
S’aprova el projecte del nus
ferroviari de la Sagrera

CONNEXIÓ

Uns túnels 
connectaran l’estació
amb la xarxa viària 

MAQUETA

Una maqueta gegant
reproduirà com serà
la xarxa ferroviària 

CALENDARI

Es preveu que les obres
d’infraestructures
comencin l’any 2007 
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Joan Solanic
President de
l’Agrupació Congrés

“Ens estimem
l’entitat perquè l’hem
viscuda des de petits”

E Q U I PA M E N T S Pàg. 6

Biblioteca 
Bon Pastor 
Un primer any de vida 
amb èxit

AC T I V I TAT S Pàg. 4

Dia de la Dona
Àmplia programació durant
tot el mes de març 

Les singularitats del rodatge en
directe d’una telecomèdia, la
història de la màgia i la seva rela-
ció amb la psicologia, així com
també el procés creatiu del dis-
seny d'un vestuari teatral són els
tres tallers escènics que ha prota-
gonitzat enguany el cicle 7 de te-
atre, organitzat per l’Associació
teatral La Jarra Azul i subvencio-
nat pel Districte de Sant Andreu.
A més dels tallers impartits pel
guionista Sergi Pompermayer, el
Màgic Andreu i la tècnica de ves-
tuari Teresa Sil per al públic en
general, els estudiants dels insti-
tuts públics van gaudir d’un se-
minari sobre improvisació teatral
i un espectacle de Planeta Impro
al Centre Cívic Bon Pastor.

Set dies d’immersió teatral 
a Sant Andreu i el Bon Pastor

Sessió de treball del cicle 7 de teatre. Pàg. 5

P O L I E S P O R T I U Pàg. 7

Els nedadors del
CN Sant Andreu 
Tenen les millors marques
europees

S E R V E I  P Ú B L I C Pàg. 6

Matriculació escoles 
Jornades de portes obertes 
als mesos de març i abril
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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

17, 18, 19, 24, 25 i 26 de març
Affaire Kepher
Dv i ds, a les 22 h; dg a les 18 h. SAT (Neopàtria, 54)
En plena Segona Guerra Mundial, un professor del Mu-
seu Britànic rep l’encàrrec de trobar una misteriosa joia
oculta durant segles a una piràmide. De Trotam Teatre.

Divendres 20 de març
Des-esperadas
A les 21 h. Nau Ivanow (Hondures, 28) 
Les pallasses d’H2Clown esperen canviar les seves vides
per un cop del destí. Obra apta per a tots els públics.

Del 30 de març al 2 d’abril
II Festival de Dansa de Sant Andreu
A les 21 h. Sant Andreu Teatre-SAT (Neopàtria, 54)
Duos de dansa dijous 30 de març. Divendres 31, la
companyia Matices presenta La Esmeralda de Notre
Dame i Damián Muñoz i Jordi Cortés presenten Ölelés
dissabte 1 d’abril. 

FESTIVAL DE GUITARRA

Dimecres 22 de març
Jackson Browne
A les 21 h. Palau de la Música (Sant Francesc de Paula, 2)
Amb David Lindley i amics.

Divendres 24 de març
José Mercé
A les 21.30 h. Palau de la Música (Sant Francesc de Paula, 2)
El cantautor flamenc presenta el disc Lo que no se da.

Dissabte 11 de març
Nit de tango 
A les 21 h. Nau Ivanow (Hondures, 28) 
Cecilia Ledesma, veu i Gustavo Battaglia, guitarra. 

Dissabte 21 de març
Chapéu de Baeta 
A les 21 h. Nau Ivanow (Hondures, 28) 
Quintet de músics versàtils que en aquesta reunió to-
quen un repertori Chico Buarque, Vinicius de Moraes...

Dissabte 8 i diumenge 9 d’abril
Concert per a baralla i piano, opus pocus 1
Ds, 17.30 h; dg, 12 h. CaixaForum (av. M. de Comillas, 6-8)
Un concert amb quatre mans, les del pianista Jonathan
Waleson i el mag Miguel Puga.

11, 12, 18 i 19 de març
La faula de la guineu
Dg a les 12 h i ds a les 17.30 h. SAT (Neopàtria, 54)
Titelles de fil dels Titiriteros de Binéfar. 

Dissabte 18 de març
Mots en joc: La fàbrica d’aromes 
A les 18 h. Biblioteca Can Fabra (Segre, 24-32)
Activitat per a nens de +3 anys. A càrrec de Sónia Vidal
i Carolina Bartoli. 

Diumenge 19 de març
Ruac-ruac-ruac, la granota rosa
A les 12 h. Biblioteca Can Fabra (Segre, 24-32)
Contes dels diumenges per a nens de +3 anys. A càrrec
de Sabrina Meini.

