
Sant Andreu es reafirma en 
la tradició dels Tres Tombs

BENEDICCIÓ

Els veïns hi van portar els
seus gossos, però també
gats i ocells 

CARAMELS

El 15 de gener es van
repartir 800 quilos 
de caramels 

INFERN

La vigília es van
celebrar els Tres
Tombs Infernals

Pàg. 3

E N T R E V I S TA Pàg. 8

Joan Llobera
President de l’Agrupament
Ferroviari de Barcelona 

“Tots  podríem 
ser uns ferroviaris 
frustrats o en potència”

E Q U I PA M E N T S Pàg. 6

Aula de noves 
tecnologies de Baró
de Viver
En funcionament des de fa
dos mesos

C U LT U R A Pàg. 4

El SAT! estrena
“Fatma”
Mite del teatre àrab 
contemporani 

L’edifici, que havia servit de ca-
serna de la Guàrdia Civil, podria
convertir-se en habitatge social.
A hores d’ara, la Generalitat ne-
gocia la compra amb el Ministeri
de l’Interior, que és el propietari
de l’edifici. L’operació de Navas
forma part d’un paquet conjunt
de 38 casernes de la Guàrdia Ci-
vil que el ministeri posa a dispo-
sició del Pla d’Habitatge de Cata-
lunya. Des de la Generalitat
s’espera que l’acord es materialit-
zi en els propers mesos. En les
pròximes setmanes s’espera un
anunci oficial. A Navas es preveu
que, a més d’habitatge, s’hi pugui
fer un equipament per al barri.
Una possibilitat és construir-hi el
centre cívic.

Preacord per a la compra
de la caserna de Navas

La caserna del carrer Navas. Pàg. 5

P O L I E S P O R T I U Pàg. 7

El CEM Trinitat Vella
amplia les seves 
instal·lacions 

S E R V E I  P Ú B L I C Pàg. 6

Jornades de portes
obertes als centres
educatius
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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

Carnaval a Baró de Viver

Divendres 24 de febrer
Rua de carnaval
A les 15.30 h. Sortida: Tucumán
Itinerari: Ciutat d’Asunción, Quito, Clarà, Clariana,
Tiana, pl. Baró de Viver i Beat Domènec Savio.
Animació infantil
A les 16.30 h. Pèrgola de Baró de Viver
A càrrec de l’Associació teatral La Jarra Azul. I a partir
de les 17.30 h, concurs de disfresses, ball i xocolatada.

Carnaval a Bon Pastor

Dissabte 25 de febrer
Festa infantil
A les 17.30 h. Plaça Robert Gerhard
Ball de Carnestoltes
A les 23 h. Centre Cívic Bon Pastor (Enric Sanchís, 12)

Carnaval a Sant Andreu

Diumenge 26 de febrer
Taller de disfresses
De 9.30 a 11.30 h. Plaça del Comerç
Rua de Carnaval
A les 12 h. Gran de Sant Andreu (entre Malats i Servet)
Itinerari: Gran de Sant Andreu, rambla Fabra i Puig (la-
teral dret) i Concepció Arenal. 

Carnaval a Trinitat Vella

Dissabte 25 de febrer
Rua de Carnaval
A les 18 h. Sortida: plaça de la Trinitat
Itinerari: Mare de Déu de Lorda, Foradada, Finestre-
lles, Turó de la Trinitat, Tossal, Via Barcino i poliespor-
tiu de Trinitat Vella, on a les 20 h comença el ball.

18 de febrer
A tot drap
A les 12 h. C. C. La Sagrera “La Barraca” (Martí Molins, 29)
Proposta musical d’animació per a nens a partir de 2 anys.

18, 19, 25 i 26 de febrer
Embolic a la granja
Dss. a les 17.30 h i dg. a les 12 h. SAT (Neopàtria, 54) 
En una granja on conviuen diversos animals, desapa-
reix un ou de la senyora Gallina. Teatre de titelles.

Dissabte 4 i diumenge 5 de març
El follet dels desitjos
Ds. a les 17.30 h i dg. a les 12 h. SAT (Neopàtria, 54) 
Circ i teatre per la companyia Ti Ka Troupe.

Dissabte 11 de març
El tresor del pirata
A les 12 h. Centre Cívic Trinitat Vella (Foradada, 36) 
Sara rep un bagul del seu avi de la Patagònia. El desco-
brim tots plegats?

