
Les entitats se citen amb
els veïns a l’antiga Pegaso

VEÏNATGE

La mostra d’entitats
s’ha dedicat enguany
a divulgar el civisme 

SOL I CALOR

El bon temps ha presi-
dit les activitats al Parc
de la Pegaso

DIVERSITAT

Ha comptat amb
més d’un centenar
d’estands diferents

Pàg. 3

E N T R E V I S TA Pàg. 8

David Palacios
Estudiant i periodista

“El programa 
‘Una mica de tot’
m’ha facilitat conèixer
molta gent”

PA R T I C I PAC I Ó Pàg. 6

Pla Comunitari de
Baró de Viver
Treball conjunt de

l’Administració i els veïns

C U LT U R A Pàg. 4

24 edició dels Jocs
Florals Escolars

Sant Andreu amplia el parc d’equi-

paments per a la gent gran. La

nova Residència La Sagrera, situa-

da al carrer de Berenguer de Palou,

núm. 102, té capacitat per a 96

persones, a més dels 32 usuaris

que pot atendre al seu Centre de

Dia. Ofereix serveis com ara as-

sistència mèdica i social, gimnàs-

rehabilitació o psicòleg. I al carrer

Joan Torras (núm. 49-69) s’estan

construint 79 apartaments de llo-

guer amb serveis adaptats a les ne-

cessitats de la gent gran. Es lliura-

ran a principi del 2006. Aquest

tipus d’habitatge és una alternati-

va per a persones de més de 60

anys que tenen autonomia funcio-

nal i no volen ingressar en una re-

sidència.

Sant Andreu guanya serveis
destinats a gent gran

Assistents a la inauguració de la nova residència La Sagrera. Pàg. 5

P O L I E S P O R T I U Pàg. 7

Bon Pastor
La cursa popular tanca la

Festa Major

S E R V E I  P Ú B L I C Pàg. 6

La Guàrdia Urbana
a les escoles
Fi de curs del programa 

d’educació viària
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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

Oficina d’Atenció al Ciutadà (OAC) Districte
Pl. Orfila, 1.
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
Accidents (Guàrdia Urbana, 3-5) 93 291 50 17

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

FESTA MAJOR DE BARÓ DE VIVER

Divendres 10 de juny

Gimcana popular
A les 17.30 h. Plaça Baró de Viver

I a les 22 h, a la Pèrgola, Nit jove i discoteca mòbil. 

Dissabte 11 de juny

Pregó i cercavila
A les 11.30 h. La Pèrgola

Mitja hora abans comença la cercavila i la trobada ge-

gantera. A la nit, ball de festa major també a la Pèrgola.

Diumenge 12 de juny

Sardinada popular
A les 12 h. La Pèrgola

I a les 17.30 h, homenatge a la gent gran. A les 18 h, exhi-

bició de sevillanes i a les 22 h, correfoc i fi de festa.

FESTA MAJOR DE TRINITAT VELLA

Divendres 10 de juny

Bany d’escuma
A les 18 h. Plaça de Trinitat Vella

Nit de festa amb Trio Latino
A les 22 h. Plaça Josep Andreu i Abelló

Dissabte 11 de juny

Mercat i dinar popular de “migas”
A les 11 h. Plaça de Trinitat Vella

Mercat de tallers infantils. A les 13.30 h, dinar gratuït.

Festival flamenc
A les 17.30 h. Plaça de Trinitat Vella

Diumenge 12 de juny

Sardinada popular
A les 13.30 h. Plaça de Trinitat Vella

Ball de fi de festa i focs artificials
A les 21 h. Plaça Josep Andreu i Abelló

FESTA DE LA PRIMAVERA DE SAGRERA

Diumenges 19 i 26 de juny

Concert simfònic
A les 12 h. Parc de la Pegaso

Banda Simfònica de Roquetes Nou Barris.

FESTA DEL COMERÇ 

Divendres 10 de juny

Comerç al carrer a Maragall
Horari comercial. Pg. Maragall-Trinxant

Demostració de cotxes dirigibles, fitness i maquillatge.

Orquestra de cambra de l’Escola de Música del Guinardó

(de 18 a 19 h) i Escola de Música Tritó (19.30 a 20.30 h).