Diumenge 26 de març
Nora i el jazz
A les 12 h. Sant Andreu Teatre-SAT (Neopàtria, 54)
Música de jazz per a infants a partir de 3 anys. Per la
Big Band de Granollers.

Dilluns 27 de març
Contes de la plana de Vic
A les 18.15 h. Centre Cívic Trinitat Vella (Foradada, 36)
Contes dels diumenges per a nens de +3 anys. A càrrec
de Teresa Cubí. Cicle Sac de Rondalles.

Dissabte 1 d’abril
Un viatge del gegant del Pi
A les 12 h. Biblioteca Can Fabra (Segre, 24-32)
Audició didàctica al voltant d’aquest conte tradicional.

Fins al 16 de març
Dones i muntanya
Centre Cívic Trinitat Vella (Foradada, 36)
Dins dels actes del Dia Internacional de les Dones.

Fins al 26 de març
Les dones i les religions
Centre Cultural Can Fabra (Segre, 24-32)
Mostra de la fotògrafa Anna Boyé pel Dia de la Dona.

Fins al 23 d’abril
Ramon Casas i el cartell
Museu d’Història de Catalunya (pl. de Pau Vila, 3)
Exposició de 65 cartells, entre ells la colecció de dis-
senys per a Anís del Mono i Codorniu.

www.bcn.es/publicacions

bcnrevistes@mail.bcn.es



Daniel Venteo

Ja ha començat el compte
enrere per fer de les ac-

tuals instal·lacions ferrovià-
ries de la Sagrera una imatge
per a la història. L’empresa
encarregada de la redacció
del projecte ferroviari –parti-

cipada per l’Ajuntament, la
Generalitat i el Ministeri de
Foment– ja té enllestit l’estu-
di que permetrà definir les
futures instal·lacions de l’es-
tació. Després d’haver estat
en exposició pública, perquè
s’hi poguessin fer totes les

al·legacions necessàries, ara
es millorarà el projecte defi-
nitiu que haurà d’aprovar el
Ministeri. La previsió és que
les obres comencin l’any vi-
nent. Serà una obra comple-
xa perquè la nova estació de
la Sagrera es construirà sense

que s’interrumpi el servei fe-
rroviari.
La de la Sagrera serà l’estació
central de Barcelona, amb
tota classe de trens i destina-
cions, tant d’àmbit nacional
com internacional. Serà una
moderna estació intermodal,
on serà possible agafar tota
mena de mitjans de trans-
port, com ara metro, trens de
rodalies i de llarg recorregut i
autobusos urbans i interur-
bans. I tot es podrà fer amb
un impacte mínim sobre la
vida quotidiana del barri.
Uns túnels comunicaran el
cor de la nova estació amb el
Nus de la Trinitat i la xarxa
viària metropolitana.
A la futura estació de la Sa-
grera, la major part de les
instal·lacions seran soterra-
des i això permetrà integrar
les diverses modalitats de
transport. En un primer ni-
vell, hi trobarem l’estació d’al-

ta velocitat; a sota les anda-
nes dels trens de rodalies i fi-
nalment la connexió amb la
L9 del metro. També sota
terra hi haurà un gran apar-
cament per a vehicles privats,
així com una estació d’auto-
busos interurbans. A la su-

perfície, la transformació ur-
banística associada a l’estació
comportarà la creació d’habi-
tatges, oficines i  equipa-
ments. Tot plegat integrat en
més de mig milió de metres
quadrats de parcs urbans i
zones verdes, que faran de la
Sagrera un nou pulmó verd.
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Estat actual dels terrenys de l’estació de la Sagrera.

La transformació de l’antiga esta-

ció ferroviària de la Sagrera és

una oportunitat històrica per

recuperar un espai que tradicio-

nalment ha estat una ferida en la

trama urbana i que ara està cridat

a convertir-se en un nou centre

de la ciutat

Aprovat el projecte ferroviari
de la Sagrera del futur

U n a  m a q u e t a  e s p e c t a c u l a rA
El Districte ha acordat, amb l’Agrupació Ferroviària de Barcelona, la construcció

d’una maqueta de grans dimensions –de més de vint metres de longitud– que

reproduirà tot l’espai de les complexes instal·lacions subterrànies de la xarxa

ferroviària. Serà una de les maquetes més grans de tot el país i la previsió és que

la puguin visitar tots els ciutadans cap al mes de juny a Can Fabra.

C IU TA DA N S OPINE N

Oleguer Méndez
President AV de la
Sagrera

Em sembla molt bé,
perquè confiem que
amb l'estació es 
recuperi tot el barri i es 
converteixi en un
motor econòmic tant
per a nosaltres com per
a tota la ciutat.

