
La gran transformació 
urbanística de Sant Andreu

CASERNES

Onze hectàrees 
d’equipaments, zones
verdes i habitatges   

EQUIPAMENTS

Més d’una dotzena,
des de sanitaris fins a 
educatius o culturals

HABITATGES 

1.200 pisos protegits  
o de lloguer per 
a joves i gent gran

Pàg. 3

E N T R E V I S TA Pàg. 8

Agustí González
President del Club
Natació Sant Andreu

“El barri s’ha portat
molt bé amb
nosaltres i nosaltres
ens portem bé amb
el barri”

AC C E S S I B I L I TAT Pàg. 6

Instal·lat un sistema
que millora l’accés
a l’audició

S O L I DA R I TAT Pàg. 4

Cinquena
Caravana Solidària
Recorre l’Africa occidental
fins als 13 de desembre

Concerts, recitals de poesia, lec-
tura i representacions de contes i
tallers de creació musical són al-
gunes de les activitats culturals
que sota el paraigua de “Música i
Paraules” s’han celebrat durant el
mes de novembre. Impulsat pel
Districte a fi de proporcionar als
veïns de Sant Andreu una pro-
gramació cultural estable i de
qualitat durant la tardor, aquest
cicle està dedicat a la música i la
paraula, especialment la poesia,
un combinat que no és gaire pre-
sent al districte. Moltes de les ac-
tivitats de “Música i Paraules” es-
tan especialment adreçades als
infants i els joves, als quals es vol
apropar la cultura d’una manera
amena.

El cicle “Música i Paraules”
culturitza la tardor

Moment d’un dels concerts del cicle. Pàg. 5

P O L I E S P O R T I U Pàg. 7

Campionat de
Catalunya de
lluita grecoromana

S E R V E I  P Ú B L I C Pàg. 6

Teleassistència
per a la gent gran
S’amplia el servei
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L ’A G E N D AW
ATENCIÓ AL CIUTADÀ

Oficines d’Atenció al Ciutadà (OAC) Districte
Pl. Orfila, 1.
Juan de Garay, 116-118 (matins).
Telèfon d’informació 010 
(preu: 0,55 euros + IVA /cada 3 minuts o fracció).
Telèfon del Civisme 900 226 226
Síndica de Greuges de Barcelona 93 413 29 00
Ronda Sant Pau, 43-45, 3r.

CENTRES CÍVICS I CULTURALS

Centre Cultural Can Fabra 93 360 05 65
Segre, 24-32.
Centre Cívic Bon Pastor 93 314 79 47
Pg. Enric Sanchís, 12.
Centre Cívic Trinitat Vella 93 345 70 16
Foradada, 36.
Centre Cívic Baró de Viver 93 345 73 93
Pg. de Santa Coloma, 108 bis, int.
Centre Cívic La Sagrera 93 351 17 02
Martí Molins, 29.
Centre Cívic Sant Andreu 93 311 99 53
Sant Andreu, 111.
Centre Garcilaso 93 243 17 17
Juan de Garay, 116-118.
SAT Sant Andreu Teatre 93 345 79 30
Neopàtria, 54.

BIBLIOTEQUES

Bibl. Ignasi Iglesias-Can Fabra 93 360 05 65
Segre, 24-32.
Biblioteca Garcilaso 93 243 17 19
Juan de Garay, 116-118.
Sala de Lectura Trinitat Vella 93 345 70 16
Foradada, 36.
Biblioteca Bon Pastor 93 498 02 16
Estadella, 62.
Sala de Lectura Baró de Viver 93 345 73 93
Pg. Santa Coloma, 108, int.

SERVEIS SOCIALS

Centre de Serveis Socials 93 291 88 50
de Sant Andreu
Paixalet, s/n.
Centre de Serveis Socials 93 243 17 27
Garcilaso
Juan de Garay, 116-118.
Centre de Serveis Socials 93 274 41 31
Franja Besòs
Estadella, 64.

GENT GRAN

Casal Gent Gran Baró de Viver 93 274 29 17
Pg. Santa Coloma, 104, int.
Casal Gent Gran Bascònia 93 345 94 95
Bascònia, 42.
Casal de Gent Gran Bon Pastor 93 311 57 76
Mollerussa, 3.
Casal Gent Gran 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.

GUÀRDIA URBANA

Unitat Territorial Sant Andreu
Sagrera, 179.
Emergències 092
Tràmits (Guàrdia Urbana, 3-5) 93 291 50 22

SERVEIS URGENTS

Telèfon únic d’emergències 112
Urgències sanitàries 061
Mossos d’Esquadra 088
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

Diumenge 18 de desembre
Cagatió
De 12 a 14 h. Plaça del Comerç
Organitza Associació de Veïns de Sant Andreu.

Dimarts 3 i dimecres 4 de gener
Carter reial al Congrés
Tarda. I. Indians (entre Garcilaso/Felip II)
Matins. Local de l’AA.VV (Felip II, 222)
Als matins també recollirà cartes el 5 de gener.