17, 18, 19, 24, 25 i 26 de febrer
Fatma
Dv. i dss. a les 22 h, dg. a les 18 h. SAT (Neopàtria, 54)
Un terrat es converteix en l’espai de llibertat de les do-
nes. De la companyia Un te de cafè.

Divendres 3 i dissabte 4 de març
Contrastes
A les 22 h. SAT (Neopàtria, 54)
Espectacle de sarsuela. Per la companyia Rafató Teatre.

Diumenge 5 de març
10 anys de sarsuela
A les 18 h. SAT (Neopàtria, 54)
Recopilació de diverses peces d’aquest gènere. A càrrec
de la companyia Rafató Teatre.

Barcelona Visualsound

Dimecres 15 de febrer
Altres formes de documental
A les 21.45 h. C. Cívic Garcilaso (Juan de Garay, 116-118)
Documentals per a la transformació social. A les 17.30 h
comença la secció de competició. I a les 20 h, taula rodo-
na sobre la distribució i difusió de documentals.

Dijous 16 de febrer
Xerrada amb Antoni Verdaguer
A les 21.45 h. C.Cívic Garcilaso (Juan de Garay, 116-118)
A les 17.30 h comença la secció de competició. I després,
taller de com escriure un guió per a documental.

Divendres 17 de febrer
Xerrada amb Alberto Rodríguez 
i Albert Plans
A les 20 h. C. Cívic Garcilaso (Juan de Garay, 116-118)
A les 17.30 h comença la secció oficial de competició
d’òpera prima.

www.bcn.es/publicacions

bcnrevistes@mail.bcn.es



Pilar Fernández 

El  detall dels caramels,
que pot semblar un as-

sumpte banal en la tradició
popular d’homenatge a Sant
Antoni Abat, protector dels
animals, no és, això no obs-
tant, un protagonista secun-
dari de la jornada dels Tres
Tombs. 800 quilos són molts
caramels, sobretot si fan do-
ble trajecte abans d’acabar
triturats o en alguna butxa-
ca. En la celebració del passat
diumenge 15 de gener, eren
moltes les persones que s’a-
fanyaven a recollir de terra

caramels per emportar-se’ls
a casa, però també n’hi havia
moltes que els aplegaven,
com si de munició es tractés,
per llançar-los als membres
que formaven la cavalcada. I
entre els ocupants dels car-
ruatges, entre els quals es
trobaven regidors i conse-
llers, n’hi havia també qui re-
partia els dolços amb alegre i
descontrolat ímpetu.
La Diada dels Tres Tombs a
Sant Andreu va començar a
les 10.30 hores, quan els par-
ticipants de la cavalcada es
van concentrar al carrer de

Ferran Junoy. La veritable
festa, però, va començar a les
12.00 hores, a la plaça d’Orfi-
la, amb la benedicció dels
animals domèstics que els
veïns de tot el districte hi van

portar. Si els cavalls eren els
destinataris principals de les
benediccions en els orígens
de la festa, fa més de 150
anys, actualment són els gos-
sos el col·lectiu més destacat,
per la seva quantitat. Als Tres
Tombs del mes passat també
hi havia gats i ocells, i possi-
blement algun altre animal. A
una veïna del barri li hauria
agradat portar la seva tortu-
ga, però estava dormint. És
temps d’hivernar. 
Després de la benedicció, la
cavalcada, encapçalada pels
llancers de la Guàrdia Urba-

na, el Cap de Colla i la Banda
de Música de la Secció Mun-
tada de la Guàrdia Urbana,
van començar els tombs pel

passeig de Torras i Bages, el
carrer de Joan Torres, el car-
rer Gran de Sant Andreu i la
plaça d’Orfila.
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L’alcalde Joan Clos i el regidor del Districte Jordi Hereu durant la celebració dels Tres Tombs.

Un any més, els Tres Tombs s’han

apropiat dels carrers de Sant

Andreu. En aquesta ocasió, la

benedicció dels animals i la

cavalcada de carros i carruatges

va anar acompanyada de 

800 quilos de caramels

Uns 800 quilos de caramels
endolceixen els Tres Tombs

S A N T  A N T O N I  V E R S U S  D I A B L EA
Conta la llegenda que mentre sant Antoni feia oració al desert va ser temptat

fins a tres vegades pel diable. Per festejar la victòria final de les forces del Bé

sobre les del Mal es va celebrar la vigília dels Tres Tombs, dissabte, els Tres

Tombs Infernals, una proposta de cultura popular i participativa que barreja el

teatre de carrer i el correfoc. Va néixer a Sant Andreu de la mà de la Colla de

Diables La Satànica de Sant Andreu.

