
El carrer Garcilaso es convertirà 
en un passeig enjardinat

LÍMITS

La reforma anirà 
de la Meridiana al
carrer Sagrera

AMPLADES

El carrer tindrà 45 m
d'amplada, dels quals
30 són per als vianants

CARÀCTER

La part per a vianants
s'organitzarà en 
petites placetes

Pàg. 3

E N T R E V I S TA Pàg. 8

Rosa Espia
Directora del CEIP 
Baró de Viver

“Ara tenim una 
comunicació molt 
fluida amb les famílies”

U R B A N I S M E Pàg. 6

Exposició
a Can Fabra
La transformació que
suposará el Pla
Sant Andreu-Sagrera 

PLE DEL DISTRICTE Pàg. 4

Plaça Maragall
Començen les
obres de millora 

Grups de música de Guinea Bissau, de Sierra
Leone, espectacles infantils... són alguns dels
ingredients del programa del primer Festival
de música africana, Musikàfrica, que tindrà
lloc els propers 28, 29 i 30 d’abril al saT!, el
Sant Andreu Teatre. La direcció d’aquest centre
dedicat a les arts escèniques, conscient que la
música africana té encara poc espai a la ciutat,
ha decidit apropar-nos el ritme i les melodies
d’aquest continent que no ens és gaire llunyà
geogràficament, però sí culturalment. Els tres
dies del festival,  al  passeig Fabra i  Puig
s’instal·laran estands amb productes genuïns
de l’Àfrica, de l’àmbit de l’alimentació, la perru-
queria, la moda, l’artesania, etc. 

Festival de música 
africana al saT!

Seydú, de Sierra Leone. Pàg. 5

P O L I E S P O R T I U Pàg. 7

Sant Andreu posa a
debat la situació de
l’esport federat 

S E R V E I  P Ú B L I C Pàg. 6

El control del 
mosquit tigre, una
tasca de tothom
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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 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.

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

SERVEIS URGENTS

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

I FESTIVAL DE MÚSICA AFRICANA 

Divendres 28 d’abril
Iran di Fanka’s
A les 22 h. SAT (Neopàtria, 54)
Música de Guinea Bissau. Pel grup Bidinte.

Dissabte 29 d’abril
Touch the sky
A les 22 h. SAT (Neopàtria, 54)
Música de Serra Lleona. A càrrec de Seydu, cantant,
percussionista, compositor i luthier. 

Diumenge 30 d’abril
Musikàfrica 2006
A les 12 h. SAT (Neopàtria, 54)
Espectacle familiar de música africana.
Endjiram!
A les 18 h. SAT (Neopàtria, 54)
Qbamba, grup barceloní que ha editat el seu primer disc.

Dissabte 22 d’abril
Aroma i Ayam
A les 22 h. Centre Garcilaso (Juan de Garay, 116-118)
Concert organitzat pel GAM Garcilaso.

Divendres 21 d’abril
A puerta cerrada
A les 19 h. Centre Garcilaso (Juan de Garay, 116-118)
Obra de Jean-Paul Sartre sobre la tortura.

21, 22, i 23 d’abril
Llegué para irme
A les 22 h, excepte dg a les 18 h. SAT (Neopàtria, 54)
Espectacle de la companyia Buendiua Theatre.

Dijous 13 d’abril
Un cos al bosc
A les 20 h. Centre Garcilaso (Juan de Garay, 116-118)
Vídeo-fòrum del film de Joaquim Jordà.

Dijous 20 d’abril
Projecció de curtmetratges
A les 20 h. Centre Garcilaso (Juan de Garay, 116-118)
Curts dels alumnes del Centre d’Estudis Cinematogràfics.

Dissabte 22 i diumenge 23 d’abril
Pallassos
A les 17.30 i 12 h, respectivament. SAT (Neopàtria, 54)
Espectacle de la companyia Cop de Clown amb núme-
ros clàssics que experimenten amb la figura del clown.

Dissabte 24 d’abril
Cançons de falda
A les 18 h. Biblioteca Can Fabra (Segre, 24-32)
Aperitius musicals per a infants d’un a quatre anys.

Dimarts 25 d’abril
En ring 1-2-3 i el món nou
A les 18 h. Bib. Garcilaso (Juan de Garay ,116-118)
Contes per Gina Clotet. A partir de 3 anys.

Dijous 27 d’abril
Ali Bei, el viatger
A les 18 h. Bib. Bon Pastor (Estadella, 62)
Espectacle de petit format per la Cia. Per Poc.