Dimecres 4 de gener
Arribada del patge reial a Baró de Viver
Tarda. Plaça Domènec Savio 
Festa infantil organitzada per les entitats del barri.

Dijous 5 de gener
Cavalcada Sant Andreu-La Sagrera
A les 17 h. Sortida de l’estació de Sant Andreu Comtal
Rebuda per part dels regidors i recorregut pels carrers
de Sant Andreu fins a la Sagrera.
Al tancament d’aquesta edició no disposàvem de més
informació. Per consultar itineraris i horaris d’aquesta
cavalcada i les de Trinitat Vella, Bon Pastor i Congrès,
podeu consultar el 010 o la web www.bcn.es.

Del 8 a l’11 i del 16 al 18 de desembre
Tap Olé
Dj. i dg. a les 18 h, dv. i ds. a les 22 h. SAT (Neopàtria, 54)
De la companyia Tap Olé. Claqué i guitarra.

Dissabte 7 i diumenge 8 de gener
Ja està! Se acabó! Finito! Kaputt!
A les 22 i 18 h, respectivament. SAT (Neopàtria, 54)
De la companyia Buitamb8.

Dimecres 14 de desembre 
Concert de Nadal
A les 20 h. Cotxeres del Palau Robert (pg. de Gràcia, 107)
Amb la Jove Orquestra Comarcal d’Osona. 

Divendres 16 de desembre
Christmas Session
A les 22 h. C. Cívic Garcilaso (Juan de Garay, 116-118)
Jam session a càrrec de l’Assemblea de Músics.

Dijous 15 de desembre
Em Miquel sobre l’asfalt
A les 18.15 h. Bib. Ignasi Iglesias-Can Fabra (Segre, 24-32)
A càrrec de Titelles Marduix.

Dissabte 17 i diumenge 18 de desembre
Com si fos Bob
A les 17.30 i 12 h, respectivament. SAT (Neopàtria, 54)
Teatre infantil musical. A càrrec de l’IES Pablo Ruiz Pi-
casso.

Del 24 al 31 de desembre 
(excepte Nadal) i 1, 7 i 8 de gener
Pippi Langstrump
24, 31 de desembre i 7 de gener a les 17.30. 26 de desembre
i 1 de gener, a les 18.30 h. 8 de gener a les 12 h i resta de
dies a les 18 h. Sant Andreu Teatre- SAT (Neopàtria, 54)
De la companyia Lazzigags.

Dimarts 3 i dimecres 4 de gener
Cantata per a una tortuga
A les 18 h. SAT (Neopàtria, 54)
Espectacle musical de la Coral Infantil Sant Esteve.

Dimarts 3 de gener
Anem al circ
A les 17 h. Bib. Ignasi Iglesias-Can Fabra (Segre, 24-32)
Narració d’un conte. A càrrec de Ricardo Alcàntara i
Joan de Déu Prats.

Fins al 10 de gener
Darrere del mig gram
Sala d’Actes de l’Escola Universitària d’Infermeria, Fisio-
teràpia i Nutrició Blanquerna (Padilla, 326)
Exposició de fotografies de Patrícia Esteve sobre perso-
nes drogodependents de la cocaïna i l’heroïna.

Fins al 26 de febrer
Paraules divines. 
Museu Egipci (València, 284)
Mostra que ens apropa al món dels jeroglífics.

Fins al 15 de gener
El cançoner popular català
Museu d'Història de Catalunya (plaça Pau Vila, 3)
L'exposició abasta fins a l'any 1936, quan la guerra civil
espanyola va posar punt i final a l'empresa recol·lectora
de l’anomenada l'Obra del Cançoner Popular de Catalu-
nya, patrocinada per Rafael Patxot i Jubert.

www.bcn.es/publicacions

bcnrevistes@mail.bcn.es



Felicia Esquinas 

Ales antigues casernes es
dibuixarà una part molt

important de l’escenari de fu-
tur de Sant Andreu. Aquí es
crearà una nova àrea de cen-
tralitat urbana, que resoldrà
la continuïtat de l’itinerari
que va des de Sant Andreu

fins a Trinitat Vella. El pro-
jecte dotarà el barri amb més
d’una dotzena d’equipaments
sanitaris, educatius i cultu-
rals, i preveu una gran super-
fície de zones verdes. A més,
dels 2.000 habitatges que es
construiran, un 60 % (1.200
pisos) seran de protecció o

apartaments de lloguer per a
joves i per a gent gran. 
Les dimensions dels terrenys
fan possible una operació d’a-
questa magnitud: estem par-
lant de l’equivalent a onze o
dotze illes de l’Eixample. Són
dos solars situats entre els
carrers Gran de Sant Andreu,