C IU TA DA N S OPINE N

Imma Canal
Administrativa

M’agrada molt, perquè
sóc del barri. He estat
vivint fora molts anys i
sempre vinc a veure-ho.
A les nenes els agrada
molt i s’ho passen molt
bé.

Asunción Flores
Mestressa de casa

M’encanta aquesta
festa perquè és molt
tradicional, però ha
canviat molt, ja no sur-
ten tants gossos com
abans. És una festa
molt bonica.

Neus Viader
Teleoperadora

Aquest any és el més
especial, perquè hem
adoptat una gosseta i
la portem a batejar.
També és molt bonic
per als nens, que s’ho
passen força bé.

Rita Calbet
Jubilada

És una festa molt maca,
per als animals que són
el millor que hi ha per-
què et fan molta com-
panyia. Aquest any,
però, no hi hem pogut
portar el nostre gos per-
què té la pota trencada.
És una llàstima.

Dolors Costa
Administrativa

Doncs ara anem a
veure els cavalls, tor-
nem aquí a la plaça
Orfila per veure’ls pas-
sar i després anem a
dinar i a menjar-nos el
tortell. És una festa
molt maca per a la
canalla.

Lluís Miquel
Pérez
Professor

Venim aquí cada any
des que tenim nens. El
nostre aquest any
porta una girafa de
peluix perquè la beneei-
xin. Els nens s’ho pas-
sen molt bé.

C o m  v i u  l a  f e s t a  d e l s  T r e s  To m b s ?

A una veïna del
barri li hauria agra-
dat portar-hi la
seva tortuga, però
està hivernant
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Felicia Esquinas

Una dona, un terrat i un
dia de llibertat. Així co-

mença Fatma, de l’autor al-
gerià M’hamed Benguettaf,
actual director del Teatre Na-
cional d’Alger, obra que ha
esdevingut un mite popular
als països del Nord d’Àfrica i
a França després de rebre
nombrosos premis. S’estre-
narà al SAT el divendres17
de febrer i es representarà
els dos últims caps de set-
mana del mes. Serà l’oportu-
nitat d’apropar-se a una de
les peces més exitoses del
teatre àrab contemporani.
“El teatre àrab és el gran
desconegut, tant a Barcelo-
na com a Espanya”, explica
Toni Vives, director del
muntatge. Ell i la protago-
nista, l’actriu Mercè Lleixà,
formen la companyia Un te
de cafè, que ha coproduït
l’espectacle juntament amb
el Festival Entrecultures de
Tortosa. Fatma es va estre-
nar en aquest certamen el
novembre passat. 
La Fatma és una dona alge-
riana amb tots els atributs
per ser rebutjada al seu país.
És madura, soltera i no té

fills. Va renunciar als estudis
i a l’amor per fer-se càrrec
dels seus germans en morir
els seus pares. L’obra trans-
corre durant el dia 5 de ju-

liol, aniversari de la inde-
pendència d’Algèria. Aquell
dia, la Fatma fa la bugada al
terrat de casa seva, l’únic es-
pai on aquesta dona de fer
feines pot fer sentir la seva
veu silenciada, una veu que
també denuncia la corrupció
política i l’abús del poder.
“És un tema universal,
molt proper. Podria ser la

història de la nostra àvia”,
afirma Toni Vives. “És un
clam a la llibertat, no no-
més de les dones, sinó tam-
bé dels més febles enfront
dels poderosos”.
L’actriu Mercè Lleixà, amb
una llarga trajectòria al tea-
tre, al cinema i a la televisió,
interpreta la Fatma. La tra-
ducció de l’obra és de Joan
Casas, la música de Xavier
Mestres i l’escenografia, de
Jon Berrondo. “Tenim un
equip fantàstic que hi ha
posat molt d’amor, i això es
nota”, diu Vives. “La gent en
surt tocada”.

Més informació
SAT! Sant Andreu Teatre
c/ Neopàtria, 54
Tel. 93 345 79 30
www.bcn.es/santandreu-
teatre

El SAT! estrena “Fatma”, mite 
del teatre àrab contemporani

Mercè Lleixà a Fatma.

S’estrena el dia 17
i estarà en cartell
els dos últims 
caps de setmana
de febrer

Mercè Lleixà 
(El cor de la ciutat)
interpreta la
Fatma, l’heroïna
de M’hamed
Benguettaf que ha
triomfat al nord
d’Àfrica i a França 

Ignasi Iglésias, un
carrer per a la història

J. M. ContelÀLB UM HI S TÒR IC

Acte d’inauguració, el 16 d’octubre de 1930, del carrer
Ignasi Iglésias. 