Dissabte 11 de juny

Comerç al carrer a Sant Andreu
Horari comercial. Gran de Sant Andreu, Onze de Setembre,

plaça Masadas, Felip II (entre Meridiana i Jordi de Sant

Jordi i rambla de Fabra i Puig.

-Congrés
De 9 a 21 h. Plaça dels Indians

Inflable pels més petits i xocolatada.

-Zona Mercadal
De 9 a 21 h. Mercat de Sant Andreu

Inflable a la plaça de la Pomera.

-Sant Andreu Nord
Carrer Gran, entre Malats i Residència

Balls a càrrec de La Lira, inflables, puntaires i exhibició

de tinença responsable de gossos.

-Onze de Setembre
Tot el dia. Onze de Setembre

Mostra de pintors de Sant Andreu.

-Eix Sant Andreu
Tot el dia. Gran de Sant Andreu

Ballada de sardanes al matí. A les 14 h, dinar popular, i

a les 18 h, marató de bicicleta estàtica al carrer Llen-

guadoc, entre Gran i Neopàtria.

FESTIVAL MOSQUITO
Divendres 8 de juliol

Nonainoise kepum Kepam
A les 22 h. Plaça Robert Gerhard

Rumba fussion

Música electrònica
A les 22 h. Plaça de Trinitat Vella

Amb Toni Vilchez, Dj Berbe vs Sj Headbam, Jaumix Äs-

sens, The Coverman, Köntrol, Outsaida i Dani Miralles.

Dissabte 9 de juliol

Set de Dj’s
A les 20 h. Centre Cívic de Bon Pastor (Pg. Enric Sanchís, 12)

Amb Subsuelo i Labmix més convidats.

Música eclèctica
A les 23 h. Llosa de Baró de Viver

Amb Clímax, Los Impagaos, Pantanito, Rapah.

Divendres 17, dissabte 18 i diumenge 19 de juny

Marató de Teatre Juvenil
A partir de les 12 h. C. Cívic Trinitat Vella (Foradada, 36)

Teatre dels IES. Cloenda amb dj’s de Ràdio Trinitat Vella.

Dimarts 28 i dimecres 29 de juny

El círculo de tiza (de Bertolt Brecht)
A les 21 h. Nau Ivanow (Hondures, 30)

www.bcn.es/publicacions

bcnrevistes@mail.bcn.es

Una publicació de l’Ajuntament de Barcelona. Consell d’Edicions i Publicacions: Ferran Mascarell, Enric Casas, Joaquim Balsera, Alfredo Jorge Juan, Màrius Robert,

Joan Conde, Glòria Figuerola, Joan A. Dalmau, Oriol Balaguer, Josep M. Lucchetti, José Pérez Freijo. Director: Enric Casas. Director editorial: José Pérez Freijo.

Sotsdirector: Joan Àngel Frigola. Redacció: Felicia Esquinas, Carmen Anfosso, Núria Mahamud, Pilar Fernández, Gerard Maristany, Daniel Venteo, Pere S. Paredes,

Josep Maria Contel, Joan Anton Font, Dolors Roset, Beatriu Sanchís, Carme Herrero. Coordinació general: Andreu Parera. Coordinació de fotografia: Jaume

Novell. Fotografia: Rafael Escudé, Antoni Lajusticia, Pepa Álvarez, Cristina Diestro, Josep Maria Contel, Luis Clua, Julio Parralo, Manel Socias, Laura Llach, Jordi

Hernández, Jordi Todó-TAVISA. Disseny: Subirà i Associats. Maquetació i preimpressió: Agustín Viguera, Cristina Vidal. Edició WEB: Miquel Navarro. Producció:

Joan Isern, Maribel Baños. Impressió: Mateu Press, SA. Manipulació: General serveis. Distribució: M. Àngels Alonso i Serveis de correus. Administració:

Ascensió Garcia Departament d’Imatge i Producció Editorial. Pg. Zona Franca, 60. 08038 Barcelona. Dipòsit legal: B. 29.175-1994.