A partir del 21 d’abril
Venezia
Nau Ivanow-Fundació Sagrera (Hondures, 28)
Mostra fotogràfica i de cartells de la ciutat dels canals.

Fins al 7 de maig
Ibèria, Hispània, Spania
Museu d’Història de la Ciutat (pl. del Rei, s/n)
Una mostra excel·lent que explica la transformació cul-
tural al llarg de mil anys des dels íbers fins a Bizanci.

Fins al 25 de juny
Malèvitx
Sala d’exposicions de La Pedrera (pg. de Gràcia, 92)
Peces d’una de les figures clau de l’avantguarda russa pro-
cedents de museus com ara l’Estatal Rus de Sant Peters-
burg o la Galeria Tretiakov de Moscou.

Dissabte 6 de maig
Festa del Comerç al carrer
Tot el dia. Eix comercial de Sant Andreu Nord
El comerç del districte munta les seves parades al car-
rer entre la zona de Malats i Lanzarote per a celebrar la
Gran Festa de l’Any del Comerç.

www.bcn.es/publicacions

bcnrevistes@mail.bcn.es



Gerard Maristany

Gràcies als enderroca-
ments fets no fa gaire

–que han fet desaparèixer el
carrer Oliva–, Garcilaso dis-
posarà d’una amplada entre
façanes de 45 metres. L’a-
vantprojecte que s’ha dibui-
xat per a aquest gran espai es

distribueix de vorera a vore-
ra, de la manera següent: al
cantó Llobregat, on hi ha l’e-
difici del CAP La Sagrera, hi
haurà una vorera de 7 metres
d’amplada (les de l’Eixample
en solen tenir uns 5); després
trobem 15 metres de calçada
per als cotxes, on caben dos

carrils per a cada sentit de
circulació i un per als busos
que circularan en direcció al
pont del Treball; i finalment,
trobem la part destinada a
vianants: 23 metres d’ampla-
da on hi haurà una gran
abundància de parterres i ar-
bres. Al cantó Besòs d’aquest
espai hi haurà carril bici i un
estret vial per als cotxes que
hagin d’accedir als carrers ad-
jacents o als pàrquings parti-
culars. 
Segons expliquen els tècnics
encarregats del projecte, s’ha
pretès “fer compatible el
caràcter representatiu d’a-
quest carrer, que fa de porta
d’entrada a la futura estació

del TAV, amb l’ús domèstic
que volien donar-li les enti-
tats veïnals de la Sagrera”.
Per això, l’ampli espai reser-
vat als vianants al cantó
Besòs del carrer s’ha projec-
tat més com un espai d’esta-
da que com un espai de pas:
els parterres i el mobiliari or-
ganitzen aquesta gran vorera
en petites placetes que volen
resultar atractives per als qui
vulguin asseure-s’hi i veure la
vida passar. 
En el mateix projecte, s’hi in-
clourà la reurbanització de la
plaça dels Jardins d’Elx –on
es preservaran les palmeres
que hi creixen– i la futura

plaça de la Hispano Suiza,
que neix on moren els carrers
Costa Rica i Sant Antoni M.
Claret. Precisament aquest
serà el primer espai que es

farà –les obres podrien co-
mençar en els propers me-
sos– per tal que tothom pu-
gui veure una mostra dels
materials que s’empraran en
el conjunt de Garcilaso.
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Moment d’una visita d’obres de l’alcalde amb altres responsables municipals i del Districte.

Per fer-ho possible, s’han ender-

rocat les naus industrials que hi

havia entre Garcilaso i Oliva.

Paral·lelament, s’ha enllestit un

avantprojecte sobre el futur

aspecte que tindrà el carrer

Garcilaso farà d’eix cívic entre
Meridiana i l’estació del TAV

U N A  I M M E N S A  C A N O N A D AA
El primer que cal fer al carrer Garcilaso és reformar-ne el

subsòl: sota el nivell del carrer hi ha un respectable col·lec-

tor de 3 metres de diàmetre. Aquest col·lector s’ha de fer

baixar a més profunditat per tal d’obrir pas a les vies del

tren que passaran per la zona. Quan s’enllesteixi aquesta

fase, es podran començar les reformes explicades.

C IU TA DA N S OPINE N

Lorena Torres
Mestressa de casa

Bien, porque así se
revaloriza el barrio y
como además lo están
arreglando todo con lo
del metro, el barrio nos
va a quedar muy bien.