Ignasi Iglésias va néixer el 19 d’agost de 1871, al carrer de
l’Ordre, 37, de Sant Andreu, a casa dels seus avis ma-
terns. Al cap de poc temps, el seu pare va ser nomenat
cap de dipòsits de l’estació del ferrocarril de Lleida i tota
la família se'n va anar a viure a aquesta ciutat on, mentre
cursava el batxillerat, se li va despertar l'interès pel teatre.
Fundà i dirigí la Sociedad Cervantes i el 1886, als 15
anys, estrenà la seva primera obra, La fuerza del orgullo.
Tot i l’interès que el seu pare tenia per fer-lo enginyer, el
1888 Ignasi va tornar a Sant Andreu, on inicià la seva
carrera artística. Al mateix temps que augmentava els
seus coneixements amb Joaquim Vayreda i Fèlix Ur-
gellès, va organitzar companyies d’aficionats per inter-
pretar noves peces teatrals. Va col·laborar també en di-
ferents revistes de l’època.
Després de l’estrena de L’escurçó, el 1893, representada
per una companyia professional, la seva vida va fer un
tomb cap a la professionalització. La carrera de l’insigne
dramaturg va continuar amb obres com L’argolla, L’A-
venç, Fructidor, La reclosa, Cendres d’amor, El cor del
poble, Els vells, Les garses, etc.
El 1927 va rebre un gran homenatge com a reconeixe-
ment del seu teatre, sobretot de les classes populars. Va
morir el 9 d’octubre de 1928. Un any després, Joan Es-
teva Gili va demanar a l’Ajuntament que posés el nom
del poeta al carrer on va néixer. Finalment, aquest canvi
es produí el 16 d’octubre de 1930.    
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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Àvies centenàries al districte
Seguint un costum establert ja fa temps, el Distric-
te de Sant Andreu té un detall especial per aquells
veïns i veïnes que celebren un segle de vida. Seguint
el costum, el passat 20 de gener una representació
del Districte va felicitar en nom de l’Ajuntament la
senyora Rosa Masoni Granja. Tres dies després, el
dia 23, feia el mateix amb una altra veïna centenà-
ria, Mercè Carreño Vicente. 

Subvencions 2006
Fins al 22 de febrer hi ha temps per presentar tota
la documentació necessària per optar a una subven-
ció. El pressupost 2006 preveu la concessió de sub-
vencions a entitats i/o particulars que desenvolu-
pen activitats a Barcelona. L’objectiu és
subvencionar propostes d’interès públic que tenen
com a finalitat millorar la cohesió social, promoure
l’associacionisme i potenciar serveis.

Trinitat Vella ja té el seu plafó
Es troba al Centre Cívic de Trinitat Vella, i tot-
hom hi pot penjar el seu anunci. El plafó està a 
la recepció i s’hi pot anunciar tot allò que no es 
pot trobar enlloc més. Es tracta d’evitar que els
fanals i les parets de les botigues acabin plens de
papers. És una proposta de les entitats que fan
activitats al centre. Els anuncis estaran penjats 
20 dies i també es poden enviar per mail: 
pij.trinitatvella@diba.es. 

Carnaval, carnaval
Divendres, 24, el carnaval aterra al districte 
en forma d’una rua que es passejarà pel Baró de
Viver. Sortirà a les 15.30 h del carrer Tucumán. 
Al final hi haurà animació infantil, ball i altres
activitats. Dissabte 25 hi haurà activitats 
similars a la Trinitat Vella i al Bon Pastor, i
diumenge 26, al matí, la rua passarà pels carrers 
de Sant Andreu. En trobareu tots els detalls a
www.bcn.es/carnaval. 