Gerard Maristany

S
etanta activitats del 27 al

29 de maig. La Mostra

d’Entitats de Sant Andreu va

ocupar literalment el parc de

la Pegaso amb tota mena de

propostes. El bon temps i la

pròpia versatilitat del parc va

fer que aquesta hagi estat

una mostra molt variada, on

igual es podia intentar esca-

lar l’impossible rocòdrom de

l’Agrupació Excursionista

Muntanya com seguir un iti-

nerari igual d ’impossible,

amb els ulls tapats, que l’ON-

CE havia instal·lat per tal de

despertar consciències sobre

les dificultats d’una persona

amb problemes de visió. La

llista d’activitats incloïa tam-

bé concurs de ball, mostra de

cuina solar, despertar trabu-

caire o un taller de còctels sa-

ludables. El lema “fem civis-

me, fem ciutat!” canalitzava

tot l’esperit d’aquest certa-

men biennal que arribava a la

cinquena edició. 

Bona part de l’interès de la

passejada se centrava a l’àrea

d’estands, on els responsa-

bles de les entitats explica-

ven què feien i com apuntar-

s ’ hi .  “Aquesta vegada ha

baixat una mica el nombre

d’entitats, perquè els pri-

mers anys vam créixer molt”,

reconeixien els responsables

del Districte. Tot i així, n’hi

havia més de cent, d’enti-

tats, un nombre capaç d’es-

gotar la curiositat dels qui

passejaven per la zona. Era

així, passejant i preguntant,

com el visitant podia conèi-

xer les activitats de la Fun-

dació Sagrera, que des de fa

un any compta amb un cen-

tre de documentació on es

recull la història del barri; o

la situació de la campanya

“Salvem la cúpula de Sant

Andreu” (necessiten uns 120

milions de les antigues pes-

setes, i encara els falta la

meitat l larga d ’aquests

diners per restaurar la cúpu-

la de la parròquia); o Barce-

lona Acció Solidària, que des

d’aquest mes de juny s’ins-

tal·la al districte de Sant An-

dreu.
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Les dues jornades de la Mostra d’Entitats d’enguany es van caracteritzar per un temps molt bo.

Més de cent associacions han par-

ticipat del 27 al 29 de maig en la

Mostra d’Entitats del districte.

Una excel·lent ocasió per compro-

var l’evolució d’un sector sempre

àvid de fitxar nous veïns

Les entitats celebren al parc de
la Pegaso la seva mostra biennal

L’ A L C A L D E , A  R À D I O  T R I N I TAT  V E L L AA
Des de Ràdio Taller Trinitat Vella, David

Palacios va “segrestar” un moment l’alcal-

de durant la seva visita per fer-li una petita

entrevista.“Necessitem una ciutat diversa i

integrada. L’associacionisme és molt im-

portant per construir civisme”, responia

Joan Clos. Al final, Palacios li entregà una

samarreta.

El lema “fem
civisme, fem
ciutat!” centrava
l’esperit del
certamen

C IU TA DA N S OPINE N

Xavier Ortuño
Societat La Lira

La Mostra està bé per-
què pots anar veient
qui es mou i qui no. La
gent pot veure què
estem fent sense neces-
sitat de passar pel nos-
tre local.

Paulina Torres
Associació Caliu

És una manera de tro-
bar-nos les diferents
entitats que no ens
coneixem. De vegades
hi ha novetats que
poden afavorir la teva
entitat.

Gavina Ibern
Associació Terra de
Gavines

Participar aquí és una
oportunitat fantàstica,
perquè feia quinze dies
que havíem inaugurat
el local i ens podem
donar a conèixer.

Maurici Arias
Geganters de Sant
Andreu

No dediquem la mostra
a recaptar nous socis,
perquè afortunada-
ment en tenim molts,
que ens coneixen de les
nostres activitats al
carrer.

Josep Mas
Químic

Una mostra així per-
met adonar-te del
nivell que hi ha, que és
alt i molt voluntarista.
Encara que un no hi
participi és bo saber
què es fa.

Jordi Coromines
Esplai La Sagrera

La mostra està interes-
sant, però la gent mira
molt i pregunta poc. De
tota manera, fa un
parell d’anys això esta-
va mig mort.

Q u è  a p o r t a  a  S a n t  A n d r e u  l a  M o s t r a  d ’ E n t i t a t s ?
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Beatriu Sanchís 

H
e pujat al Turó de

l’Home/i m’he trobat

amb un home. /He pujat al

Matagalls / i m’he trobat

amb un gall./ He pujat al

Pirineu/i he fet un ninot de

neu. /He vist Montserrat/

des del meu terrat./ Aquest

estiu aniré al Puigmal/i des

d’allà vull veure un animal.