Alfredo Cebrián
Cuiner

Me parece mal porque
tendremos más jaleo.
Ahora estamos muy
tranquilos, nuestra
calidad de vida bajará.

Ángela Paco
Jubilada

Ho trobo molt bé; tal
com estava tot, en ruï-
nes, feia pena. I ara
estarà molt millor.
També s’haurien de
preocupar de fer pisos
per als joves.

Anna Garcia
Guia de museus

Em sembla que pro-
duirà un revifament al
barri perque aquí a la
Sagrera estem molt
pobres. Ara bé, d’una
altra banda portarà
més trànsit i més
soroll.

Pilar López
Envasadora

Bien, todo lo que sean
mejoras me parece
bien, y si aquí van a
hacer una rambla,
estarà mucho mejor
que ahora.

Enric Barris
AV de la Sagrera

A nosaltres ens sembla
bastant bé perquè hem
aconseguit els 23
metres que havíem
acordat des del principi
i així no es perd un
espai tan gros de plaça.

Q u è  l i  s e m b l e n  l e s  m i l l o r e s  q u e  s ’ e s t a n  f e n t  a l  c a r r e r  G a r c i l a s o ?

Els vianants dispo-
saran de 30 dels 45
metres d’amplada
que tindrà el carrer
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P L E  D E L  D I S T R I C T E

Daniel Venteo

Durant el Plenari de
Districte celebrat el

passat 28 de febrer es va
informar de diversos pro-
jectes en marxa, com ara el
de la plaça Maragall i els ca-
rrers de Martí Molins i Pi-
nar del Río. Després de les
obres, la plaça de Maragall
renovarà totalment el seu
aspecte. Les obres co-
mençaran per la zona cor-
responent als barris d’In-
dians-Congrés i  Navas.
S’instal·larà nou mobiliari
urbà, es mantindran les
espècies d’arbres existents i
es crearà una nova de zona
de jocs infantils. Amb les
obres s’espera localitzar,
gràcies al record personal
d’una veïna, la Maria Tere-
sa Simón Estradé –presi-
denta de l’Associació de
Festeigs Antic Barri dels
Indians–, un antic refugi
antiaeri de la Guerra Civil
que hi havia hagut a la con-

fluència del carrer Pinar del
Río, amb el de Jordi de
Sant Jordi.
Les tres actuacions de mi-
llora tenen com a tret
comú la supressió de les
barreres arquitectòniques i
la prioritat del pas de via-
nants per sobre del de
vehicles.

Durant el Ple també es va
informar favorablement del
pla urbanístic que possibili-
tarà la construcció d'un
aparcament subterrani a
l'interior d'illa format pels
carrrers de Vèlia-Riera
d'Horta-Pardo i Ignasi de
Ros. També es van aprovar

la proposta per donar nom
a dues noves places: la de la
Hispano-Suïssa, entre els
carrers Garcilaso-Costa
Rica-Vallès i Ribot, i la de
Magdalena Giralt, entre la
carretera de Ribes i el pas-
seig de Santa Coloma. Mag-
dalena Giralt fou resistent a
la Guerra de Successió i mu-
ller del general Moragues.

Memòria de Motke
El regidor del Districte, Jordi
Hereu, va tenir un record es-
pecial per a Mordejai Gilinski
Motke, mort el passat 20 de
febrer a l’edat de 75 anys.
Nascut en el si d’una família
jueva lituana, Motke era su-
pervivent dels camps d’exter-
mini nazis, on va poder-se
escapar per poc dels experi-
ments del Dr. Mengele. Feia
pocs dies que havia assistit a
Can Fabra, el 24 de gener, a
la presentació d’un docu-
mental sobre la seva vida.

Comencen les obres de 
millora de la plaça Maragall

Un moment del Ple del dia 28.

Record emotiu 
del regidor per a
Mordejai Gilinski,
supervivent dels
camps nazis

S’inicien les obres
de reurbanització
de la plaça
Maragall, Martí
Molins i Pinar del
Río. L’actuació de
millora que s’hi du
a terme pretén,
entre altres coses,
donar prioritat als
vianants per sobre
dels vehicles

De Cal Borni 
al CEIP Turó Blau (I)

J. M. ContelÀLB UM HI S TÒR IC

Cal Borni segons un dibuix de Jordi Sacasas el 1987. 