Palomar, Coronel Monasterio
i el passeig de Santa Coloma,
travessats pel passeig Torras i
Bages. 
El més significatiu del pro-
jecte, obra de l’arquitecte
Manuel de Solà-Morales, és
la barreja d’usos que plante-
ja. Zones verdes, habitatges
i equipaments conviuran en
un equilibri que no existeix
a cap altre lloc de la ciutat. A
la parcel·la de la banda de
mar hi haurà una rambla
verda d ’equipaments que
serà una continuació del ca-
rrer Cinca. I Torras i Bages
tindrà un front comercial i
residencial a diferents alça-
des. Entre els equipaments,
hi haurà una residència per
a gent gran, una biblioteca,
una zona esportiva, una es-
cola bressol, una escola de
primària i un ambulatori.
El projecte s’ha sotmès al
procés participatiu que esta-

bleix el reglament de partici-
pació del Districte, per tal
d’informar els ciutadans i re-
collir les seves opinions. En-
tre el 9 i el 30 de novembre,
els representants municipals
es van reunir amb els con-
sells sectorials (de la gent

gran, l’escolar, el d’esports,
comerç...), procés que va cul-
minar amb la trobada amb el
Consell Ciutadà. L’informe
participatiu resultant forma
part de les eines de tramita-
ció del projecte, a l’espera de
la seva aprovació definitiva al
principi del 2006. 
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El disseny del projecte respecta els arbres que hi ha als solars.

Als solars de les antigues

casernes tindrà lloc una de les

grans transformacions

urbanístiques dels propers anys.

Són onze hectàrees on es 

crearà una zona de parcs,

equipaments i habitatges 

única a Barcelona

El futur Sant Andreu 
es construirà a les casernes

U N A  G R A N  O P O R T U N I TAT  A
La recuperació de les casernes, fins fa un parell d’anys semiabandonades i sos-

tre improvisat d’immigrants, constitueix una gran oportunitat per al Districte.

Els terrenys, comprats pel Consorci de la Zona Franca al Ministeri de Defensa el

2004, esdevindran un nou teixit urbà amb 41.000 m2 de parcs i zones verdes (7,7

hectàrees), 35.500 m2 per a equipaments i 2.000 nous habitatges. Serà una rea-

litat el 2010.

C IU TA DA N S OPINE N

Juan Carlos
Álvarez
Informàtic

La idea de fer pisos per
als joves està molt bé,
però a veure si ens arri-
ben a tots, perquè les
condicions que dema-
nen per accedir a un pis
de protecció oficial són
una mica dures. 

Beatriu Marí
Jubilada

El projecte està molt
bé, però no sé quan
començarem a veure els
resultats. Diuen que hi
posaran un col·legi o els
Mossos, però no ho sé
exactament. Em sem-
blarà bé qualsevol cosa
que hi facin. 

Marta Pons
Associació Gent
Molí de Sant Andreu

Per a nosaltres és com
un somni, una gran
il·lusió. El projecte és
exactament el que volí-
em els veïns i veïnes.
Insisteixo en aquesta
idea: un somni fet
realitat 

Agustí González
President Club
Natació Sant Andreu

Es tracta d’una zona
important del barri que
s’aprofitarà molt. Els
poso un 10. Tots hi
guanyarem amb l’equi-
libri entre pisos lliures,
protegits i zones
verdes.

Joan Mateu
Eix Comercial de
Sant Andreu

Estic molt satisfet amb
el projecte. Ha estat
una feina col·lectiva
que ha durat més d’un
any, sobretot a l’última
fase. La feina en grup
ha donat molt bon
resultat.

Fernando Castillo
Comerciant

Me parece muy bien.
En el aspecto comercial
habría algun matiz,
pero nada que sea
insalvable. Ha habido
muy buena voluntad y
ganas de trabajar. La
idea es estupenda.

Q u è  o p i n e u  d e l  p r o j e c t e  u r b a n í s t i c  d e  l e s  c a s e r n e s ?

El projecte s’ha
sotmès al procés
participatiu per
informar els
ciutadans i recollir
les seves opinions
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S O L I D A R I T A T

Daniel Romaní

Mauritània, Marroc,
Senegal i  Gàmbia.

Aquests quatre països són
els que recorre la cinque-
na Caravana Solidària, la
qual va sortir el passat 25
de novembre i arribarà a
Barcelona el 13 de desem-
bre. “Formen la caravana
tretze vehicles, entre am-
bulàncies, camions i lleu-
gers, i quaranta volunta-
ris”, explica Francesc Osan
director la Caravana Solidà-
ria que es troba aquests
dies fent el recorregut per
l’Àfrica occidental.
L’associació Barcelona Ac-
ció Solidària-Caravana So-
lidària, que té la seu al ca-
r rer  Virg i l i ,  24 (Sant
Andreu), organitza tota la
logística i assumeix la res-
ponsabilitat que el mate-
rial arribi en bones condi-
c ions.  En concret ,  es
transpor ten medica-
ments, material  mèdic,
sanitari, escolar, higiènic,
agrícola, de formació, en-
tre altres, destinat a pro-
jectes que desenvolupen