/Seguiré fent excursions/

que de muntanyes n’hi ha

milions”. Aquest ha estat el

primer premi de la catego-

ría A de poesia que ha gua-

nyat l’estudiant Georgina

Collado del CEIP Pompeu

Fabra. 

Enguany, s’ha celebrat la

24 edició dels Jocs de Sant

Andreu. L’acte central d’en-

trega de premis va tenir

com a escenari el Sant An-

dreu Teatre, el passat 9 de

maig. 37 escoles de primà-

ria i secundària del distric-

te varen participar en les

diferents categories de poe-

sia i prosa amb un total de

341 treballs presentats. Un

cop finalitza l’entrega dels

premis, es comença l’edició

d’un llibre commemoratiu

amb tots els treballs gua-

nyadors. Prèviament, s’ha

fet arribar a participants,

escoles i col·laboradors el

llibre de l’edició anterior.

Els Jocs recullen treballs de

diferents escoles partici-

pants amb la supervisió del

professorat. Cal destacar la

participació de les tres es-

coles d’educació especial de

Sant Andreu. 

Els Jocs són una proposta

conjunta entre el Districte i

el Centre de Recursos Pe-

dagògics de Sant Andreu.

Abans de donar els premis

als guardonats, es consti-

tueix un Jurat format per

persones de renom dins del

món de la cultura. La pre-

sidència del Jurat ha recai-

gut, aquest any, en l’escrip-

tora i pedagoga Roser Ros.

Durant l’acte central es va

entregar als premiats un lli-

bre i una flor, després del

parlament de benvinguda

de la presidenta del Jurat.

L’acte va comptar amb l’ac-

tuació musical dels alumnes

de l’IES Joan Fuster. Els

guanyadors participaran als

Jocs Florals de Barcelona.

Festa de la 24 edició dels Jocs
Florals Escolars del districte

Acte central de l’entrega de premis dels Jocs Florals Escolars.

Cada any 
s’edita un llibre
commemoratiu
amb els treballs
guanyadors

La plaça Orfila

Quan es va produir l’agregació a Barcelona, una part del

nucli antic de Sant Andreu el configuraven carrers es-

trets, ombrívols, poc transitats i amb molts problemes

de salubritat. Amb la nova divisió administrativa de

Barcelona, l’antic poble es convertia en barri i la plaça

Orfila prenia un caire de centralitat, tant pel que feia al

seu aspecte administratiu, com al comercial i social. La

plaça de la Constitució, com se la coneixia, era un espai

petit i tancat que va guanyar en superfície gràcies a les

obertures del carrer Malats entre 1916 i 1922 i del pas-

seig de Torras i Bages entre 1928 i 1932. Actualment,

La plaça acull la seu del Districte, en un edifici construït

el 1842 i ampliat el 1915, l’església de Sant Andreu de

Palomar, construïda per Pere Falqués a partir de 1850 i,

des de 1968, l’estació de metro de la línia 1. 

Si té fotografies o documents del seu barri, en pot fer 

donació a l’Arxiu Municipal del Districte. T. 93 291 69 32

Abans La plaça durant la celebració d’una festa, a principi dels

anys vuitanta. 

Ara Els nous edificis, la reurbanització i el creixement de l’arbrat,

han canviat la plaça.

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

L’acte central de la celebració dels Jocs
Florals Escolars va tenir lloc al saT amb la
participació de 37 escoles del territori

“



Redacció

L
’Ajuntament de Barcelona

ha presentat a la Genera-

litat un Pla per a la rehabilita-

ció i altres actuacions al barri

de la Trinitat Vella, en la se-

gona convocatòria que ha

obert el Govern català, d’a-

cord amb la Llei de barris. El

Pla, que ara està pendent de

l’aprovació per part de la Ge-

neralitat, preveu actuacions

de millora de l’espai públic i

dotació d’espais verds, mit-

jançant la urbanització dels

carrers principals del barri. 

Altres mesures previstes són

la rehabilitació d’elements co-

muns dels edificis privats i la

incorporació de tecnologies

de la informació als edificis,

supressió de barreres arqui-

tectòniques i actuacions per a

la millora de la mobilitat o de

l’eficiència energètica de l’es-

pai públic. 