Gerard Maristany

L’operació no només afecta
la caserna de Navas, sinó

que abastirà 38 edificis de la
Guàrdia Civil disseminats per
tot el territori català. A hores
d’ara, s’està negociant el con-
veni pel qual la Generalitat
compraria al Ministeri de
l’Interior aquests edificis. Se-
gons que expliquen al depar-
tament de Medi Ambient i
Habitatge, el preu que dema-
nava el Ministeri era de 26
milions d’euros. Aquest im-
port, dictat segons criteris de
mercat, faria impossible po-
der-hi fer habitatge social.
Per això, la Generalitat ha
presentat una oferta de com-
pra molt menor. Sigui quin
sigui l’import final, serà assu-
mit per la Generalitat a partir
d’un crèdit subvencionat pel
Ministeri de l’Habitatge, dins
els ajuts del Pla d’habitatge

estatal. 
Al Districte de Sant Andreu, la
notícia de la possible compra
es valora com a “molt bona,
perquè existia la petició histò-
rica que quan la Guàrdia Civil
se n’anés de la caserna de Na-
vas, l’edifici es convertís en
equipament”. Es calcula que la
caserna podria acollir més
d’un centenar de pisos. Tenint

en compte que els terrenys es-
tan qualificats com a equipa-
ment, només es podrien des-
tinar a habitatge dotacional
(pisos assistits per a la gent
gran o de lloguer per a joves).
Tot i que encara és aviat per

dir res, al districte expliquen
que “la prioritat seria fer-hi
habitatge per a la gent gran, ja
que no gaire lluny d’allà, al
carrer Camp del Ferro, s’estan
a punt d’entregar 150 habitat-
ges per a menors de 35 anys”. 
Les primeres anàlisis apun-
ten al fet que l’edifici princi-
pal de la caserna, amb la cu-
r iosa façana del xamfrà
Navas de Tolosa-Indústria,
podria conservar-se amb re-
habilitació prèvia. La resta de
construccions del solar, en
principi, anirien a terra. A la
planta baixa de l’edifici prin-
cipal s’està valorant la possi-
bilitat de fer-hi un nou equi-
pament. L’opció de fer-hi un
centre cívic és la que sembla
més possible, a hores d’ara. 
Recordem que al mateix barri
s’està enllestint un conjunt
d’equipaments conformat per
un casal d’avis i una sala poli-
valent, situats a la cruïlla de
Trinxant amb Sant Antoni
Maria Claret. S ’espera que
aquest conjunt estigui enlles-
tit a final de 2006.

Als baixos, s’hi
podria construir el
futur centre cívic
del barri de Navas

Si l’acord amb el Ministeri prospera,

s’hi podria fer habitatge social i un nou

equipament per al barri 

La caserna de Navas és una de les trenta-vuit que la Generalitat intenta comprar al Ministeri.

El projecte s’ha exposat al centre cultural Can Fabra.

Qui no coneix el projecte de les Casernes de Sant Andreu?
G.M.

Si encara hi ha qui aixeca el
dit, convé saber que l’Ajun-

tament està exposant el pro-
jecte per tal que tothom pugui
saber la destinació que es do-
narà al solar que havia estat
ocupat per les antigues caser-
nes d’Artilleria i la Mestrança
de Sant Andreu de Palomar.
Durant el mes de gener, el
projecte, signat per l’arquitecte
i urbanista Manuel de Solà-
Morales, s’ha exposat al centre

cultural Can Fabra. Ara, l’expo-
sició canvia de seu i es podrà
visitar en altres equipaments
del districte (més informació a
www.bcn.es/santandreu). 
El solar de les casernes, equi-
valent a onze illes de l’Eixam-
ple, es destinarà a habitatge,
equipaments i zona verda.
Respecte al primer punt, s’hi
construiran 2.000 pisos, un
60% dels quals seran de preu
protegit o es destinaran a llo-
guer per a joves o a gent gran.

Els equipaments ocuparan
prop d’un terç del sòl disponi-
ble i inclouran una residència
per a gent gran, la comissaria
dels Mossos d’Esquadra, un
centre cívic, un poliesportiu,
escola bressol... El conjunt es
completa amb una zona verda
de més de 4 hectàrees. A més
de tot això, el projecte té un
important sentit urbanístic de
cara a millorar el contacte en-
tre el centre de Sant Andreu i
el barri de la Trinitat Vella.

La Generalitat està negociant
comprar la Caserna de Navas 
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E Q U I P A M E N T S