Carles Balanguer
Transportista

Per al barri, suposo que
bé, el que passa és que
s’ha d’anar en compte
amb les obres, ja que
amb tot el que ha pas-
sat al Carmel, s’ha d’a-
nar en compte perquè
no es repeteixi.

Ramon Enrique
Jubilat

Home, tot el que sigui
progrés és bo per al
barri. S’ha de fer, i pot-
ser ara causarà molès-
ties, però el dia de
demà serà una mera-
vella.

Francisco López
Jubilat

Hombre, pues para los
jóvenes estará muy
bien. A mí, que ya estoy
jubilado, no me 
afectará porque no
viajo, pero para los
jóvenes del barrio y la
ciudad será una cosa
muy buena.

Asunción Pazos
Jubilada

No me parece bien por
el ambiente que se crea
alrededor, que ya está
bastante degradado
ahora. Se dice que los
pisos se revalorizarán,
pero a mí eso no me
interesa. Yo quiero cali-
dad de vida.

Antonio López
Jubilat

Pues me parece muy
bien. A nosotros nos
viene bien porque vivi-
mos aquí. Habrá más
comunicación.

Q u è  l i  s e m b l a  q u e  l a  S a g r e r a  a c u l l i  l a  g r a n  e s t a c i ó ?

Uns túnels perme-
tran als vehicles
arribar a la nova
estació des del nus
de la Trinitat, sense
passar pel barri
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A C T I V I T A T S

Beatriu Sanchís 

E l 8 de març es comme-
mora el Dia Interna-

cional de la Dona. Amb
aquest motiu, les entitats
de dones i els equipaments
del Districte han preparat
una àmplia programació
d’activitats que arribaran
fins al mes d’abril. El mes
de març esdevé un temps
privilegiat per refermar la
presència i el protagonisme
de les dones del districte
des de la seva diversitat i
amb l’àmplia oferta d’esde-
veniments que s’ofereixen
a tots els barris de Sant An-
dreu. Enguany, l’acte cen-
tral del Consell de les Do-
nes ha estat coorganitzat
amb l’entitat Palas Atenea i
porta per títol de “Les do-

nes i les religions”. Aquest
títol coincideix amb el de
l’exposició de la fotògrafa
Anna Boyé, la qual es
podrà visitar fins al 26 de
març a Can Fabra. Tot un
testimoniatge de les dife-
rents vivències de les do-
nes en les diferents fes.

D'altra banda, el 14 de
març hi haurà la xerrada
“Les dones i l’Islam” al Cen-
tre Garcilaso i a càrrec de
l’especialista Cinta Llasat.
Cal destacar també l’oferta
de les biblioteques i centres

cívics del territori, la pro-
jecció de films, la represen-
tació d’obres de teatre com
Sala d’espera al Centre Cí-
vic Trinitat Vella l’1 d’abril,
els tallers de dansa del ven-
tre, de maquillatge o les xe-
rrades sobre diferents te-
mes. Activitats obertes a
tothom i principalment
adreçades a les dones. Fi-
nalment, cal recordar que
al districte es troba la nova
seu de l’Equip d’Atenció a
les Dones (EAD). La Regi-
doria de Dona i Drets Ci-
vils gestiona l’equipament
com a punt central del con-
junt de serveis municipals
que atenen les dones que
pateixen violència de gène-
re. Aquest nou espai on po-
den anar les dones es troba
al districte de Sant Andreu.

Més informació
www.bcn.es/santandreu
www.bcn.es/agenda

Extensa programació per 
commemorar el Dia de la Dona

Aquest mes hi haurà tota mena d’activitats adreçades a les dones.

El tema central
d’enguany tracta
sobre “Les dones 
i les religions”

Amb motiu de la commemoració del Dia
Internacional de la Dona, les entitats de
dones  i els equipaments del districte
ofereixen moltes activitats

Sant Andreu-Sepúlveda,
el primer troleibús

J. M. ContelÀLB UM HI S TÒR IC

Els troleibusos al carrer Gran de Sant Andreu. 