Cal Borni va ser una casa de pagès que s’aixecava al costat
de la riera d’Horta, just on el curs d’aquest corrent sepa-
rava els límits de Sant Martí de Provençals i Sant Andreu
de Palomar. Era un edifici senyorial de dos pisos, amb
una porta principal dovellada i un balcó seguit que presi-
dia la cantonada; a la mateixa alçada hi havia una capella,
a la façana, sota l’advocació de Sant Antoni de Pàdua.  
Construïda en data incerta, però situada per la tradició a ca-
vall dels segles XVII i XVIII, era la primera casa que es trobava
a Sant Andreu venint de Barcelona i, segons s’explica, el
1705 va hostatjar la plana major de l’exèrcit de l’arxiduc Car-
les d’Àustria, al començament de la Guerra de Successió.  
Fins a la Guerra Civil, Cal Borni havia estat un clar refe-
rent per a la societat andreuenca, però durant la guerra la
casa fou enderrocada i la seva façana desmuntada amb
molt de compte, i les pedres es van numerar i guardar en
algun magatzem. Acabat el conflicte, la propietat es va
trobar que, en lloc de la casa, hi havia un incipient edifici
amb finalitat hospitalària. Finalment, l’Ajuntament es va
fer càrrec del terreny on va instal·lar, l’any 1940, l’Escola
de Formació Domèstica Teresa de Jesús.    
Si té fotografies o documents del seu barri, en pot fer
donació a l’Arxiu Municipal del Districte, 93 221 94 44.



Daniel Romaní

L’oferta musical de Barce-
lona conté una rica varie-

tat d’estils: música clàssica,
pop, rock, jazz, llatina, new
age, flamenc, electrònica...,
però ben poca d’africana, tot
i que hi ha un sector creixent
de públic que hi està interes-
sat, atret per les seves carac-
terístiques rítmiques, de co-
lor i d’incitació al ball; a més,
també creix el nombre d’im-
migrants de l ’Àfr ica ,  els
quals estimen les seves
arrels ètniques. Per tot això,
la direcció del Sant Andreu
Teatre ha decidit organitzar
el primer Festival de música
africana, Musikàfrica. L’esde-
veniment tindrà lloc del 28
al 30 d’abril al Sant Andreu
Teatre, el saT! (carrer Neopà-
tria, 54), l’equipament de les
arts escèniques del Districte
que, tot i la seva joventut, ja
ha acollit totes les disciplines
de les arts escèniques, des
del teatre més clàssic fins al
teatre documental, passant
per l’humor, la música, el
circ, la màgia, el gospel, el
claqué, la dansa, la progra-
mació infantil . . .  Ara ,  tot
apostant per la multicultura-
litat, ens apropa el ritme i les

melodies d’un continent que
no ens és gaire llunyà ge-
ogràficament, però sí cultu-
ralment.  

Tot i  que la programació
s’està acabant d’enllestir, a
l’hora de tancar aquesta pu-
blicació ja està confirmada la
participació de Bidinté, de

Guinea Bissau (que presen-
tarà Iran di Fanka’s diven-
dres 28); Seydú, de Sierra
Leone (que oferirà l’especta-
cle Diamond Tears dissabte
29) i  Qbamba, de Guinea
Bissau (que portarà a l’esce-
nar i  del  saT! la  proposta
Endjiram! diumenge 30).
També hi haurà un especta-
cle infantil diumenge dia 30.
D’altra banda, al passeig de
Fabra i Puig s’instal·laran es-
tands amb diverses produc-
cions del continent africà,
del món de l’alimentació, la
perruqueria, la moda, l’arte-
sania, etc. 
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N O T Í C I E Sf
Tall per obres a la Línia 1 del metro 
És previst que el servei de metro de la L1 entre les es-
tacions del Clot i Fabra Puig es talli entre les 22 ho-
res del dia 7 d’abril i les 8 hores del dia 18 del mateix
mes amb motiu de les obres de construcció de l’inter-
canviador de Sagrera. El servei continuarà funcio-
nant entre les parades Hospital de Bellvitge i Clot, i
entre Fondo i Fabra i Puig. Un servei alternatiu d’au-
tobusos cobrirà el tram afectat en tots dos sentits
amb aturades a totes les estacions.

Setmana Jove de la Trinitat Vella
Del 25 de març a l’1 d’abril s’ha celebrat la Setmana
Jove de la Trinitat Vella. La Setmana ha estat impul-
sada per la Taula d’Iniciatives Infantils i Juvenils i
recupera una mena de festa major juvenil que es feia
anys enrera al barri. Entre les activitats celebrades
figura una gimcana radiofònica pels indrets històrics
de la Trinitat Vella, un campionat de futbol sala o un
concurs de fotografia digital.