diverses associacions i
ONG, projectes que són
gestionats per responsa-
bles locals del país. El ma-
terial és aplegat per les

mateixes ONG a través de
campanyes, subvencions,
donacions i  patrocinis:
són elles les que detecten
les necessitats que hi ha
als països del Tercer Món.
L a Caravana Sol idàr ia
–que té el suport de l’A-
juntament de Barcelona,
entre d’altres institucions,
empreses i entitats– tam-

bé té l’objectiu difondre
les  condic ions de  v id a
dels països que recorre. 
Barcelona ha rebut els úl-
tims anys un nombre im-
portant d’immigrants dels
països de l’Àfrica occiden-
tal. La Caravana Solidària
permet conèixer de prop
la difícil realitat d’aquests
països  i  confirma cada
any que encara hi ha mol-
ta feina a fer perquè dis-
minueixin les grans des-
igualtats entre pobles. 

Més informació
Barcelona Acció
Solidària-Caravana
Solidària
C/ Virgili, 24
08030 Barcelona
Telèfon: 93 345 21 93
caravana@caravanasoli-
daria.org

La cinquena Caravana Solidària
ja recorre l’Àfrica occidental

Francesc Osan (a l’esquerra), el Regidor Jordi Hereu i Judit

Mascó el dia de la presentació de la Caravana.

La Caravana
Solidària  porta
medicaments,
material agrícola,
de  formació...

La cotxera de Sant
Andreu
Per instal·lar-hi la cotxera de Sant Andreu, l’empresa que
explotava el servei va comprar la fàbrica de Can Balsells.
Se'n van habilitar dos edificis, un dels quals era l’actual
centre cívic. Hi entraven els tramvies des del carrer
Gran de Sant Andreu i, després de travessar aquesta
via i el carrer de Neopàtria, s’endinsaven a les naus
que acollien una trentena de vehicles, principalment
de la línia de Sant Andreu. Amb la substitució dels
tramvies pels troleibusos el 1941, la cotxera va quedar
inhabilitada fins que a principis dels l’anys seixanta es va
construir un nou edifici, que va passar dels 1.552,11 m2

als 3.344,90 m2, per a autobusos de dos pisos i normals.
Temps després de la seva desocupació, es va convertir en
un espai cultural, refet amb la construcció posterior de
les sales de cinema i del nou saT.    
Si té fotografies o documents del seu barri, en pot fer 
donació a l’Arxiu Municipal del Districte. T. 93 291 69 32

Abans Interior de la cotxera de Sant Andreu l’any 1964.  

Ara Interior de la nova sala del sant andreu Teatre. 

J. M. ContelA B A N S  I  A R A

Fins al 13 de
desembre, la
Caravana Solidària
recorre l’Àfrica
occidental:
Mauritània,
Marroc, Senegal i
Gàmbia.

www.bcn.es/publicacions

Aquestes festes 
regala llibres

Can Fabra: de fàbrica tèxtil 
a factoria cultural

L’edifici del Centre Cultural Can Fabra, inaugurat el
passat mes de setembre, fou exponent industrial
i, per tant, econòmic i social d’una incipient socie-
tat urbana catalana i un signe d’identitat per a tot
el barri de Sant Andreu. Ara es pretén que sigui
una nova fàbrica postindustrial del pensament i la
cultura, punt de referència per al districte de Sant
Andreu i per a tota la ciutat. Aquesta transforma-
ció és la que ens mostra aquest llibre.

2002, 47 pàg.
Format: 21 x 21 cm
PVP: 6 e
ISBN 84-7609-698-4
Districte de Sant Andreu
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N O T Í C I E Sf
Programació Infantil de Nadal al saT!
Aquest mes de desembre i amb motiu de les 
festes de Nadal, el Sant Andreu Teatre ofereix, 
com cada any, una variada programació
especialment adreçada al públic infantil. Des 
del 24 i fins al 8 de gener i a les 18 hores, la
companyia Lazzigags presenta Pippi Langstrump,
per a espectadors a partir de 4 anys. Per a més
informació es pot consultar el web:
www.bcn.es/santandreuteatre.

Tardor Solidària al Districte
Es tracta d’un programa d’activitats i debats que
conviden a reflexionar sobre la pobresa al món i les
condicions que generen les injustícies socials. Al
llarg de tota la tardor s’ha pogut participar en les
múltiples exposicions i trobades de la Tardor
Solidària. La propera cita serà amb l’exposició
”Microcrèdit”, al centre cívic Sant Andreu, del 20 de
desembre al 27 de gener. www.bcn.es/santandreu.

