferroviari

de Barcelona han signat un
acord que permetrà desenvo-
lupar un ampli programa de
difusió i coneixement del pa-
trimoni ferroviari. Entre els
acords destaca la ubicació

temporal de l’Agrupament
Ferroviari en una de les naus
de l’antic recinte industrial de
Fabra i Coats, recentment ad-
quirit per l’Ajuntament, per a
la construcció d’una maqueta
de grans dimensions, a escala
1/87,  que també, es podrà vi-
sitar. 

També serà a Fabra i Coats
on es podrà visitar una es-
pectacular maqueta de grans
dimensions, a escala 1/87,
construïda per l’Agrupament
Ferroviari de Barcelona i que
mostrarà la zona compresa
entre Bac de Roda i el passeig
de l’Onze de Setembre i espe-

cialment el nou projecte fer-
roviari de l’estació intermo-
dal de la Sagrera.
L’acord signat amb l’Agrupa-
ment Ferroviari ha de perme-
tre posar les bases per portar
a terme diversos programes i
accions innovadores en l’àm-
bit de la divulgació i la con-
servació del patrimoni ferro-
viari històric, tant l’actual
com el futur. Aquest acord és
especialment rellevant tenint
present que un dels princi-
pals projectes que hi ha en
marxa actualment a Sant An-
dreu és l’arribada del tren
d’alta velocitat, fet que origi-
narà una gran transformació
urbana de la zona i la creació
de nous equipaments, alguns
dels quals vinculats amb la
preservació i difusió del pa-
trimoni ferroviari històric. 
L’Agrupament Ferroviari de
Barcelona és una entitat sen-

se ànim de lucre creada el
1992 que gaudeix d’un gran
prestigi en el camp de la di-
vulgació i el maquetisme fer-
roviari. Té la seva seu social
al barri de Sant Andreu, a l’A-
teneu Obrer del carrer Abat

Odó, 71, i té els seus orígens
en una altra associació, l’A-
mical Ferroviària de Barcelo-
na. Cada matí del primer
diumenge de mes organitza
un popular mercat de fer-
rocarrils en miniatura a la
plaça de Masadas, al barri de
la Sagrera.
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La maqueta comença a prendre forma.

El projecte de renovació urbana

vinculat a l’arribada del tren

d’alta velocitat a Sant Andreu-

Sagrera continua avançant amb

el lliurament de nous habitatges i

iniciatives com ara la construcció

d’una gran maqueta de l’estació

intermodal

Una gran maqueta mostrarà
com serà l’estació de la Sagrera

N O U S  H A B I TAT G E S  A L  C A R R E R  C A M P  D E L  F E R R OA
Un dels objectius de la transformació urbana vinculat a l’ar-

ribada del tren d’alta velocitat a Sant Andreu-Sagrera és la

millora de les condicions de vida dels veïns i, especialment,

la creació de noves promocions d’habitatge. En aquest sen-

tit, ja ha començat el lliurament dels nous 140 habitatges

de lloguer per a joves construïts pel Patronat Municipal

d’Habitatge al carrer del Camp del Ferro. El sorteig es va

celebrar el passat 5 d’abril.

C IU TA DA N S OPINE N

Santiaga Villalón
Mestressa de casa

Sí que iré a verla, por-
que da vida y para que
la hagan pronto, que ya
llevamos muchos años
esperándola.

Eduard Ayllon
Jubilat

Sí que m’agradaria
veure-la, per veure com
està distribuïda i com
quedarà finalment el
barri.

M. José Carrillo
Serveis Socials

Sí, segur que m’hi apro-
po a veure-la, per veure
com queda el barri.

María Jesús
Morán 
Comptable

No lo tengo muy claro,
porque no estoy muy de
acuerdo con lo que hace
el Ayuntamiento, aun-
que se tendrá que ir
para ver lo que harán.

Emi Ferrer 
Aturada

Sí que m’interessa, 
perquè sóc del barri i
m’agradaria saber com
quedarà tot.

Sebastián
Bermejo
Jubilat

Sí que hi aniré. Tot el
que estigui relacionat
amb el barri m’interes-
sa. Ara, això està tar-
dant molt, perquè esta-
va acordat per al 2006
i no arribarà fins al
2009.