Beatriu Sanchís

Es tracta d’un projecte que
s’inclou en el marc del Pla

Comunitari de Baró de Viver.
Un pla impulsat per l’Associa-
ció de Veïns de Pi i Margall,
que gestiona l’entitat Trinijove
i que pertany al Pla Comunita-
ri impulsat per l’Ajuntament
de Barcelona i la Generalitat
l’any 2002. En aquesta nova
sala, situada al passeig de San-
ta Coloma, 110, interior, els
usuaris disposen de vuit
equips informàtics on poden
realitzar sessions i cursets con-
crets per tal d’aprendre i de-
senvolupar-se dins del món de
les noves tecnologies com a
usuari i de manera pràctica.
L’aula compta amb l’assistèn-
cia presencial d’una professora
especialitzada. Un dels objec-

tius és atendre les demandes
dels usuaris segons les seves
necessitats. És el cas del curset
d’economia solidària, patroci-
nat per La Caixa, que està

aconseguint una gran afluèn-
cia de públic. L’aula està
adreçada a tots els veïns del te-
rritori. Joves i grans compar-
teixen l’aula i es dóna una
situació d’intercanvi interge-
neracional. Entre els objectius,
i dins de les seves prioritats,
cal destacar també que el Pla
Comunitari pretén fomentar
aquest tipus d’iniciatives per

facilitar la incorporació en el
món laboral dels joves del bar-
ri, com per exemple a través
del projecte Baró Insertat. Les
sessions de formació de l’aula
poden ser individuals o col·lec-
tives. L’aula es troba situada al
costat de la nova sala de lectu-
ra de Baró de Viver i tots dos
espais interactuen amb les se-
ves activitats i serveis. Final-
ment cal fer referència al Pla
Comunitari com una tasca
conjunta entre els diferents ac-
tors i les institucions implica-
des. Un pla que busca, amb la
participació de tothom, trobar
les necessitats i potencialitats
del territori per tirar endavant
projectes com l’aula de noves
tecnologies. Altres projectes a
destacar són les comissions de
veïns o el Baró Comerç.

Més informació
Pg. de Santa Coloma, 110, 
interior
www.bcn.es/santandreu

El servei està adreçat
a tots els veïns del
territori. L’horari és
de 16 a 21 hores

Ara fa dos mesos que es troba operativa

l’aula de noves tecnologies, un projecte

inclos al Pla Comunitari de Baró de Viver

Aula de noves tecnologies de Baró de Viver. 

En funcionament l’aula de noves
tecnologies de Baró de Viver

A l’edifici on hi ha la cansaladeria Puig, en-
cara s’hi pot observar un detall curiós

que ens recorda un episodi de la història: a la
banda del carrer Sòcrates, a l’alçada del primer
pis, s’hi veu un cascot de bala de canó record
d’una revolta popular que tingué lloc al se-
tembre de 1843. La cansaladeria hi és des del
principi del segle XX i l’any 1957 la va agafar
la família Puig. La primera generació la forma-
ven Pròsper Puig i la seva esposa, Elvira Brig-
nardelli. Posteriorment, va agafar el relleu el

fill, també anomenat Pròsper, que és qui en
porta les regnes avui dia. La cansaladeria Puig
aposta per l’elaboració artesanal i ofereix un
producte de qualitat. El negoci s’ha transfor-
mat amb la vida andreuenca: ha incorporat
també productes precuinats, delicatessen i
s’ha integrat a la dinamització comercial del
carrer Gran. 

Cansaladeria Puig
C/Gran de Sant Andreu, 147

E L  T A U L E L L

Un establiment adaptat als canvis de la vida andreuenca

La cansaladeria Puig és al barri des de principi del segle XX.

Joan Anton Font

S E R V E I  P Ú B L I C

Jaume Novell

Des de mitjan febrer i al llarg del mes de març tindran lloc
la major part de les jornades de portes obertes. Els centres
mateixos donen a conèixer les dates dels dies de portes
obertes o bé la modalitat informativa que han triat. Quan
es vol visitar més d’un centre, és útil disposar de la informa-
ció global del districte. Els districtes editen díptics informa-
tius que s’envien al domicili dels possibles usuaris, però, a
més les OAC (Oficina d’Atenció al Ciutadà) i l'Oficina d’In-
formació Escolar també disposen d’aquesta informació.
L’inici de l’escolaritat o bé el canvi de centre pot resultar
per a algunes famílies motiu d’incertesa o preocupació que,
generalment, són degudes al poc coneixement de la nor-
mativa que regula el procés de preinscripció  i, en alguns
casos, al fet que en determinades escoles la demanda supe-
ra  l’oferta de places. Quan es dóna aquesta circumstància,
no totes les famílies poden accedir a la plaça escolar triada
en primer lloc. S’han d’aplicar uns barems que atorguen
una puntuació a cada sol·licitant. Cal doncs, informar-se
bé i amb el temps suficient, de tots els aspectes relacionats
amb el funcionament dels centres i també de la normativa
que regula el procés de preinscripció. 
És per aquesta raó que els responsables dels centres do-
cents fan, uns mesos abans de l’inici del període de preins-
cripció, un esforç informatiu per tal de donar a conèixer a
les famílies tota la informació necessària. La transmissió
d’aquesta informació es pot fer per mitjà d’entrevistes indi-
vidualitzades, de reunions col·lectives o bé, a través de les
jornades de portes obertes. Aquesta última modalitat és la
més freqüent, combina la visita  lliure o guiada al centre
amb una sessió informativa. 