Llibre sobre Montserrat Roig
Ja és al carrer “El
goig de viure. Biogra-
fia de Montserrat
Roig”, d’en Pere Me-
roño, treballador del
districte de Sant An-
dreu. Un llibre que
aborda la vida (infan-
tesa, escola, família,
feina, universitat,
fills) i l’obra
(novel·la, contes, pe-
riodisme, televisió,
assaig) de l’escriptora

barcelonina. Aquest és el quart llibre de l’autor i el
segon publicat el 2005. El llibre anterior tractava
sobre el PSUC.

Club de Lectura de Còmic
Dinsde  l’Any del Llibre i la Lectura es pot participar 
al Club de Lectura del Còmic al Centre Cultural
Can Fabra, Biblioteca Pública Ignasi Iglesias, des del
tercer dilluns de cada mes fins al proper mes de
juny. El club està coordinat per Toni Giral.
L’objectiu és compartir la passió pel món dels
còmics i es farà un recorregut per diferents autors,
gèneres i tipologies: europea, espanyola, manga o
americana.

Pilar Fernández

“Música i Paraules” és
un cicle cultural que

va néixer per voluntat muni-
cipal, amb la finalitat de crear
una programació estable de
districte durant la tardor, al
voltant de la música i la pa-
raula, especialment la poesia.
A Sant Andreu no hi ha gai-
res cicles dedicats a la música
i la poesia, i el de “Música i
paraules” vol destacar pels
criteris de qualitat.
Està dirigit a la població en
general, encara que algunes
activitats es programen espe-
cialment per a sectors de po-
blació molt concrets, com ara
els infants i els joves, a qui es
vol apropar la cultura d’una
manera amena perquè, d’ara
endavant, formi part del seu
desenvolupament. 
El cicle –que ha tingut com a
escenaris diferents espais
municipals, a més de places
públiques, la Nau Ivanow i el
Bar Versalles– es va fer entre

el 4 i el 21 de novembre, perí-
ode durant el qual s’han pro-
gramat concerts, recitals, re-
presentacions de contes,
tallers, una exposició i fins i
tot una visita guiada al Liceu,
entre altres activitats. 

La vuitena edició de “Música i
paraules” es va inaugurar amb
un concert a càrrec de l’Or-
questra de Cambra Catalana,
el qual va tenir lloc al Sant
Andreu Teatre (saT). La diver-
sitat musical va estar present
amb altres concerts. Com el
de Gadjo, un grup format per

músics procedents de dife-
rents països que toquen
cançons pròpies barrejades
amb temes tradicionals de
l’Europa de l’Est i melodies de
jazz, tot amb un toc d’humor
i festivitat. O el de Marcel Ca-
sellas i la Principal de la Nit,
que van oferir un espectacle
multimèdia amb música i
projeccions en directe amb
instruments de cobla, veus i
percussió mediterrània.
D’altra banda, s’hi van fer ho-
menatges a Jules Verne i a
Mercè Rodoreda. Sobre el
primer, es va fer una sessió
de contes a partir d’un recor-
regut per les seves novel·les i
un concert literari inspirat en
la seva obra. Sobre l’autora
catalana es va fer un recorre-
gut per la seva vida, a través
d’unes lectures.
Cal fer esment també de les
sessions de poesia acompa-
nyada, els tallers de creació
musical i les xerrades sobre
òpera i contes que van tenir
lloc als centres cívics, a més
de les activitats organitzades
per les biblioteques, entre les
quals s’ha de destacar l’expo-
sició Fragments de biblioteca, a
la Biblioteca de Can Fabra.

S’han programat 
concerts, recitals 
i representacions 
de contes i tallers

Durant el mes 

de novembre i 

per vuitè any

consecutiu es va

celebrar el cicle

“Música i Paraules”

Una de les activitats programada al cicle.

Una actuació del concurs de música.

8è concurs de música acústica
Redacció

El passat mes de novembre
es va celebrar la vuitena edi-

ció del Concurs de Música Acús-
tica 2005 al Centre Garcilaso. Al
certamen, hi van participar ban-
des i solistes de jazz, pop, rock,
flamenc, cabaret, folk i tango,
entre d’altres. En una primera
volta, hi van participar fins a 65
grups, dels quals només sis van
arribar a la gran final, celebrada
el dia 19 de novembre. Es van
atorgar tres premis del jurat i un

adjudicat pel públic assistent. El
primer guardó el va aconseguir
el grup Mushka i va consistir en
1.050 euros i la participació en
el proper CD recopilatori de
músiques urbanes 2005 que fa
l’Institut de Cultura de Barcelo-
na. L’objectiu del concurs és pro-
moure la música jove que es fa a
la ciutat i àrea metropilitana. El
Centre Garcilaso està ubicat en
un punt molt cèntric, al límit
entre els barris de Navas, Sagre-
ra i el Congrés. Se singularitza

per oferir serveis en dues grans
línies: joves i noves tecnologies.
Ofereix informació acadèmica,
educativa i dóna suport al de-
senvolupament i a la consolida-
ció de projectes dirigits a joves o
fets per grups i associacions ju-
venils de la ciutat. Entre les pro-
postes que ofereix el centre, el
febrer vinent tindrà lloc el festi-
val de Creació Jove de Barcelona
“Visual Sound”.
Més informació: 
www.bcn.es/centregarcilaso