S ’ e s t à  p r e p a r a n t  u n a  g r a n  m a q u e t a  d e  l ’ e s t a c i ó  i n t e r m o d a l  d e  l a  S a g r e r a . L’ a n i r à  a  v e u r e ?

La maqueta serà
construïda per
l’Agrupament
Ferroviari de Barce-
lona, amb seu al 
barri de Sant Andreu
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P L E  D E L  D I S T R I C T E

P. F.

El conjunt d’actuacions
que es duran a terme a

Camil Fabra i el Turó de la
Trinitat es van fer públiques
durant el Consell del Distric-
te del mes passat, sessió du-
rant la qual també es van
aprovar, amb el vot unànime
dels grups municipals, els
candidats del Consell del
Districte per a les Medalles
d’Honor de Barcelona del
2006, que són Josep Muñoz
Puerta –vinculat a un gran
nombre d’associacions rela-
cionades amb la gent gran de
Sant Andreu i membre actiu
del Consell assessor de la
gent gran de Barcelona– i el
Grup de Dones de Trinitat
Vella, un col·lectiu que treba-
lla “per la cohesió i la inte-
gració en un barri en cons-
tant evolució”, segons va
explicar el que fins a aquell
dia era encara el regidor del
Districte, Jordi Hereu. 
Pel que fa a la remodelació
del carrer de Camil Fabra, es
preveu ampliar les voreres a
4,50 i a 2 metres respectiva-
ment. El projecte inclou un
sol carril de circulació de
3,40 metres que es pavi-

mentarà amb asfalt sonore-
ductor, com també la ins-
tal·lació de semàfors. 
Quant al Turó de la Trinitat,
es convertirà en un carrer

d’un sol nivell. S’hi col·loca-
ran arbres, jardineres, co-
lumnes de llums i pilons
que impediran que els cot-
xes envaeixin les voreres. 
El conseller del PP, José Ma-
ría Gracia, va demanar que
en lloc de les camèlies pre-
vistes al carrer de Camil Fa-
bra s’hi plantin tarongers.
Per la seva part, el conseller
de CiU, Roger Mestre, va
criticar el sistema d’il·lumi-
nació del Turó de la Trini-
tat, que “és massa elevat i
no fa prou llum”. Els res-

ponsables del Districte van
contestar que les camèlies
també fan flors vistoses i
són més apropiades per a
l’entorn. Respecte a la il·lu-
minació, van explicar que hi
haurà uns punts de llum
més puntuals i uns fanals
que il·luminaran d'una ma-
nera més general.
Quant als informes dels
consellers, la socialista Mar-
garita Riera va destacar l’en-
trega dels Premis del Jocs
Florals, en què van partici-
par 33 escoles; Maria Co-
mín, d’ICV-EUiA, va fer es-
pecial referència a la
celebració del Consell de
Dones; Joan Pallarés,
d’ERC, va centrar la seva in-
tervenció en el programa Fi-
ca’t al saT!, que va tenir lloc
durant el mes de maig. Fi-
nalment, Sandra Gutiérrez,
del PSC, va fer un repàs dels
actes organitzats per i per
als joves de Sant Andreu.

Els carrers Camil Fabra i Turó 
de la Trinitat es reurbanitzen

El carrer Camil Fabra.

El Ple va proposar
els candidats 
per a les Medalles
d’Honor 

Aquest mes s’ini-
cien les obres de
reurbanització
dels carrers de
Camil Fabra i del
turó de la Trinitat
per donar priori-
tat als vianants