Amb aquest Pla es vol posar

en marxa un nou programa

de millores complementàries

a les ja iniciades a la Trinitat

Vella per evitar processos de

degradació d’edificis i també

per millorar el nivell dels

equipaments i els serveis. 

El barri de la Trinitat Vella té

una població de 9.193 ha-

bitants, els quals viuen en

2.851 habitatges distribuïts

en una superficie de 15,47

hectàrees. A més de Trinitat

Vella l’Ajuntament ha presen-

tat projectes per al Poble Sec.
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Reformes al barri del Bon Pastor
L’Ajuntament ha donat llum verda al projecte d’ur-

banització del Pla especial de reforma interior del

barri del Bon Pastor per un pressupost de

7.447.366,66 ¤. El projecte comprèn la reurbanitza-

ció dels vials dels interiors d’illa compresos entre

els carrers de Mollerussa, Arbeca, Sant Adrià i Sè-

quia Madriguera. També es redefiniran els espais

dels carrers Sas i Vilamajor. Les obres es faran en

diverses fases.

Presentat un llibre sobre Sant Andreu
“Si el Versalles em fos contat. 1928-2003” és el nom

de la publicació editada per l’Ajuntament i basada en

els escrits originals de Pere Heredero. Durant dèca-

des, Heredero va estar al davant del bar Versalles. El

llibre és tota una crònica social de 75 anys del barri

de Sant Andreu. A l’hora vol ser un homenatge a

l’emblemàtic bar. La presentació del llibre va tenir

lloc durant el mes de maig. 

Nova edició de “La Tira”
Arriba un any més una nova edició de la “La Tira”, el

cicle cultural d’estiu del districte. L’activitat recull un

gran nombre d’esdeveniments organitzats pels dife-

rents equipaments del territori i el teixit associatiu.

La trobada es fa els mesos de juny, juliol i agost. Cal

destacar-ne: els concerts al Parc de la Pegaso, la ter-

rassa d’estiu del Bon Pastor o Mosquito Festival de

Baró. Més informació: 010.

Festa de Comerç al Carrer
Els dies 10 i 11 de juny té lloc la 10a Festa del Comerç

al Carrer. Seran dues jornades en les quals establi-

ments comercials de diversos barris de tot el distric-

te treuran al carrer parades per mostrar al públic la

seva oferta.

Felicia Esquinas

S
Sant Andreu amplia la

seva oferta d ’equipa-

ments per a la gent gran.

L’11 de maig es va inaugurar

la Residència Assistida i Cen-

tre de Dia La Sagrera (Beren-

guer de Palou, núm. 102). I

als números 49-69 del carrer

Joan Torras, s’hi estan cons-

truint 79 apartaments de llo-

guer amb serveis que s’acaba-

ran el març del 2006. La llista

d’espera per accedir a aquests

apartaments ja està tancada.

Igual que la resta de residèn-

cies públiques de Catalunya,

La Sagrera respon al model

de residència assistida. És

projectada per a persones

que tenen algun tipus de de-

pendència i necessiten aten-

ció especialitzada. Promogu-

da per la Generalitat, disposa

de 96 llits i té serveis com ara

assistència mèdica i social,

gimnàs-rehabilitació, psicò-

leg o podologia. El Centre de

Dia, obert a gent gran que no

viu a la residència, té capaci-

tat per a 32 usuaris. 

El Patronat Municipal de

l’Habitatge va començar a fer

apartaments per a gent gran

durant la legislatura 1999-

2003. Són habitatges amb

serveis adaptats a les necessi-

tats de la tercera edat i cons-

titueixen una alternativa per

a les persones que encara

gaudeixen d’autonomia i no

volen ingressar en una re-

sidència. Els del carrer Joan

Torres tindran un o dos dor-

mitoris i un màxim de 69 m2.

Estaran equipats amb bany

adaptat i alarma centralitza-

da, i oferiran serveis com ara

teleassistència, neteja a fons

dels habitatges un cop al mes

i consergeria.

La nova residència
La Sagrera, estrena-
da aquest mes de
maig, té 96 places.
No és l’única nove-
tat en serveis per a
la gent gran al dis-
tricte de Sant
Andreu. Ara s’estan
construint, al carrer 
Joan Torras, 79,
apartaments de
lloguer amb serveis Un moment de la inauguració de la residència La Sagrera.