Oficina d’informació Escolar
c/Bruc, 90 baixos. Tel. 93 467 73 50 
De dilluns a dijous de 9 a 17 h i divendres de 9 a 14 h.

Comencen les jornades de portes
obertes als centres educatius
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P O L I E S P O R T I U

Pere S.Paredes

Abans d’aquest estiu, el Centre
Esportiu Municipal Trinitat

Vella de Sant Andreu aconseguirà
donar als seus associats un nou
gimnàs de 453 metres quadrats, el
qual, segons Miguel Gadea, coordi-
nador tècnic del poliesportiu, “com-
plementarà una mica l’oferta que
pensem que ha de tenir el barri en
qüestió d’equipaments esportius”.
El CEM Trinitat Vella, gestionat
pel CN Sant Andreu, veu d’aquesta
manera ampliat l’espai que ara per
ara ocupava amb una pista polies-
portiva i la piscina coberta clima-
titzada de 25 metres.  També
compta amb una piscina petita que
utilitzen per als cursets de natació

dels col·legis del districte i per a les
classes de manteniment i de per-
feccionament.
El Complex Esportiu de Sant An-
dreu compta amb un pavelló polies-

portiu que és utilitzat, sobretot en
horari escolar, per alguns col·legis
del barri per fer les seves classes
d’educació física. A les tardes, és
utilitzat per clubs de patinatge i per
la Federació Catalana de Bàsquet,
on alguns equips femenins s'entre-

nen, i per a classes de gimnàstica
rítmica. A última hora del dia, tam-
bé es pot llogar per fer-lo servir
com a camp de futbol sala.
Per a Gadea, “la falta d’unes sales o
instal·lacions amb màquines de
musculació i càrdio era un repte i
una mancança que teníem. Ara ma-
teix, amb aquestes obres, que ens
permetran fer fins a tres noves sa-
les, podrem oferir nous serveis als
usuaris del barri”. 
“A partir d’ara, podrem oferir activi-
tats com fitness, aparells per a
musculació, bicicletes estàtiques,
cintes per córrer o classes d’aeròbic,
de steps, balls de saló, ioga i moltes
coses més que estem estudiant”,
precisa Gadea.

Més informació
CEM Trinitat Vella 
Via Barcino, 84-86 
Telèfon 93 311 37 01 
trinitat@cnsandreu.com 

Amb una ampliació aproximada de quasi 500

metres quadrats, el Centre Esportiu Municipal de

Trinitat Vella oferirà als seus abonats noves

instal·lacions i activitats

Aquestes noves
instal·lacions portaran
noves activitats 
esportives al barri

Obres a les instal·lacions del CEM Trinitat Vella.

Ampliació de les instal·lacions
esportives del CEM Trinitat Vella

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

Web de Sanitat i Salut Pública 

Aquest apartat del web bcn.es us per-
metrà consultar informació, com ara els
telèfons i les adreces dels equipaments
sanitaris que hi ha a la ciutat. Alhora, el
web de Sanitat i Salut Pública té un
apartat d'actualitat en què es recullen
les notícies més destacades d'aquest
àmbit a la ciutat, i també un espai d'a-
genda recomanada.
www.bcn.es/sanitat

Web del civisme

Aquí trobareu tota la informació sobre
diversos temes d'actualitat relacionats
amb el civisme a la ciutat, com ara la
Comissió Cívica i el Pla per a la promo-
ció del civisme. També podreu gaudir
d’una sèrie de jocs per posar a prova els
reflexos i l'habilitat amb l'ordinador, i
consultar diversos apartats sobre la
convivència a la ciutat. 
www.bcn.es/civisme