Presentació del Grup d’Hoquei Subaquàtic 
El passat 25 de febrer es va fer l’acte inaugural de la
nova temporada del Grup Submarinista de Barcelo-
na, amb la presentació en societat dels seus equips
d’Hoquei Subaquàtic, que entrenen i competeixen a
la piscina de Sant Adrià. El Grup Submarinista de
Barcelona, d’àmbit ciutadà i amb 25 anys d’experièn-
cia, ha instal·lat definitivament la seva seu al centre
cultural Els Catalanistes de Sant Andreu.

Donació de sang al Mercat de Felip II 
Les donacions es podran fer el 28 d’abril de 10 a 14 h
i de 16.30 a 20 h. Per poder donar sang s’ha de ser
major d’edat i pesar més de 50 quilos. No cal anar-hi
en dejú, però sí que s’ha de passar una revisió mèdica
i una breu entrevista. Recordem que els homes po-
den donar sang quatre vegades l’any i les dones tres, i
que entre una i altra donació almenys han de passar
dos mesos. Actualment calen unes mil bosses de sang
diàries per cobrir la necessitat de sang a Catalunya. 

El Festival tindrà
lloc del 28 al 30
d’abril al Sant
Andreu Teatre
(Neopàtria, 54)  

Hi participaran

grups de música 

de Guinea Bissau,

de Sierra Leone,

hi haurà estands 

de productes

africans, un especta-

cle infantil...

El saT! s’omple de música africana.

Parada de llibres per Sant Jordi, l’any passat.

Alguna cosa més que roses i llibres per Sant Jordi
Redacció

A Sant Andreu, Sant Jordi
és alguna cosa més que la

tradicional venda al carrer de
llibres i roses el 23 d’abril. Per-
què abans i després de la diada
hi haurà una programació es-
pecial a tots els barris del dis-
tricte.
Del 18 al 30 d’abril, els equipa-
ments culturals de Sant An-
dreu acolliran un ampli ventall
d’activitats. Hi haurà concur-
sos de punts de llibre, inter-

canvi de llibres i còmics, tallers
per a nens i joves, accions tea-
trals, animació infantil, itinera-
ris literaris, un mural poètic,
espectacles de foc, lectura de
poemes, exposicions...
Entre les activitats previstes,
figura la presentació del còmic
Nosaltres els catalans, amb
guió de Francisco Pérez Navar-
ro i il·lustracions de Jan (el 20
d’abril, a la Biblioteca Ignasi
Iglésias-Can Fabra); la tabalada
i el correfoc a càrrec de la colla

Bruixes i Diables del Bon Pas-
tor (el 21 d’abril, a la plaça Ro-
bert Gerhard), el lliurament
del premis del Certamen Lite-
rari El Drac de la Trinitat (22
d’abril, al Centre Cívic Trinitat
Vella) o el recorregut “Els ar-
bres de Sant Andreu”, on el
biòleg Carlos Collado mostrarà
els exemplars més espectacu-
lars del barri i explicarà les ca-
racterístiques de cada espècie
(22 d’abril, sortida del Centre
Cultural Can Fabra).

El primer Festival de música 
africana, a final d’abril al saT!
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U R B A N I S M E

Redacció

T al com s’expressa en un
dels seus plafons, aques-

ta exposició pretén explicar
“com es convertiran barreres
de ferro i formigó en zones
verdes de comunicació entre
barris; com es transformaran
velles separacions en espais
públics de relació veïnal; com
el barri serà un focus d’atrac-
ció per a moltes persones, que
es podran moure de manera
àgil i còmoda; i com es posarà
el barri a l’avantguarda de l’ar-
quitectura i l ’urbanisme”.
Punt per punt, tots aquests
aspectes es van desglossant,
començant per la nova esta-
ció intermodal que pretén do-
nar servei a 60 milions d’u-
suaris a l’any mitjançant el
Tren d’Alta Velocitat, rodalies
i regionals, metro, autobusos
urbans i interurbans, taxis,
Ferrocarrils de la Generali-
tat... Cadascuna d’aquestes
explicacions es complemen-
ten amb plànols i imatges vir-
tuals que faciliten la com-
prensió de cadascun dels
conceptes exposats. 
Així és com el visitant es pot
fer a la idea de com s’elimi-
narà el triangle ferroviari,