Música i paraules amenitzen
la tardor de joves i infants 
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A C C E S S I B I L I T A T

Dolors Roset

Des de fa 15 anys, els equi-
paments municipals de

Sant Andreu compten amb
una sèrie de recursos per facili-
tar la comprensió d’allò que es
diu en actes públics a les per-
sones amb greus dificultats
d’audició. Primer van ser tra-
ductors a la llengüa dels sig-
nes, com el que hi ha al pregó
de la Festa Major. Després es
va pensar en les emissores de
freqüència modulada per a  ús
individual en actes a l’aire lliu-
re. En algunes ocasions, els
parlaments es distribueixen en
suport escrit.
El darrer recurs de què es dis-
posa són els anells magnètics.
Aquests anells s’instal·len en
espais  municipals tancats on
es fan actes públics. Fins ara
s’ha fet a la sala de plens de la
seu del Districte, al Centre
Cultural Can Fabra, al Centre
Cívic de Trinitat Vella i als de
Bon Pastor i Garcilaso i a la
sala d’actes de la Biblioteca de
Bon Pastor. Aquest darrer, no
fa gaire, quan es va construir
l’edifici, d’acord amb el criteri

d’incorporar els anells als equi-
paments municipals que s’edi-
fiquin. Al saT, també hi està
instal·lat i s’espera que entri en
funcionament ben aviat.

L'anell és un fil elèctric con-
nectat als equips que amplifi-
quen el so, envolten el recinte i
creen un camp magnètic.
Aquest camp és captat pels
aparells per a l’audició (audiò-
fons i implants coclears) i per-
meten que el so arribi directa-
ment a la persona amb

problemes d’audició, sense que
es produeixin reverberacions,
ni que el so estigui barrejat
amb sorolls de l’entorn, cosa
que permet una clara percep-
ció d’aquell.
Per poder gaudir de qualsevol
dels recursos  d’accessibilitat a
la comunicació a Sant Andreu,
només cal adreçar-se, amb an-
telació, al local municipal on se
celebra l’acte, biblioteques in-
closes, i demanar-ho per cor-
reu electrònic o per fax.

Més informació
Servei de Promoció i
Suport del Districte Sant
Andreu
Institut Municipal de
Persones amb Disminució
Fax: 93 291 69 89

A Sant Andreu hi ha
diversos recursos per
a persones amb
dificultat d’audició

L’última iniciativa,

que ja s’està

aplicant, és la

instal·lació d’uns

anells magnètics per

facilitar l’audició a

persones amb

audiòfon

Els usuaris d’audiòfons són beneficiaris d’aquest sistema.

Instal·lat un sistema que
millora l’accés a l’audició

Al carrer Gran, cantonada amb la plaça del
Comerç, hi trobem la Farmàcia Franquesa,

un establiment històric que el mes de setembre
passat va obrir amb una nova cara però que
manté el record del seu passat. En Joan Baptis-
ta Franquesa va comprar la farmàcia l’any
1923, la qual ja existia des del 1842. El succeï-
ren els germans Pere i Ramon i ara hi trobem la
tercera generació, en Joan i en Jordi. La farmà-
cia conserva un moble d’estil alfonsí del 1882,
fet amb fusta de melis. A les seves vitrines hi

veiem albarel·los antics, alguns dels quals supe-
ren els cent anys. Al taulell hi ha una caixa en-
registradora de 90 anys que encara funciona,
i a la paret hi ha un tros de fusta amb dos im-
pactes de bala que va rebre el moble durant la
guerra civil. Al costat de tants elements histò-
rics, destaquem la línea de productes cosmètics
1842, elaborats amb productes naturals. 

Farmàcia Franquesa
C/Gran de Sant Andreu, 260

E L  T A U L E L L

La nova cara d'una farmàcia històrica

L’establiment data del 1842.