La Casa Bloc

J. M. ContelÀLB UM HI S TÒR IC

L’any 1933, el Comissariat de la Casa Obrera de la Gene-
ralitat de Catalunya va encarregar al GATCPAC la cons-
trucció d’uns blocs d’habitatges per a famílies obreres. Va
sorgir així la Casa Bloc, projectada pels arquitectes Josep
Lluís Sert, Josep Torres Clavé i Joan Baptista Subirana,
els quals seguiren el corrent arquitectònic del racionalis-
me impulsat per Le Corbusier.
Aquest projecte era nou i fugia de les típiques cases bara-
tes agrupades en illes i que arran de l’Exposició Interna-
cional de 1929 s’havien construït als afores de la ciutat.
El lloc escollit era al passeig de Torras i Bages, el qual
aquells anys es començava a obrir molt a prop de la plaça
Orfila. Complia una altra de les premisses del projecte,  el
qual sostenia que els habitatges dels obrers havien d’estar
en zones urbanitzades i ben comunicades.
Els habitatges s’ubicaren en edificis de set plantes, articu-
lats en forma de greca, amb disseny funcional, en què uti-
litzant la mínima superfície possible es genera un allotja-
ment estàndard el més confortable possible. S’intentà que
totes les dependències dels habitatges estiguessin en les
millors condicions d’insolació i de ventilació. A més, els
habitatges foren concebuts com a apartaments “dúplex”.   
Encara que la primera pedra la va posar el president Ma-
cià el 12 de març de 1933, el conjunt arquitectònic no va
estar acabat fins al 1939. La intenció amb què es va fer la
Casa Bloc –donar acollida a famílies obreres–, es va veure
frustrada amb l’arribada i ocupació per part de les famí-
lies de funcionaris del nou règim.        
Si té fotografies o documents del seu barri, en pot fer
donació a l’Arxiu Municipal del Districte, 93 221 94 44.

El president de la Generalitat Francesc Macià col·locant
la primera pedra de la Casa Bloc, el 12 de març de 1933.
(Foto: Arxiu Municipal del Districte de Sant Andreu)



SANT ANDREU 5Juny 2006

N O T Í C I E Sf
Comerç al carrer
El passat 6 de maig es va celebrar la Festa del Comerç
al Districte coincidint amb l’Any del Comerç. Hi van
participar diferents associacions i entitats comer-
cials del territori. Entre els objectius de la jornada cal
destacar la difusió de l’àmplia oferta comercial de
Sant Andreu i el desig d’arribar a tots els veïns. Al
mateix temps, es varen organitzar activitats comple-
mentàries infantils i d’oci. 

Club de Lectura Oberts 
El proper 20 de juny, a les 19.30 hores, té lloc a la Bi-
blioteca de Bon Pastor (c/ Estadella, 62) l’última ses-
sió d’aquesta temporada del Club de Lectura Oberts.
L’entrada és lliure i cal inscripció prèvia. L’objectiu
del club és reunir un grup de persones interessades
per la literatura i la lectura amb ganes de comunicar i
intercanviar experiències, sensacions i pensaments
amb altres lectors. Més informació: www.bcn.es/san-
tandreu.

Celebració dels Jocs Florals 
El 9 de maig va tenir lloc al Sant Andreu Teatre l’acte
de lliurament de premis de la celebració dels Jocs
Florals de Sant Andreu. Hi van participar alumnes de
primària i secundària de les escoles del districte en
diferents categories, tant de prosa com de poesia. Els
guanyadors dels primers premis participaran als Jocs
Florals de la Ciutat de Barcelona que tindran lloc
aquest mes de juny.

Festa Major de Navas
El passat mes de maig (del 12 al 21) es va celebrar la
Festa Major de Navas. Tots els actes i la fira van tenir
lloc a la plaça de Ferran Reyes. Els veïns van poder
gaudir d’activitats com ara el sopar-ball, les cercavi-
les, el recorregut en bicicleta i patins pel barri, ta-
llers, concerts, correfocs, havaneres i el castell de
focs de fi de festa. El pregó va estar a càrrec del pe-
riodista Josep Maria Huertas Clavería.

Núria Mahamud

L’oci i la cultura tenen nom
propi a l’estiu de Sant An-

dreu: La Tira, un programa
ludicocultural que engloba
totes les activitats que es fan
als equipaments municipals i
algunes entitats culturals
com la Nau Ivanow o l’Ateneu
de Sant Andreu. Fins a mit-
jan juliol, tots els barris del
districte han programat con-
certs, teatre, poesia, especta-
cles infantils i mostres de ci-
nema adreçades a públic de
totes les edats i preferències.
De l’agenda d’activitats desta-
quen les actuacions del Dia
de la Música (21 de juny),
com el concert simfònic al
Parc de la Pegaso, concerts jo-
ves al Centre Cívic Garcilaso
o el concert coral a l’Auditori
de Can Fabra.
Com a novetat, en aquesta
edició ciència i música forma-
ran una estranya parella en el
cicle Els 17 Ciència, que aco-
llirà a Can Fabra un concert
amb instruments electro-
magnètics i una performance
sobre el moviment terrestre.
El Centre Cívic Sant Andreu
estrenarà Les tardes del dis-
sabte, una programació de ta-
llers lúdics on s’ensenyarà a
construir màscares de guix,
cuidar la bicicleta o fer un
mòbil amb retallables. Per la

seva banda, la Trinitat Vella
tornarà a celebrar el For-
mul’Art, una marató de teatre
juvenil de tres dies en què
participaran grups de teatre
d’instituts i associacions de
tot Barcelona.