substituït, en superfície, per
un gran parc lineal de 3,5 km
de llargada que cobreix les
vies i  minimitza el caràcter
de frontera que fins ara te-
nien entre els barris de la Sa-

grera i la Verneda. O com
serà l’emblemàtic edifici que
Frank Gehry (autor del Gug-
genheim de Bilbao) prepara
per a la zona.
L’exposició es pot visitar du-
rant tot aquest mes d’abril al

centre cultural Can Fabra. Re-
cordem, com ja s’informava
en el número passat, que
s’està preparant per als prò-
xims mesos una altra exposi-
ció sobre les instal·lacions de
l’estació, que comptarà amb
una maqueta de més de vint
metres de longitud. A hores
d’ara, l’Agrupació Ferroviària
de Barcelona es troba immer-
sa en la construcció d’aquesta
gegantina miniatura, que serà
una de les més grans del país.

Més informació
Exposició del 
Pla Sant Andreu-Sagrera
Centre Cultural 
Can Fabra 
C/ Segre, 24-32 
Fins al final d’abril

L’exposició compta
amb gran quanti-
tat de plànols i
imatges virtuals
que en faciliten la
comprensió

Fins a final d’abril

es pot visitar una

exposició que sobre

les futures

transformacions

de Sant Andreu i la

Sagrera 

Exposició sobre la transformació que
suposará el pla Sant Andreu-Sagrera

Aquesta petita llibreria va obrir el novem-
bre de l’any 2001 i en tan poc temps ha

sabut guanyar-se la fidelitat dels andreuencs.
La porta la Maria Fernández, una veïna de
Sant Andreu amb una experiència de trenta
anys en el món del llibre. Abans d’establir-se,
Marú havia treballat en una de les llibreries
més importants de Barcelona. Ara, amb la
seva llibreria Marú contribueix a la dinamit-
zació cultural del barri. És la primera llibreria
que va fer la celebració del Sant Jordi a la

plaça Orfila. Enguany han convidat l’escriptor
Lluís Maria Xirinacs per a la signatura de lli-
bres. Podem definir Marú com una llibreria
de capçalera. La venda és molt personalitza-
da, sobretot amb els clients habituals de qui
la Maria ja coneix els gustos. Segons ella, per
a una llibreria petita cada dia és un examen.
Hi ha el repte de millorar el servei per poder
competir amb les grans cadenes.

Llibreria Marú / carrer Malats, 11

E L  T A U L E L L

La llibreria de capçalera que tot barri necessita

A Llibreria Marú la venda és molt personalitzada.

Joan Anton Font

S E R V E I  P Ú B L I C

Redacció

Ara que milloren les temperatures i que la calor no queda
gaire lluny, és del tot escaient recordar un seguit de consells
per evitar la proliferació del mosquit tigre. Aquesta espècie,
provinent del sud-est d’Àsia, no transmet malalties ni pre-
senta cap risc per a la salut, però pot produir força molès-
ties a causa de la gran quantitat de picades que sol fer.
Aquest mosquit, que fa de 2 a 10 mm en l’edat adulta, es
distingeix per les ratlles blanques del seu cos. La millor ma-
nera de combatre’l és evitar-ne la proliferació de larves, que
solen trobar-se a les aigües estancades. És convenient,
doncs, buidar els recipients exteriors o bé tapar-los amb
tela mosquitera espessa. També convé tapar amb sorra els
forats de troncs i branques i evitar acumulacions d’aigua en
zones de drenatge i canals de desguàs. 
El mosquit va ser detectat per primera vegada el 2004 a
Sant Cugat. Immediatament es va iniciar un programa de
vigilància coordinat per les diverses administracions impli-
cades, gràcies al qual l’any passat es van localitzar nous
exemplars a tots els districtes de Barcelona excepte Ciutat
Vella, l’Eixample i Sant Martí. Si, tot i les feines de preven-
ció, es detecta la presència d’un d’aquests mosquits, cal bui-
dar els punts d’aigua acumulada, posar teles mosquiteres a
les entrades de la casa i trucar a l’Agència de Salut Pública
(93 324 93 60). També és aconsellable l’ús de roba de màni-
ga i camal llarg de colors clars, i mitjons. Se sap que els in-
secticides no són un mètode eficaç contra el mosquit adult,
però sí que es poden utilitzar repel·lents (excepte en infants
menors de 2 anys). En cas de picada, es recomana rentar i
desinfectar la ferida. 