Joan Anton Font

S E R V E I  P Ú B L I C

Redacció

La teleassistència és un servei adreçat a persones que,
per la seva edat o estat físic, poden requerir una atenció
d’urgència durant les 24 hores del dia. És un dispositiu
domèstic d’alarma, connectat a un centre de control,
que funciona prement un botó. Barcelona ampliarà el
seu servei de teleassistència d’aquí al 2007, període en
el qual es passarà dels 5.000 aparells actuals als 25.000.
Per demanar aquest servei, s’ha d’estar empadronat a
la ciutat de Barcelona, disposar de línia telefònica i te-
nir la capacitat suficient per utilitzar-lo. El poden de-
manar: 1. Persones més grans de 85 anys que visquin
soles. 2. Persones discapacitades, majors d’edat, amb
grau de disminució igual o superior al 75 %, i que supe-
rin el barem de necessitat d'ajut d’una tercera persona
o superin el barem de mobilitat reduïda. 3. Persones
més grans de 65 anys amb suport familiar/social insufi-
cient i amb problemes de salut o dependència. 4. Perso-
nes discapacitades majors d’edat amb barem positiu de
mobilitat reduïda i suport familiar/social insuficient. 
Les persones que es trobin en la situació 1 i 2 han de de-
manar el servei al Centre de Serveis Socials municipal o
a l’Àrea Bàsica de salut corresponent per domicili, o bé al
Sector de Serveis Personals de l’Ajuntament de Barcelo-
na (Av. Diagonal, 233). Les persones que es trobin en la
situació 3 i 4 han d’adreçar-se al Centre de Serveis So-
cials de l'Ajuntament corresponent per domicili per de-
manar una entrevista amb un assistent social. 
El preu del servei varia en funció dels ingressos econò-
mics. En alguns casos pot ser gratuït i en d’altres
s’haurà de pagar un màxim de 6 euros al mes.
Més informació: 010 (de dilluns a dissabte, de 8 a 22
hores. Preu de la trucada: 0,55 euros + IVA/3 minuts o
fracció) www.bcn.es

El servei de teleassistència funciona les 24 hores del dia.

Servei de teleassistència
per a la gent gran 
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P O L I E S P O R T I U

Pere S.Paredes

Força, velocitat, agilitat i
intel·ligència són algunes de les

paraules que poden definir un lluita-
dor de lluita grecoromana, però per a
Bernardo Martínez, director tècnic
de la Federació Catalana d’aquesta es-
pecialitat, “a més a més, la noblesa és
la característica principal dels lluita-
dors”.
“Hi ha esports de lluita, com per
exemple el karate o el judo, en què
els cops o les estrebades en els con-
tactes físics són la millor arma per
guanyar el punt –explica Martí-
nez–, però en la lluita grecoromana
has d’intentar que el teu contrin-
cant toqui el terra amb l’esquena,
però sense colpejar-lo i sempre

acompanyant-lo en la caiguda”.
La present edició del Campionat de
Catalunya de Lluita Grecoromana va
reunir lluitadors d’alguns dels clubs
més representatius d’aquesta discipli-
na olímpica, com són el de Baró de
Viver, de La Mina, de Sant Adrià, de
Ripollet, del Centre Gimnàstic Barce-
lonès i de Roses (Girona).
Però, és un esport perillós? Albert Re-
cuero, lluitador que ha estat dos cops
olímpic, explica: “és un dels esports
que causa menys lesions. Des que co-

mences a practicar aquest esport, als
clubs t'ensenyen les diverses tècni-
ques que hi ha per no fer-te mal, ni a
tu ni al teu contrari”.
Manel Penin, president del Club
de Lluita Baró de Viver, un dels
més importants de Barcelona, creu
que “el nom de lluita lliure i lluita
grecoromana és el pitjor d’aquest
esport. Són dues especialitats que
a vegades es confonen amb aque-
lles lluites americanes de televisió
en què sortien uns grans –en tots
els aspectes– lluitadors, caracterit-
zats o amb caputxa, i que feien
més xou que una altra cosa”.
“Els pares no han de tenir por que
els seus fills provin aquest noble
esport. Es faran forts, àgils, ràpids
i amb un coneixement del seu cos
fantàstic”, diu Penin. 

Uns 40 lluitadors es van

aplegar als Campionats

de Catalunya de Lluita

Grecoromana que es van

disputar el passat 12 de

novembre al Poliesportiu

Municipal del Bon Pastor

La lluita grecoromana
és un dels esports que
menys lesions produeix
als practicants.

Força, velocitat, agilitat i intel·ligència, claus d’aquest esport.

La lluita grecoromana catalana es
reuneix al municipal del Bon Pastor

M U LT I M È D I A

TELEVISIÓ

Barcelona Televisió
“Viu el barri”
De dilluns a divendres, d’11.30 a 13.30
Canal 39 UHF

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

Plànol de Barcelona

El web bcn.es proporciona una eina de
consulta útil i ràpida: es tracta del plànol
de Barcelona en línia, que permet consul-
tar al mapa qualsevol adreça, el transport
públic de la zona, espais d'interès i equipa-
ments amb només un clic, i fins i tot, fer
un vol virtual per la ciutat. A més, es pot
accedir a la fitxa de cada un dels equipa-
ments que s'hagin situat al mapa.
www.bcn.es