Les arts audiovisuals també
cobren protagonisme en
aquesta edició de La Tira. El
Centre Garcilaso acollirà el 
I Festival de Minimetratges
realitzats amb càmera fo-
togràfica digital, els dimecres
estan reservats al cicle Diapa-
son de cinema musical, i tots

els dijous es convertiran en
Vijous, un dia reservat per als
documentals, pel·lícules i
curtmetratges. I es farà la cin-
quena edició de la mostra de
curtmetratges Dr. Mabuse.

Exposicions sobre 
la pau i la guerra
La programació cultural té
també una vessant més com-
promesa amb la realitat en les
exposicions que es podran
veure al Centre Cívic Garcilaso.
“Les biblioteques públiques en
la pau i en la guerra” mostra el
paper de les biblioteques du-
rant la II República i la Guerra
Civil i “Armes sota control”, or-
ganitzada per Intermon Ox-
fam i Amnistia Internacional,
tracta de convèncer els go-
verns i els ciutadans per aca-
bar amb el comerç d’armes.

El Dia de la Música
hi haurà concerts 
al Garcilaso, a la
Pegaso i Can Fabra

El Dia de la Música,

mostres i concursos

de cinema, exposi-

cions i tallers cen-

tren les activitats

d’estiu del districte

Una actuació de l’any passat al Centre Garcilaso.

Sara Jaurrieta en un dels seus primers actes com a regidora.

Sara Jaurrieta, nova regidora de Sant Andreu
Redacció

La nova regidora de Sant
Andreu, Sara Jaurrieta

Guarner, és la integrant més
jove del Govern municipal.
Nascuda a Barcelona el 1975,
es va llicenciar en Economia a
la Universitat Autònoma de
Barcelona. El 1992, amb dis-
set anys, es va afiliar a la Jo-
ventut Socialista de Catalu-
nya. Des de l’any 2000
pertany a la Comissió Executi-
va del Partit dels Socialistes de

Catalunya (PSC) de Barcelona. 
Entre el 1999 i el 2003, Sara
Jaurrieta va ser consellera de
Joventut, Dona, Gent Gran i
Salut del Districte de Sarrià-
Sant Gervasi. I des del 2004,
treballava com a responsable
tècnica de temes de política
territorial i ambiental a la Ge-
neralitat, i també al Gabinet
Tècnic de l’Institut Català de
la Salut.
Sara Jaurrieta, la qual substi-
tueix Jordi Hereu a la regido-

ria de Sant Andreu, va pren-
dre possessió del càrrec el
passat 3 de maig, juntament
amb els nous regidors de Nou
Barris, Ferran Julian, i de les
Corts, Montserrat Sánchez.
Els tres nous regidors substi-
tueixen Ferran Mascarell,
nou conseller de Cultura de la
Generalitat, i Marina Subirats
i Núria Carrera. Joan Clos va
remarcar que la renovació
dels regidors vol dotar d’im-
puls el govern municipal.

La Tira aposta per les arts
audiovisuals i la música
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E Q U I P A M E N T S

Pilar Fernández

El Joan XXIII ha estrenat
enguany una autèntica

biblioteca –o més exacta-
ment, mediateca–, millor
condicionada que la que hi
havia abans i que, a més,
compartia l’espai amb l’aula
d’informàtica. La nova me-
diateca té la seva pròpia en-
titat, de manera que fins i
tot té nom propi, Rosa dels
Vents, amb el qual vol fer re-
ferència als quatre punts
cardinals i a les diferents
cultures que poblen el món.
Rosa dels Vents és un reflex
de l’alumnat del centre esco-
lar, on hi ha nens i nenes
procedents de països dife-
rents que parlen llengües di-
verses.  Per això hi  ha un
apartat especial de llibres
interculturals, amb els quals
“treballem la part d’intercul-
tura des del coneixement i el
respecte a altres cultures”,
explica Núria Casadellà, res-
ponsable del projecte. En
aquest apartat, també hi ha
llibres en altres llengües. Es
tracta de contes populars