Més informació:
www.gencat.net/salut
www.aspb.es

Controlar el mosquit tigre, una tasca
que necessita la col·laboració de tothom

El millor per fer front a aquest mosquit és la prevenció.

Imatge aèria de la zona on es fara la nova estació.
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P O L I E S P O R T I U

Pere S.Paredes

Un dels temes que es va tractar a
la taula rodona va ser la situació

en què es trobaran les diverses enti-
tats esportives, clubs, col·legis o insti-
tuts i les diferents federacions des-
prés de l'acord signat entre les
conselleries d’Educació i d’Esports de
la Generalitat.
Aquest acord, que encara no està des-
envolupat, pretén que les instal·la-
cions esportives dels centres educa-
tius estiguin obertes per a la pràctica
de l’esport, fora d’hores escolars.
Com es va apuntar al col·loqui, no
només falten espais o instal·lacions
on entrenar-se o practicar esports,
sinó que també falten hores per po-
der fer-ho.
Un dels ponents, Enric Piquet, presi-
dent de la Federació Catalana de Bàs-

quet, va expressar la seva preocupa-
ció per l’esport base. “D’aquí ve la im-
portància que donem als centres es-
colars, perquè som els primers a
donar el suport a l’esport i als nens”.
Per la seva part, Ramon Basiana, pre-
sident de la Federació Catalana de Pa-
tinatge, i Elisa Anguera, presidenta
del Comitè de Patinatge Artístic, va-
ren explicar les dificultats en la pràc-
tica de l’esport: “les pistes d'hoquei
han de tenir tanques i, en general, tot
l’equip i materials relacionats amb el
patinatge, sobretot els patins, és car”.
Miquel Àngel Ventura, vicepresident
de la Federació Catalana de Futbol,
entre altres temes va parlar sobre “la
violència que es viu i es veu actual-
ment als camps de futbol a nivell in-
fantil i juvenil. És un ambient que
veuen en altres estaments de la vida”.

Cristina Sandoval, de la Federació
Catalana de Natació, va tractar a la
seva ponència sobre “l’augment de
la pràctica d’esports d’oci. No hi ha
gaires infants que practiquin l’es-
port federat, ja que implica una
gran responsabilitat, tant indivi-
dual, com per a l’equip”.
Juli Pernas, representant de l’Insti-
tut Barcelona Esports, va parlar
positivament del “manteniment
del nombre de llicències federades i

dels beneficis que representen per
als practicants dels esports els
nous conceptes dels complexos
municipals esportius o, en canvi,
les dificultats que tenen els esports
minoritaris per donar-se a conèixer
i subsistir”.

El conseller d’esports de Sant Andreu reuneix al

voltant d'una taula rodona  representats federa-

tius i nombroses associacions i clubs del districte 

Hoquei, patinatge 
artístic, natació, futbol 
i bàsquet, presents 
a la taula rodona

Els ponents de la taula rodona.

Taula rodona sobre la situació de
l’Esport Federat a 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 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 joc de les places de Barcelona

Els barcelonins i les barcelonines aprofiten
des de sempre les estones lliures per fer
un tomb per les places que hi ha als barris
de la ciutat. Àgora proposa aparellar cartes
divertides que tenen dibuixos de les places
de Barcelona. Un joc per demostrar els
coneixements de geografia urbana.  
www.bcn.es/agora

Dedica un estel del cel de Barcelona

"Dedica una estrella" permet que qual-
sevol persona es recordi d'algú estimat i
li dediqui una estrella virtual o un estel
fugaç. Fer-ho és ben senzill. Cal escollir
un estel lliure que el web ja li facilita i
triar el tipus d'estrella i el so que escol-
tarà la persona quan visiti l'estel dedi-
cat. Per acabar, cal facilitar l'adreça
electrònica de la persona a qui es vol
dedicar l'estrella.
www.bcn.es/firmament

w

per MANEL
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Fa tres anys es va renovar el pro-
jecte de direcció del col·legi.
Quins van ser els canvis més sig-
nificatius?
Abans l’escola estava tancada al barri i
vam veure que aquest sistema no fun-
cionava, que ens creava molts conflictes
tant amb els pares com amb els infants.
Per això vam intentar crear una comu-
nitat d’aprenentatge, és a dir, no només
nosaltres ensenyem als nens, sinó que
tothom ha d’intervenir en la seva edu-
cació. Els pares ens ajuden i col·laboren
en aquest sentit.
Per exemple?
Aquest any s’ha consolidat l’AMPA. Ens
ajuda fonamentalment a organitzar les
festes i també es preocupa que s’arre-
glin les infraestructures, perquè és una
escola molt abandonada pel que fa al
manteniment. Han tingut reunions
amb l’IMEB i amb el Districte i han
après a dialogar i mantenir una entre-
vista. Hi ha una experiència compartida
de saber que uns i altres volem el millor