L’any 1939, tot just acabada la Guerra Civil, una de les lí-
nies de tramvia que calia refer urgentment a causa del
seu mal estat era la que unia Sant Andreu amb el centre
de Barcelona. L’augment de població de la ciutat, junta-
ment amb el creixement que també experimentava Santa
Coloma, així com el fet que la línia revertia a l’Ajunta-
ment el 1940, van fer replantejar quin tipus de vehicle
havia de tenir la línia.
L’escollit fou el troleibús, un vehicle nou mig tramvia, mig
autobús. Com que la recuperació de la línia corria molta
pressa, el 15 de novembre de 1940 es va presentar un
prototip a les autoritats i a la premsa dissenyat i construït
íntegrament a Barcelona.
Finalment, el 7 d’octubre de 1941 es va inaugurar oficial-
ment la línia de Sant Andreu, dotada en aquells moments
amb vint cotxes del tipus imperial cobert i proveït cada
un de cinquanta-sis seients. L’acte, al qual van assistir els
ministres d’Obres Públiques, Peña Boeuf, i el de Treball,
Girón, va començar a les cinc de la tarda a la ronda i plaça
Universitat des d’on, després de la benedicció dels nous
cotxes, els assistents es traslladaren fins a la plaça Orfila,
on les autoritats van anar a la  sala d’actes del que avui és
la seu del Districte, per celebrar-hi la cerimònia oficial.
Tant a l’entrada com a la sortida la Banda Municipal va
interpretar un selecte repertori. El troleibús va entrar en
funcionament l’endemà i va posar així fi a gairebé seixan-
ta-quatre anys de tramvia.    

Si té fotografies o documents del seu barri, en pot fer
donació a l’Arxiu Municipal del Districte, 93 221 94 44
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Finalitza el cicle “El Món dels Tovets”
El 16 de març vinent finalitza el cicle d’activitats
amb llibres “El Món dels Tovets” a la Biblioteca Pú-
blica Bon Pastor. L’objectiu ha estat apropar als in-
fants de 2 a 4 anys els llibres il·lustrats a través d’uns
ninos de roba que representen personatges coneguts
dels contes. Tot i que hi ha hagut activitats puntuals
mensuals, els “tovets” es poden trobar cada dia en
l’horari habitual de la biblioteca.

La Guàrdia Urbana amplia el seu servei
Les Unitats Territorials de l’Eixample, Horta-Guinar-
dó i Sant Andreu (C/ Sagrera, 179) han posat en mar-
xa les Oficines de Recepció de Denúncies, on s’adme-
ten alguns fets delictius que fins ara es tractaven
només a les oficines dels Mossos. Són els robatoris o
furts de vehicle, i els furts i danys per valor de fins a
1.000 euros. S’amplia així un servei que la Guàrdia
Urbana ja oferia. 

Concurs literari El Drac de Trinitat Vella
És oberta la convocatòria del Certamen Literari del
Drac de Trinitat Vella. Hi ha dues categories: infantil
(de12 a 17 anys) i adults (a partir de 18 anys), i tres
modalitats: relats curts per a obres de ficció i temes
lliures, fets històrics i creació d’un imaginari propi
sobre el barri. El termini de presentació és el 20 de
març. L’acte de lliurament de premis, el 22 d’abril al
Centre Cívic Trinitat Vella.

Mor “El testimoni”
El passat 20 de febrer va morir Mordejai Gilinski
“Motke”. Precisament un mes abans, s’havia pogut
veure a Can Fabra el documental El Testimoni, pro-
duït per Manuel Sussler, on es repassava l’horror pa-
tit per Gilinski a Lituània, en mans nazis: el gueto,
els camps de treball, la concentració a Auschwitz i els
experiments del doctor Josef Mengele. Gilinski va
ser enterrat al cementiri hebreu de Collserola.

Núria Mahamud

Deia el dramaturg Enri-
que Jardiel Porcela que

el “teatre és un gran mitjà per
educar el públic, però qui fa
un teatre educatiu es troba
sempre sense públic al qual
poder educar”. Una teoria
que el cicle 7 de teatre anul·la
perquè, per tercer any conse-
cutiu, ha programat una set-
mana monogràfica de les arts
escèniques adreçada als joves.
Els set instituts públics del
districte i una escola concer-
tada del Bon Pastor han par-
ticipat en un seminari de tres
hores i mitja sobre teatre
d’improvisació i van assistir
tots plegats a l’espectacle Ju-
gando al trivial, del grup Pla-
neta Impro. Els seminaris es
van impartir al Centre Cívic
Bon Pastor del 13 al 19 de fe-
brer.
Paral·lelament, l’Auditori de
Can Fabra i el Centre Cívic
Sant Andreu van acollir tres
tallers adreçats al públic en
general i dirigits per profes-
sionals de primera fila del
món de l’escena: “Sit-com,
teatre telelevisiu”, impartit
pel guionista Sergi Pomper-
mayer (Plats bruts, La Cosa
Nostra, 7 de notícies, Jet
Lag…); “L’il·lusionisme com
a tècnica de comunicació”,

un taller del Màgic Andreu
en el qual va explicar, entre
altres coses, les quatre fases
de l’efecte màgic, i el semina-
ri “El vestuari teatral, una
peça més de la manifestació
artística”, a càrrec de Teresa
Sil, tècnica de vestuari del
Gran Teatre del Liceu. Deu

hores intenses de taller que
demostren la consolidació
d’un cicle que s’ha anat pro-
mocionant pel “boca a boca”
i en què han col·laborat en
edicions anteriors la Com-
panyia Ínfima la Puça, la pa-
llassa Pepa Plana i la com-
panyia Dei  Furbi,  entre
altres.  L’any passat ,  per
exemple, els tallers es van

centrar en la direcció i la
producció escènica i el món
del clown.