del nostre país traduïts a al-
tres idiomes per fer-los més
entenedors als alumnes que
encara no dominen el català

o el castellà, i de contes tra-
dicionals d’altres cultures en
les seves pròpies llengües.
La nova biblioteca ocupa uns
65 m2 distribuïts en dos es-
pais. En un hi ha un racó de
lectura i relaxació i, en l’al-
tre, un espai per escoltar
música o veure la televisió
amb cascos. El segon espai

està dotat de taules de tre-
ball i quatre ordinadors amb
accés directe a Internet. A
part de funcionar durant l’-
horari escolar, de dilluns a
di jous,  de 17 a  18 hores
també és obert per als alum-
nes i les seves famílies. El
centre també està en con-
tacte amb les biblioteques
del barri, que els deixen ma-
terial. Entre les nombroses
activitats que s’hi desenvo-
lupen destaca, per la seva
singularitat, el fet que avis
de la residència de gent gran
de la Sagrera hi van de vega-
des a explicar contes tradi-
cionals. 

CEIP Joan XXIII
C/ Açores, 1-3
Tel. 93 352 32 32

Avis de la residèn-
cia de la Sagrera 
hi van de vegades 
a explicar contes
tradicionals

El CEIP Joan XXIII 

ja pot presumir de

biblioteca on, a més

de llibres, CD i revis-

tes, hi són molt 

presents les llengües

estrangeres 

Rosa dels Vents, una biblioteca
especialitzada en intercultures

Bareche és una pastisseria que, gràcies a la
qualitat dels seus productes, s’ha guanyat

la confiança del barri. Davant de la proliferació
de la brioxeria industrial i de l’ús de greixos ve-
getals, Bareche aposta pels ingredients naturals
i frescos, sense additius, ni conservants, ni aro-
mes artificials. L’elaboració és artesana i seguei-
xen processos perquè els productes conservin
las propietats nutricionals i el sabor. Combinen
l’elaboració de productes tradicionals amb els
més innovadors. Destaquem la coca de sol per

Sant Joan, les mones de Pasqua, els torrons
per Nadal i les més de 60 varietats de bom-
bons. Les germanes Susanna i Montse formen
la segona generació del negoci familiar. A l’esta-
bliment de Sant Antoni Maria Claret obren els
365 dies de l’any, i en tenen un altre a Meridia-
na, 316. El bon gust també és present a l’apara-
dor, que decoren ells mateixos; en fan 25 l’any.

Pastisseries-xocolateries L’artesà Bareche
C/Sant Antoni Maria Claret, 484

E L  T A U L E L L

Una pastisseria que s’ha guanyat la confiança del barri

Façana de L’artesà Bareche.

Joan Anton Font

Alumnes del CEIP Joan XXIII a la mediateca.

S E R V E I  P Ú B L I C

B. Sanchís

Les revetlles de Sant Joan marquen l’inici de l’època esti-
val amb la celebració de correfocs, fogueres i pirotècnia.
Destaquem algunes recomanacions per tal de gaudir de
l’estiu i de les revetlles de manera segura.
Els dies de revetlla i pels correfocs, cal apartar vehi-
cles, tancar portes i finestres i plegar els tendals per evi-
tar que entrin coets o hi caiguin guspires que podrien
causar un incendi. S’ha de recollir la roba estesa i no
llançar aigua als diables, perquè la pólvora es pot mullar,
explotar i sortir en una direcció inesperada en lloc de
cremar-se. Als correfocs,  s’hi ha d’anar amb roba de cotó
de mànigues, pantalons llargs i amb sabates esportives.
Si per qualsevol circumstància se t'encén la roba, tira't a
terra i rodola per apagar les flames. Sobretot, no corris,
perquè les flames s'escamparien i serien més virulentes.
Per fer fogueres cal un permís de l’Ajuntament.
No es poden fer a menys de 15 metres de la façana de cap
edificació. És prohibit fer foc a tots els terrenys forestals
de Catalunya. Hi ha d’haver obert un pas per als vehicles
d'urgència. Les fogueres han de ser petites. No hem de fer
servir mai gasolina ni líquids inflamables en cap situació.
Si fa vent, és millor deixar la festa per un altre any. 
L’ús del material pirotècnic. Els productes pirotèc-
nics s’han de comprar als establiments autoritzats. Si els
disparem d'esquena a la direcció del vent, evitarem el
risc de cremades per l'acció de les espurnes i, a més, se-
ran més brillants i més espectaculars. No ens hem de
guardar cap article pirotècnic a les butxaques. No hem
de llançar cap petard contra ningú, ni tampoc no hem de
ficar-lo a dins de totxanes ni ampolles.