Nova residència i construcció
d’apartaments per a gent gran

Els apartaments
tenen serveis
adaptats per 
a la gent gran

Co m  s’ a d j u d i q u e n  e l s  a p a r t a m e n t sA
Per optar a aquests habitatges, s’ha de tenir més de 60

anys i autonomia funcional, residir a Barcelona, no ser

propietari d’un habitatge (si se n’és, s’ha de deixar una

primera opció de compra al Patronat) i tenir uns ingres-

sos inferiors a 3,5 vegades el salari mínim interprofessio-

nal.L’adjudicació no es fa per sorteig,sinó per puntuació,

la qual atorga una Comissió de Valoració i Admissió inte-

grada per personal dels districtes a on es construeixen

aquests edificis i altres membres externs. Els factors que

més es valoren són la necessitat d’un habitatge, les difi-

cultats d’accés a l’habitatge habitual, les circumstàncies

familiars i personals i els ingressos. Més informació, al

Patronat Municipal de l’Habitatge (Tel. 93 291 85 00).

Trinitat Vella, proposat com a barri d’actuació especial

Imatge aèria del barri.
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E Q U I P A M E N T S

Beatriu Sanchís

D
esprés d’un procés que

va començar ara fa tres

anys, les institucions implica-

des han donat el vist i plau de-

finitiu al Pla Comunitari del

barri de Baró de Viver. La pe-

culiaritat d’aquest Pla és que,

a diferència d’altres territoris

on els professionals de les ins-

titucions han posat en marxa

els seus plans respectius, la

proposta d’endegar la iniciati-

va va sorgir dels veïns matei-

xos com a reivindicació per

aconseguir la millora del barri

i consolidar el seu teixit asso-

ciatiu. Existeixen quatre eixos

vertebradors del Pla que aglu-

tinen les línies bàsiques d’ac-

tuació per al 2005: la formació

i inserció sociolaboral, la pro-

moció social, la racionalització

dels serveis i un pla de comu-

nicació. L’Ajuntament, la Ge-

neralitat i els veïns mateixos

han assolit aquest compromís

on els ciutadans constitueixen

comissions per treballar en les

diferents problemàtiques que

els preocupen. “Es tracta de

donar eines perquè la població

pugui gestionar les seves prò-

pies comissions de treball i

dinamitzar les entitats i les as-

sociacions per tal d ’auto-

gestionar-se”, afirma la res-

ponsable del Pla Comunitari

de Baró de Viver, Yolanda

Burgueño. Al mateix temps, a

l’actualitat s’està treballant en

tres comissions sobre urbanis-

me, liderades per l’Associació

de Veïns Pi i Margall; de Baró

de Viver, sobre civisme, i la co-

missió de l’Associació de Co-

merciants del barri, que té

com a objectiu la formació,

gestió i dinamització del terri-

tori. S’ha previst també la cre-

ació d’una quarta comissió

que treballaria l’àmbit dels

serveis i els equipaments. En

el futur, un cop assentat el tei-

xit associatiu, es centralitza-

rien totes les entitats en un

únic espai físic per fomentar

la comunicació i coordinació

entre elles. Cal recordar que

els Plans Comunitaris tenen

una data de caducitat –no

més de cinc anys– i un cop as-

solits els objectius deixen de

tenir vigència. El Pla de Baró

de Viver és gestionat per la

Fundació Trinijove.

El Pla és una inicia-
tiva que sorgeix
dels veïns del barri
per millorar-lo

Entre els objectius del Pla, destaca la millora
del barri, aconseguida amb la unió dels
esforços dels diferents actors socials implicats 

Moment d’una sessió de treball dels integrants d’una de les Comissions del Pla.

Llum verda al Pla Comunitari 
del barri del Baró de Viver

E
l nom d’aquesta botiga de productes

ecològics i dietètics prové del nom de la

persona que la va fundar pels volts de 1850, el

Sebastianet, que era com se’l coneixia al barri.

S’explica l’anècdota que el Sebastianet era un

home molt alegre, que va voler que el seu en-

terrament fos una festa i per això va demanar

que hi toqués una banda de música. A més,

tots els pobres que la comitiva va trobar camí

del cementiri van rebre un duro d’argent, se-

gons havia disposat en el seu testament.