Activitats paral·leles
Es pot aprendre alguna cosa
nova sobre el teatre en no-
més deu hores? Per a l’Òscar
García, president de La Jarra
Azul, entitat organitzadora
del cicle amb el patrocini del
Districte de Sant Andreu, la
resposta és sí. “Són tallers
d’aproximació en els quals es
tracten aspectes molt con-
crets. Molts dels participants
són joves actors que acaben
de sortir de l’Institut del Tea-
tre i estan començant a fer-se
un currículum”, destaca
l’Òscar.
Els alumnes matriculats van
poder assistir gratuïtament a
l’última obra de Mercè Lleixà,
Fatma, al Sant Andreu Teatre
(SAT) i a l’espectacle La noche
improvisada, de Planeta Im-
pro, a preu reduït, al Centre
Cívic Bon Pastor.

Els secrets del 
guió de telecomè-
dia i la màgia,
“descoberts” a 
Can Fabra

Sant Andreu

programa una

setmana de tallers

escènics adreçats al

públic en general i a

centres escolars del

districte

El guionista Sergi Pompermayer va impartir una clase de “sit-com”.

Els pallassos, un dels principals protagonistes del saT! per a l’abril.

Abril de dansa, pallassos i música africana al saT!
Redacció

La primavera porta al saT!
tres festivals, dos dels quals

són nous. Obrirà el foc la terce-
ra edició de Dansat! (del 30 de
març al 2 d’abril). A la progra-
mació, hi figuren L’o + Binari +
Tan lejos, tan cerca, amb
Duos.Sat! (30 març), Matices
Compañía de Danza amb La es-
meralda de Nôtre Dame (31 de
març) i Damián Muñoz i Jordi
Cortés amb Ölelés (1 d’abril). El
diumenge 2, a les 19 h, hi haurà

un taller de dansa a càrrec de
Thomas Noone Dance.
Del 7 al 23 d’abril, Apallas-
sa’t, primera Mostra de Pa-
llassos de Sant Andreu, que
s’estrena amb els espectacles
Música, maestro, de Los Ex-
céntricos; En xumet valent i
la xinxeta que escombrava, de
Xumet i Xinxeta; Llegué para
irme, de Buendia Theatre, i
Pallassos, de Cop de Clown. 
Entre el 28 i el 30 d’abril tindrà
lloc Musicàfrica, primer Festi-

val de Música Africana de Sant
Andreu. Hi actuaran Bidinté,
Seydu, Qbamba i Kumba am
Dneye, que el diumenge 30
(12 h) presenten Contes afri-
cans, muntatge amb teatre,
dansa i música per a nens a
partir de 6 anys. 

Més informació:
Sant Andreu Teatre. 
C. Neopàtria, 54 
Tel. 93 345 79 30
www.bcn.es/santandreuteatre

Els instituts de Sant Andreu
apaguen la seva 7 de teatre
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P.F.

La biblioteca Bon Pastor va
ser inaugurada el mes de

novembre de 2004 amb un
fons inicial de 16.000 docu-
ments, entre llibres, DVD,
CD i diaris i revistes. A part
dels serveis d’accés a Internet
i d’altres comuns a les biblio-
teques de la ciutat, aquesta
disposa d’un fons especialit-
zat en cultures fluvials. La in-
fluència del riu Besòs sobre la
vida del barri ha estat deter-
minant per triar aquesta es-
pecialitat, la qual es materia-
litza en documents sobre
biodiversitat, explotació dels
recursos del riu, o les activi-
tats d’oci i esbarjo i les cultu-
res que es desenvolupen al
voltant de les vies fluvials.

També és un centre d’interès
de temes de ràdio i mitjans
de comunicació, donat que la
ràdio del districte, Ràdio 9,
està ubicada al Bon Pastor.