per als seus fills i treballem a partir de
l’afecte, la comunicació i el diàleg.
La comunicació amb els pares és
fluida? Fan moltes reunions?
Parlen molt amb nosaltres quan porten
o recullen els nens de classe i hi ha un
ambient tranquil i cordial a l’escola.
Aquí teníem molts problemes de van-
dalisme i no podem dir encara que esti-
guim solucionats al 100%, però hi ha
hagut un canvi molt important i els pa-
res ens han ajudat molt perquè en certa
manera han fet seva l’escola. Ara les ma-
res de l’AMPA han demanat la caseta
del conserge per tenir un lloc de reunió.
Finalment sembla que s’estan co-
mençant a renovar  les infraes-
tructures. Què necessita l’escola?
Des que l’IMEB (Institut Municipal d’E-
ducació de Barcelona) s’encarrega  del
manteniment de les escoles (des de ge-
ner) sembla que la cosa s’ha activat una
mica. L’IMEB s’ha compromès ja a
arranjar les cobertes, hem aconseguit
ordinadors per a la biblioteca, 2.000 eu-
ros per comprar material i hem dema-
nat una ampliació amb la sala del cos-
tat. Però tenim els lavabos i el gimnàs
que no es poden utilitzar i el menjador
necessita unes reparacions considera-

bles. Les cobertes i el gimnàs podrien
estar arreglades per al curs 2007-2008.
Quants alumnes té actualment el
CEIP Baró de Viver?
Molt poquets, aproximadament uns
120 (només té línies d ’Infantil i
Primària).
I per què tan pocs?
Fins fa un temps hi havia un cert des-
prestigi, sembla que qui paga té un en-
senyament millor … I també tenim un

altre problema: hem fet molta feina
amb la llar d’infants El Caminet, que és
nova, perque coneguin la nostra escola
i, és clar, quan els pares passen aquí els
cau l’ànima als peus. De tota manera, la
matrícula ha pujat en Infantil i la valo-
ració del CEIP Baró de Viver al barri és
millor que la de fa alguns anys. Vam te-
nir ja la reunió amb els pares d’El Cami-
net per explicar el nostre projecte edu-

catiu i van sortir-ne molt contents.
Pel fet de ser l’única escola pública
del barri, hi ha molts alumnes im-
migrants?
No, el Baró de Viver és un barri molt
tancat en si mateix i amb poca renova-
ció de veïns. El 40% dels nostres alum-
nes és d’ètnia gitana. La majoria dels
nostres alumnes són del barri, però ara
comencem a tenir nens del Bon Pastor i
alguns de Trinitat Vella, on la matrícula
està molt plena. Però el nostre objectiu
és guanyar matrícula d’aquí.
No tenir Secundària, encara estar
adscrits a l’IES Doctor Puigvert,
també deu ser un handicap, oi?
Hi ha molts pares als quals costa haver
de canviar, i l’escola concertada del barri
ofereix continuïtat. Hi ha moltes pors,
però no per l’institut, sinó pel fet d’anar
més lluny. L’any passat jo tenia nens de
3r curs que no havien agafat mai el me-
tro. El nostre interès per tenir una mi-
llor biblioteca i un aula d’informàtica és
per facilitar-los tot el que els manca a
casa seva. Aquest any també hem fet
per primera vegada colònies, amb nens
des de P3 fins a 6è,  amb una assistèn-
cia del 50%, que hem valorat positiva
en tractar-se del primer any.

E N T R E V I S T A Rosa Espia ,  directora del CEIP Baró de Viver

Rosa dirigeix un equip de 19 mestres, quatre dels quals cobreixen reduccions de jornada.

El projecte educatiu del CEIP Baró de Viver 

és fruit d’un grup de mestres que fa tres anys

van “reinventar” l’escola organitzant una

comunitat d’aprenentatge

“Abans teníem molt de
vandalisme, però

l’AMPA ens ha ajudat
a solucionar del problema”

“Ara tenim 
una comunicació 
molt fluida 
amb les famílies”

Núria 
Mahamud