Planificar la ruta al web Com anar-hi

Aquest apartat del web bcn.es permet
escollir el millor itinerari en transport
públic per anar d'un lloc de la ciutat a un
altre. Només cal indicar l'adreça del lloc
d'origen i la del lloc de destinació perquè
es mostrin els itineraris recomanats en
transport públic i el temps total que es
trigarà a arribar-hi. A més, ara es pot
veure la ruta recomanada en tres dimen-
sions com si fos una animació.
www.bcn.es

w

per MANEL
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Vostè ha passat per tots els es-
glaons del club i de l’esport.
Vaig començar als sis anys, al Club
Natació Montjuïc. M'hi vaig estar
fins al vint. Jugava al primer equip, a
primera divisió. Després em vaig ca-
sar i vaig venir a viure a Sant Andreu.
Pensava que ja havia deixat l’esport,
però hi havia el Club Esportiu Fabra i
Coats, que era per als treballadors de
l’empresa i que tenia un equip de na-
tació. Un dia vaig venir a veure’ls en-
trenar i va resultar que l’entrenador
havia estat un company meu del
Montjuïc. Em va "enredar" i vaig es-
tar jugant fins al 27 anys. 
Per què va fundar el Club Nata-
ció Sant Andreu?
L’Ajuntament estava construint uns
col·lectors a la rambla i l’empresa
constructora, per compensar l’obra
que feia, havia de construir una ins-
tal·lació esportiva. Van fer un polies-
portiu i una piscina. La piscina, la
van donar al club de natació que hi
havia, el Fabra i Coats, el qual va can-

viar de nom i es va dir Club Natació
Sant Andreu. Va ser l’any 1971.  
Vostè és president des del 1995.
Sí, ja fa onze anys. El Club és en
aquests moments, esportivament
parlant, el millor d’Espanya, perquè
és el campió d’Espanya de natació.
En waterpolo som a la divisió d’ho-
nor des de fa molts anys, en nenes i
en nens. 
En un altre nivell, que no sigui
l’esportiu, què creu que ha apor-
tat el Club Sant Andreu al barri i
al districte?
Jo diria que el club ha donat al dis-
tricte qualitat de vida. Perquè si es té
en compte que som 12.500 socis i
abonats, entre totes quatre instal·la-
cions que tenim al barri, es veurà que
és aproximadament un 10% de la po-
blació del districte. Crec que estem
fent una tasca social molt important,
perquè aquí hi ha un grup de mun-
tanya, d’excursions, de bicicleta, de
petanca, de tennis, de mus...
És també un club social.
Som molt socials, a diferència dels
clubs esportius que existeixen al
país. No dic que siguem els únics,
però sí els primers. Aquí normal-
ment ve tota la família , cadascú

practica el seu esport, després dinen
al club i a la tarda juguen. Dissabte i
diumenge a les tardes està tot ple.
No la piscina, les sales socials. Vigi-
lem molt que l'aspecte social sigui el
que predomini perquè al cap i a la fi
és el que paga l’esport. 

Dels 12.500 clients, quants són
els socis del Club Natació Sant
Andreu?
7.000. Són els propietaris del Club.
Però fa un any vam tancar. Hi ha una
llarga llista d’espera, la qual no obri-
rem fins que no hi hagi més obres fe-
tes. Ara estem treballant en una obra
impressionant. 
I quin és aquest gran projecte?
Volem fer un edifici  a l ’entrada.
Aquesta entrada tan maca conti-
nuarà sent maca, perquè serà molt

alta, amb arbres. Farem quatre pisos
a sobre, socials.
Vol dir amb sales de reunions...
De reunions, de billar, de dòmino, sa-
les d’estar, de conferències... Ara
quan plou tenim un problema, per-
què les sales que hi ha són petites.
Amb aquest nou edifici hi guanyarem
molt perquè podrem donar més sor-
tides al soci.
Cada vegada serà menys un club
esportiu.
No. El bar passarà a la primera planta
de l’edifici i el seu lloc l’ocuparan pis-
tes de paddle, que no en tenim.
I vostè practica esport?
Des que sóc president no faig gens
d’esport, em passo hores aquí. Comp-
ta que són 135 empleats. 
Però vostè no té excuses, no s’hi
ha de traslladar.
Sí, però des que arribo tinc reunions,
de l’económica, de junta directiva, de
festa major. Perquè fem una festa
major dins Sant Andreu. Fem més ac-
tivitats que l’Ajuntament, totes ober-
tes al barri.
Es mereixen un premi.
El barri s’ha portat molt bé amb no-
saltres i nosaltres ens portem bé
amb el barri.

E N T R E V I S T A Agustí González ,  president del Club Natació Sant Andreu

Agustí González, davant de la piscina del club.

Fa 31 anys va canviar el banyador de natació 

per tasques directives al Club que va cofundar.

Ara, en reconeixement a la feina feta des d’aquí,

acaba de rebre el Premi Sant Andreu

“Vigilem molt que l'aspec-
te social sigui el que pre-
domini, perquè és el que

paga l’esport”

“El barri s’ha portat
molt bé amb nosaltres
i nosaltres ens portem
bé amb el barri”

Pilar
Fernández