Tot això ha fet possible que, a
més de les visites registrades,
durant el primer any de fun-
cionament s’hagin donat més
de 2.420 carnets i s'hagin fet
més de 56.450 préstecs, xifres
que han estat considerades
com a excepcionals pels res-
ponsables del centre. 
La biblioteca té una superfície

de 1.500 m2. Del seu edifici,
se'n destaca un pati que per-
met la lectura a l’aire lliure
sense haver de sortir del recin-
te. Cal assenyalar que el centre
compleix la funció de punt lo-
cal d’informació, alhora que de
centre integrat a la xarxa cul-
tural del barri i del districte,
que treballa per promocionar
la formació, l’autoaprenentat-
ge i el lleure, mitjançant plans
de foment de la lectura i pro-
grames d’activitats culturals. 
En aquest sentit, cal fer es-
ment de la programació pre-
vista per a  la tarda de diven-
dres 21 d’abril, quan, amb
vistes a Sant Jordi, se celebra-
ran a la plaça de Robert Ger-
hard concursos de punts de
lectura, mercat d’intercanvi de
llibres i espectacles i correfoc. 

Més informació
Carrer d’Estadella, 62
Tel. 93 498 02 16
www.bcn.es/biblioteques

El centre té un
fons especialitzat
en cultures fluvials
i ràdio

La biblioteca de barri de Bon Pastor

ha tingut un primer any de vida marcat

per un èxit excepcional: ja ha rebut

91.670 visites

Detall de l’interior de la biblioteca.

La biblioteca Bon Pastor ha viscut
el seu primer any amb èxit

El pa és un aliment bàsic en la nostra cul-
tura, però en els darrers anys molta gent

s’ha queixat de la qualitat. Troben que ara el
pa no té gust de res i, a més, no aguanta ni
un dia sense assecar-se. El forn Trinitat vol
defensar el prestigi de l’ofici i ens vol de-
mostrar què és un pa de qualitat. Tenen una
línia de producció per elaborar artesanal-
ment pans de diferents tipus, a gust de tot-
hom. Hi trobem des del pa de pagès fins al
tradicional llonguet, el pa de màquina –un

clàssic a Andalusia–, el pa de cereals, de
nous, de soja, entre d’altres. El forn Trinitat
va obrir l’any 1927 a la plaça de la Trinitat i
ara ja té quatre establiments al districte. El
va fundar en Pere Jordà, va agafar el relleu
el seu fill Daniel i ara ja hi treballen els néts,
en Jordi i en Josep. Gràcies a la qualitat que
ofereixen ha atret clients que saben valorar
el plaer d’un bon pa.

Forn Trinitat / Plaça Trinitat, 14

E L  T A U L E L L

Redescobrint el plaer d’assaborir el bon pa

Forn Trinitat.

Joan Anton Font

S E R V E I  P Ú B L I C

Redacció

Els centres educatius públics del districte obren portes als
pares que estiguin buscant un centre educatiu per als seus
fills. En aquestes jornades, l’equip directiu de cada centre in-
forma de les ràtios d’alumnes, el projecte educatiu, la parti-
cipació en el Consell Escolar, les activitats que s’organitzen
en cada centre, etc. A hores d’ara ja s’han celebrat actes d’a-
questa mena en alguns centres de primària i secundària. Els
que queden, a partir del 9 de març, són els següents: 

ESCOLES BRESSOL PÚBLIQUES
El Mar. Castellbell, 1. T. 93 346 7901. 7/04, 15-16.30 h / Palomar. 
Malats, 45. T. 93 311 5756. 5/04, 17.15 h / El Tren. Via Barcino, 88. 
T. 93 346 2251. 27/03, 17-18.30 h / El Caminet del Besòs. Quito, 2.
T. 93 311 6686. Visites concertades / El parc de la Pegaso. Portugal,
60. T. 93 351 9747. Visites concertades / Les Quatre Torres. August
Cèsar Sandino, 9. T. 93 345 3952. Visites concertades

CENTRES D’EDUCACIÓ INFANTIL I PRIMÀRIA
Baró de Viver. Tucumán, 1. T. 93 345 5613. 14/03, 9.30-16.30 h /
Bernat de Boïl. Mollerussa, 1. T. 93 345 6947. 10/03, 16.30 h / 
Eulàlia Bota. Palomar, 1. T. 93 311 7676. 9/03, 17.30 h. Visites concer-
tades / Joan XXIII. Açores, 1. T. 93 352 3252. 17/03, 17.30 h / 
Pegaso. Dublín, 5-15. T. 93 340 9404. 9/03, 17.30 h i 15/03, 9.30 h / 
Turó Blau. Gran de Sant Andreu, 2. T. 93 346 8602. 15/03, 17.30 h / 
Dr. Ferran i Clua. Manigua, 25-39. T. 93 340 4625. Cal consultar el
centre / El Sagrer. Costa Rica, 26. T. 93 351 6045. 20/03, 17.30 h /
Emili Juncadella. Juan de Garay, 12. T. 93 351 1698. 16/03, 17 h /
L’Estel. Felip II, 54. T. 93 351 1698. 15/03, 17.30 h / Octavio Paz. 
Mallorca, 655. T. 93 349 0295. 16/03, 18 h / Pompeu Fabra. Olesa, 19.
T. 93 340 7697. 14 i 16/03, 18 h. Visites concertades