Revetlles de Sant Joan:
recomanacions per gaudir 
de la festa amb seguretat

Els focs artificials són millors si els utilitzem amb seguretat.
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P O L I E S P O R T I U

Pere S. Paredes

Quan el 1982 en Toni Castro,
l’actual president de l’Associació

Esportiva Futbol Sala Arrels (AEFS
Arrels), va començar conjuntament
amb uns alumnes de l’escola del barri
del Congrés un projecte esportiu,
mai no hauria imaginat l’enrenou
que vint anys més tard ha estat ca-
paç d’organitzar a Sant Andreu.
L’AEFS Arrels bateja amb la paraula
“èxits” totes les seves edicions, però
la present sembla ser una de les que
més gent ha mogut a Sant Andreu.
L’actual edició del Trofeu Triangular
de Futbol Sala ha aconseguit reunir
més de 4.000 persones al pati de
l’Escola Arrels. Tots hi volien ser,
nens, nenes, pares i mares, avis i
àvies, oncles, amics, professors...

Al llarg de cinc dies s’han disputat
46 partits, amb participació de més
de 350 jugadors, delegats i entrena-
dors. Diferents equips com l’AE

Sant Cebrià, el Col·legi Amor de
Dios, l’IES l’Alzina, l’Scala Dei, el
Montserrat Xavier, l’AE Les Corts
UBAE, l’IES Joan Fuster o el Casp

AE entre d’altres, han estat convi-
dats al trofeu. I tots n'han sortit
amb la impressió d’haver passat una
bona estona jugant a futbol sala en
un ambient festiu.
Un dels trets més característics d’a-
quest trofeu és que tota l’organització
és responsabilitat dels mateixos par-
ticipants. Així hi havia delegats que
s’encarregaven tant del l’arbitratge
com de rebre els equips visitants; fins
i tot hi havia jugadors que omplien
les bosses de regals per als partici-
pants. Com diuen des de l’organitza-
ció, “un autèntic treball en equip”.
Tots els participants del XV Trofeu
Futbol Sala Arrels s’han endut la
seva copa i regals commemoratius de
la present edició. A més a més de re-
partir els trofeus als tres equips par-
ticipants de cada categoria, es van
lliurar premis extraordinaris, com el
de l’equip més esportiu, el màxim go-
lejador o el porter menys golejat.

Més informació 
Trofeu Triangular 
de Futbol Sala AEFS Arrels
www.aefsarrels.net 

En cinc dies, del 10 al 14

de maig, més de 45 par-

tits, més de 350 partici-

pants i més de 4.000

persones han marcat

l’èxit d’aquesta edició

Tots els participants 
han rebut un petit obse-
qui commemoratiu

Els nens també han jugat al triangular.

Èxit de públic al triangular de futbol
sala organitzat per l’AEFS Arrels

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

La Barcelona dels barris

L'Ajuntament de Barcelona ha posat en
marxa un procés de participació per reco-
llir aportacions d'entitats i ciutadans sobre
el Pla de la Barcelona dels barris. Aquesta
iniciativa preveu la delimitació de la ciutat
en una setantena de barris i també un pla
d'equipaments per a cada una d'aquestes
zones. Al web la Barcelona dels barris, hi
trobareu informació sobre el projecte i
podreu aportar-hi les vostres opinions.
www.bcn.es/bcnbarris

Barcelona accessible

Ja es pot consultar en línia el web
Barcelona Accessible, un nou espai vir-
tual de referència sobre accessibilitat i
persones amb discapacitat a Barcelona.
Accessibilitat dels carrers i del trans-
port, i també a l'educació, a la participa-
ció, al treball, a la formació, a la cultura,
al lleure, als esports... 
www.bcn.es/accessible/