w

per MANEL
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Què és l’Agrupament Ferroviari
de Barcelona?
És una associació sense ànim de lucre
dedicada a fomentar l'afició al món
ferroviari.
I com ho fan?
Amb activitats de tota mena: maque-
tes i trens a escala, que són visibles a
la nostra associació, la biblioteca i vi-
deoteca sobre el món dels trens, a dis-
posició dels socis, i també donant l’a-
juda que calgui als qui estiguin
interessats en aquesta matèria.
Quins són els orígens de l’asso-
ciació?
Va sorgir d’un grup de persones pro-
vinents d’una altra associació, així
com d’altra gent que s’hi va afegir.
Penso que, com totes les associacions,
serveix per aplegar un conjunt de
gent amb un mateix interès.
No és una afició una mica cara?
El tren petit a escala pot ser-ho, per-
què és com tot el col·leccionisme: hi ha
peces de tots els nivells, algunes són
molt assequibles i es poden trobar en

el mercat de segona mà en bones con-
dicions, i n’hi ha d’altres fabricades a
preus ajustats, però també hi ha mate-
rial d’alt nivell, que és més car.
Quina és la presència dels joves?
Fins fa poc era puntual, però d’un
temps ençà s’hi han integrat uns
quants joves, de menys de vint anys,
interessats pel ferrocarril. 
Què fa que una persona s’inte-
ressi per aquest món?
De la seva afició als trens, la miniatu-
ra és el que més els atrau, però des-
prés hi descobreixen altres vessants.
I què fa que un aficionat es torni
tan perfeccionista?
És difícil dir-ho, penso que en certa
manera tots podríem ser uns ferro-
viaris frustrats o en potència. Ens
agrada el tren i aquesta afició la satis-
fem mitjançant les miniatures i cer-
quem i esperem que s’acostin al mà-
xim a la realitat per poder tenir un
petit món ferroviari a casa.
Parli’m del modelisme tripulat.
Nosaltres disposem d’un circuit portà-
til de cinc polzades, amb una locomo-
tora 7100, que muntem en diferents
celebracions del barri, com la Festa
Major, la fira d’entitats, etc. Al darrere
de la màquina, hi posem uns vagonets,
on es poden asseure els vailets.

Un cop al mes organitzen un
mercat a la plaça Masadas. Com
va sorgir la idea?
Va néixer com una zona d’intercanvi
de material entre els afeccionats i al
cap de poc temps se’ns va donar la
possibilitat d’organitzar el mercat en
la remodelada plaça Masadas, i des de
llavors hem anat creixent.

Aquest creixement com ha estat?
Doncs hem passat de vuitanta a cent
cinquanta taules, amb setanta-cinc
expositors.
En aquest mercat, què hi podem
trobar?
Del món ferroviari, de tot: trens en
miniatura, components per a la cons-
trucció de maquetes, publicacions, ví-
deos, material històric, etc.
[Al costat nostre hi ha un grup
de persones de l’associació que
conversen animadament.] De

què parlen aquests senyors? 
Del projecte de construcció d’una
gran maqueta modular, de 40 metres
de llargada, del futur eix ferroviari en-
tre els ponts de Calatrava i el de Santa
Coloma, que ens ha proposat de fer el
Districte de Sant Andreu. Hi haurà el
traçat de l’AVE, i dels trens de roda-
lies, la futura estació de la Sagrera, les
connexions del metro, etc.
Quan es preveu que estarà llesta
la maqueta?
La intenció és que ja funcioni a l’estiu.
És molt difícil realitzar un pro-
jecte com aquest?
Sobretot és complicat. Nosaltres es-
tem acostumats a fer maquetes mo-
dulars d’un sol nivell i en aquesta de
l’estació de la Sagrera n’hi ha quatre
entre trens, metro, vestíbuls, etc. El
problema sorgeix a l'hora d’acoblar les
vies, perquè totes han de coincidir
amb l’alçada, amplada en cada un dels
nivells, etc. És una qüestió de precisió
i demana moltes hores. 
I vostè per què va entrar en
aquest món?
Perquè des de petit tenia afició als
trens. Després, quan coneixes gent
d’aquest món, t'hi vas implicant. A
més, la meva dona és filla d’un ferro-
viari, així com la seva família.

E N T R E V I S T A Joan Llobera ,  president de l ’Agrupament Ferroviari de Barcelona

Joan Llobera envoltat de maquetes en el local de l’entitat.

Joan Llobera és el president de l’Agrupament

Ferroviari de Barcelona, que té la seu a l’Ateneu

Obrer de Sant Andreu, un lloc per deixar anar la

imaginació enmig de vies i trens en miniatura

“D’un temps ençà s’hi han
integrat uns quants joves,

de menys de vint anys,
interessats pel tema”

“Tots podríem ser uns
ferroviaris frustrats o
en potència”

Josep Maria
Contel