EDUCACIÓ SECUNDÀRIA
Doctor Puigvert. Pg. Santa Coloma, 46. T. 93 274 0612. 9/03, 18.30 h.
Josep Comas i Solà. Via Bàrcino, 90. T. 93 346 1315. 16/03, 15-18 h.
Valldemossa. Piferrer, 85. T. 93 352 0152. ESO: 18/03, 12 h. Batx.:
18/05, 17.30 h

Oficina d’informació escolar
C/ Bruc, 90, planta baixa. Tel. 93 467 73 50
De dilluns a dijous de 9 a 17 h i divendres de 9 a 14 h

Trobar una bona escola: jornades
de portes obertes al març i l’abril
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Pere S.Paredes

Els nedadors del Club Natació
Sant Andreu van aconseguir qua-

si els millors resultats que es poden
esperar al campionat d’Espanya de
natació disputat els passats 15 i 18
de desembre a les piscines de Son
Hugo, a Palma de Mallorca.
A més d'aconseguir fer la millor mar-
ca europea de la temporada en els re-
lleus de 4x100 lliures masculins i els
4x100 estils masculins, els an-
dreuencs van aconseguir el campio-
nat d’Espanya de clubs masculins,
van quedar segons en la classificació
conjunta i van aconseguir la xifra de
24 medalles (17 individuals i 7 als re-
lleus).
Destacable va ser l’actuació dels re-

lleus 4x100 lliures (Carlos Balleste-
ros, Laín García,  Brenton Cabello i
Eduard Lorente) i del 4x100 estils
(Alan Cabello, Brenton Cabello, Car-
los Ballesteros i Eduard Lorente), que

van aconseguir la millor marca euro-
pea de clubs en aquesta prova des de
l'inici de la temporada, amb uns
temps de 3,1695 i 3,3684, respecti-
vament.
Brenton Cabello va ser el nedador
més destacat del CN Sant Andreu,

amb victòria en individual i les res-
pectives medalles d’or als 100, 200 i
400 metres estils. Cabello, deixant el
cronòmetre en 1,5786, va aconseguir
batre el seu propi rècord nacional en
la seva prova preferida, els 200 estils.
A la vegada, el seu germà Alan va
penjar-se el bronze als 100 i 200 es-
quena i als 200 estils masculins, i va
aconseguir la millor marca espanyola
de 17 anys, amb 2,0093.
Un altre triomfador de Sant Andreu
va ser el velocista Eduard Lorente, el
qual va aconseguir penjar-se dues
medalles d’or individuals, amb rè-
cords dels campionats, als 50 i 100
metres lliures. 
Les dones del CN Sant Andreu també
brillar en els campionats de Mallorca.
Així, Aina Conca va aconseguir meda-
lles d’or als 200 i 400 estils, i argent
als 200 braça i als relleus de 4x50 i
4x100 estils. Va formar equip amb
Javiera Salcedo, Arancha Muela i
Marta Ferrer.

Els 4x100 lliures masculins i els 4x100 estils

masculins del CN Sant Andreu van aconseguir

la millor marca europea als campionats d’Espanya

a Palma de Mallorca

El CN Sant Andreu
aconsegueix la xifra 
de 24 medalles: 7 als
relleus i 17 individuals

Els medallistes del CN Sant Andreu.

Els nedadors del CN Sant Andreu
tenen les millors marques europees 

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

L'esport de la ciutat 

En aquest web trobareu informació dels
equipaments i entitats esportives de la ciu-
tat –pavellons, piscines, clubs, penyes– i
també de les activitats i les competicions
que tenen lloc a Barcelona. A més, hi ha les
seccions de notícies i d'agenda per conèixer
l'actualitat de l'esport a la ciutat. 
www.bcn.es/esports