w

per MANEL
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Va néixer l’u de gener de 1986, el ma-
teix dia que Espanya entrava com a
membre de ple dret a la Unió Europea.
Juntament amb altres 19 joves d’arreu
de l’Estat que van néixer el mateix dia
que ella, ha participat en un programa
per celebrar el vintè aniversari de la in-
corporació. Ells, com tots els altres
nois i noies que han nascut després,
han viscut sempre com a part d’aques-
ta Europa comunitària. Ara han tingut
l’oportunitat de conèixer les institu-
cions europees en un programa d’apro-
pament de la joventut a la realitat eu-
ropea d’avui dia.
“Anàvem en representació de les co-
munitats i ciutats autònomes d’Es-
panya”, ens explica la Beatriz. “L’expe-
riència ha estat molt bona i la trobada
va anar molt bé. Vam visitar les seus
del Parlament, la Comissió Europea i
el Comitè de les Regions i em van im-

pressionar molt, sobretot el Parla-
ment. Jo només l'havia vist per la te-
levisió i no m’imaginava que algun
dia hi pogués anar.”
Representants espanyols de les insti-
tucions europees van rebre aquests
vint visitants i els van ajudar a familia-
ritzar-se, sobre el terreny, amb la feina
de les institucions, la manera com es
gestionen i els assumptes que més in-
teressen els joves. “Un dels assumptes
que es va tractar va ser el programa
Erasmus”, diu la Beatriz. “És l’ajut que
dóna la Unió Europea als estudiants
universitaris perquè puguin fer part de
la carrera fora del seu país. Em sembla
una iniciativa molt bona, perquè ofe-
reix la possibilitat de viure realment en
un país diferent del teu, tenir una ex-
periència més àmplia dels teus estudis
i aprendre idiomes i practicar-los.”
Cadascú se’n va dur una impressió
personal d’aquest viatge. “El que més
em va cridar l’atenció va ser que la
gent se sent molt europea” explica
Beatriz Alonso. Va ser un contrast
amb el que viu al seu voltant, al carrer
i al barri: “em va estranyar perquè

aquí, a Catalunya, no es veu gaire
això. Sí que som europeus i estem
dintre de la Unió Europea, però no
tinc la sensació que en siguem gaire
conscients. A Brussel·les, t’adonaves
que era molt important per a ells. En
canvi, aquí veig que la gent potser no
se sent tan integrada, potser han de
passar més anys.”

A més a més, aquests vint joves tam-
bé van assistir a la inauguració de l’ex-
posició “Portugal i Espanya, 20 anys
d’integració europea”, que va comptar
amb la presència del president del
Govern, José Luis Rodríguez Zapate-
ro, i del president de Portugal, José
Sócrates, i altres alts càrrecs d’Euro-
pa, Espanya i Portugal. “A l’exposició”,
ens comenta la Beatriz, “hi havia fo-

tografies de les agències EFE i Lusa,
sobre els fets més importants que
han viscut aquests dos països des que
van entrar a formar part de la Unió.
També hi havia les portades dels dia-
ris del dia de la integració, l’u de ge-
ner de 1986, i altres retalls de diaris i
cartells”. L’objectiu dels organitzadors
era mostrar la contribució que han fet
tots dos països al procés d’integració i
al desenvolupament de la Unió Euro-
pea en el seu conjunt.
Per a la Beatriz Alonso, aquest viatge
ha estat una experiència de mestis-
satge, de convivència i, per sobre de
tot, un tast de la realitat europea. “Els
països de la Unió Europea”, diu, “te-
nim coses en comú que ens fan més
fàcil relacionar-nos, però també som
un conjunt de cultures diferents i
aquesta barreja és la nostra riquesa”.
En el  futur, a la Beatriz li agradaria
que “hi hagués més igualtat entre els
països de la Unió en aspectes com ara
l’economia, els drets de les persones, la
feina o els ajuts socials. “M’agradaria”,
hi afegeix, “que amb la Unió s’acabes-
sin els enfrontaments entre països.”

E N T R E V I S T A Beatriz Alonso ,  representant de Catalunya en el programa 20 Joves a Europa 

La Beatriz treballa els matins i a la tarda es forma com a perruquera.

Per commemorar el vintè aniversari de 

l’entrada d’Espanya a la Unió Europea, ha visitat

la capital de la Unió Europea en representació

de Catalunya juntament amb altres joves de 20

anys d’arreu de l’Estat

“M’agradaria que amb 
la Unió s’acabessin 
els enfrontaments 

entre països”

“A Brussel·les 
veus que la gent se 
sent realment molt 
europea”

Dolors
Roset