El web de l'educació

El web bcn.es té un apartat dedicat exclusi-
vament al món educatiu. S'hi pot trobar
tota la informació relacionada amb l'educa-
ció a la ciutat, amb els equipaments, els
processos de matriculació i els processos
que es duen a terme des de l'Ajuntament, a
més de molts altres serveis. El web també
inclou els espais de notícies, agendes reco-
manades i informacions sobre beques,
ajuts i recursos pedagògics.
www.bcn.es/educacio

w

per MANEL
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L’Agrupació Congrés fa 50 anys.
Com ho celebraran?
Organitzarem activitats cada mes i
durant tot l ’any. De moment, ja
hem fet, entre altres coses, excur-
sions, una calçotada i titelles per als
nens, perquè ens vam adonar que
no se’n feien en tot el districte. Vam
provar-ho i va ser un èxit apoteòsic,
amb la sala plena, de manera que
vam decidir repetir-ho i fer-ho dues
vegades cada dos mesos i en diu-
menge, perquè els pares hi puguin
anar amb els seus fills. 
A banda d’aquestes activitats es-
pecials, quines altres ha ofert
tradicionalment l’Agrupació?
Hi ha tres seccions: la de tennis taula,
la de teatre i la de l’esbart. El proble-
ma és que hi ha una generació que
s’ha fet gran. Ara cal atendre molt bé
els més petits per motivar-los a conti-
nuar, perque hi hagi un futur. També
estem oberts a noves propostes.

Com i per què es va crear l’A-
grupació Congrés?
Va néixer perquè les famílies que
van venir aquí a viure poguessin te-
nir un local on reunir-se. El barri es
va crear el 1956 i es va anar am-
pliant fins als anys seixanta a mesu-
ra que arribaven nous veïns. Com
que es va anar construint per eta-
pes, la gent nova que arribava se
sentia una mica perduda i  quan
s’assabentava que hi havia un grup
de veïns que es reunia s’hi apunta-
va. Hi havia molta companyonia.  
L’entitat va començar sota el
nom d‘Associació de Famílies
Sant Pius X. De fet, els seus pri-
mers passos van estar estreta-
ment lligats al Congrés Eucarís-
tic. Quina relació mantenen
actualment amb l’Església? 
Es deia així perquè va ser creat per
l'interès de l'arquebisbe de Barcelona,
Gregorio Modrego Casaus. Per tant,
tot el barri ha estat sempre del bisbat.
El mossèn que tenim ara ens ajuda
moltíssim i hi tenim molt bona rela-
ció. Treballa molt per al barri i no ens
abandona, perquè el local és d’ells i
ens faciliten diners, un dels principals

problemes que tenen totes les enti-
tats com la nostra.
De qui depèn actualment l’enti-
tat? 
De nosaltres mateixos, som total-
ment independents. Som veïns del
barri des de fa trenta o quaranta
anys. També mirem de no ser parti-
distes, ja que aquí pot venir tothom.

Han canviat molt les coses en
els darrers 50 anys pel que fa a
l’Agrupació?
Molt. Abans vivíem l’entitat d’una
altra manera, amb un altre sentit.
Érem 300 o 400 socis. Avui dia, en
canvi, en som uns 150 com a màxim.
Els temps han canviat i la gent busca
altres coses. Ara hi ha molta televi-
sió, molta gent que surt fora els caps
de setmana… la joventut ja no pensa

igual i no es lliga, no s’involucra gai-
re en res. Nosaltres teníem més es-
perit d’entitat, i ens l’estimem per-
què l’hem viscuda des de petits, hem
estat aquí des dels 12 anys i hem
anat veient la seva evolució. 
Com acaba de dir, vostè va arri-
bar aquí quan encara era un
nen. Com recorda aquell pri-
mer contacte amb el barri?
Amb el d'ara, no s’hi assembla gens.
Era un barri que semblava descol·lo-
cat respecte a Barcelona. Només po-
dies venir amb el tramvia o amb l’au-
tobús. Estava molt apartat i envoltat
de camps. A mi, personalment, m’a-
gradava molt més aquell tipus de ba-
rri i de vida. No hi havia tants cotxes i
jugàvem al carrer. Per a mi, és un dels
millors barris que es van fer a l’època,
ja que té molta zona verda i molts es-
pais amplis, entre altres coses. És un
barri molt maco, però, és clar, ha anat
envellint. La gent que va venir a viu-
re-hi s’ha fet gran i en molts casos els
seus fills se n'han anat a un altre lloc.
Ara, però, torna a venir gent jove. Ens
hem de reciclar tots, escoltar què diu
aquesta joventut i intentar oferir-los
coses més atractives per a ells.

E N T R E V I S T A Joan Solanic ,  president de l ’Agrupació Congrés

Joan Solanic al parc de la Plaça del Congrés. 

L’Agrupació, nascuda al mateix temps que

el barri del Congrés, celebra mig segle

d’activitats culturals, recreatives i esportives

per a tots els veïns

“Hem de reciclar-nos,
escoltar la joventut i

intentar oferir-los coses
més atractives”

“Ens estimem l’entitat
perquè l’hem viscuda
des de petits”

David
Sabaté