Després l’establiment va passar a la família

Mañá, la qual hi va estar al capdavant més de

100 anys. Des de fa vuit anys hi és la Pepita

Pérez Valls, la qual va remodelar el local i va

recuperar el nom originari de Can Tianet. A

la botiga trobem productes d’alimentació

ecològics i cosmètica natural, infusions, her-

bes, espelmes, artesania, essències i llibres

sobre salud i vida natural.

Can Tianet

Carrers Arc del Mercat amb Mateu Ferran

E L  T A U L E L L

Es manté viu el record del Sebastianet

A Can Tianet hi ha tota mena de productes ecològics i naturals.

Joan Anton Font

S E R V E I  P Ú B L I C

N.M.
Uns 35.000 alumnes de

261 escoles de la ciutat

han participat enguany

en el programa d’educació

viària La Guàrdia Urbana

a les escoles, que es du a

terme a tots els districtes

de Barcelona. D’aquests

alumnes, sis mil han gau-

dit de les instal·lacions

del Parc Infantil de Tràn-

sit, on han rebut una for-

mació vivencial de segure-

tat viària a través d’un

recorregut a peu i amb bi-

cicleta. Amb motiu de

l’Any del Llibre i la Lectu-

ra, estudiants de 103 es-

coles també han partici-

pat en el projecte

“Mobilitat i civisme. El lli-

bre dels nens i nenes de

Barcelona”, i han treballat

temes com “Què veig

quan vaig pel carrer”,

“Moure’s pel carrer” o

“Com vaig de casa a l’esco-

la”, en forma de redac-

cions, auques, frases, di-

buixos o vinyetes. Han

estat més de 6.700 apor-

tacions, de les quals és

previst de fer una selecció

per publicar un llibre a fi-

nal de curs i penjar-lo a la

pàgina web www.yout-

hontheroad.net.

Per al curs vinent, un dels

objectius és incrementar

la participació de les eta-

pes d’Educació Secundà-

ria i Batxillerat en el pro-

grama d’educació viària,

així com implicar més les

famílies en aquest aspec-

te. Per aquest motiu, és

previst elaborar mate-

rials didàctics per treba-

llar en l’àmbit familiar i

concertar xerrades a les

escoles en col·laboració

amb les AMPA. El Parc

Infantil de Trànsit –si-

tuat al costat del Parla-

ment– també és obert els

dissabtes per als infants

de 10 a 12 anys, els quals

hi poden anar acompa-

nyats dels pares. No cal

portar-hi bicicleta.

El Parc de la Ciutadella

és també l’escenari de la

6a Jornada Interactiva

d’Educació Viària, l’acte

de cloenda de curs del

programa La Guàrdia

Urbana a les escoles, que

s’ha programat per al

dia 9 de juny.

La Guàrdia Urbana fa una important tasca d’educació viària.

35.000 alumnes participen 
al programa d’educació viària
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P O L I E S P O R T I U

Pere S. Paredes

N
o hi ha límits i volem que la

nostra cursa popular augmen-

ti en nombre de participants; però

no només del nostre barri. Volem

que gent dels altres districtes de

Barcelona s’animin cada any a venir

a participar en la nostra festa atlèti-

ca!” Així de contundent s’expressa-

va Isabel Marín, presidenta de la

Comissió de Festes del Bon Pastor.

La cursa pels carrers del barri és

apta per a tot tipus de atletes, des

dels més petits, que recorren un

circuit urbà de 500 metres, fins a

un més “dur” per als joves i adults

de 3.700 metres.

Aquesta prova atlètica del districte

de Sant Andreu, que forma part

dels actes de la Festa Major del

Bon Pastor, ha tingut els seus alts i

baixos, com explica Marín: “va ha-

ver-hi una època en què no corria

quasi ningú, molt poca gent, i fins i

tot es va suspendre algun any. Però

el 1998, dos atletes consumats

com José Torres i David Posadas

ens van ajudar a millorar molts as-

pectes organitzatius de la cursa. I

així cada any s’està superant el

nombre de participants que vénen

a gaudir d’unes hores de festa i

d’esport en aquest magnífic barri”.

La Cursa no pot ser aliena a altres

actes, esportius o no, que es realit-

zin a Barcelona en aquestes dates,

“si el mateix dia que organitzem la

cursa, n’hi ha una altre una mica

més important, —diu Marín— es

nota en el nombre de participants”.

La xifra rècord d’aquesta cursa po-

pular ha estat d’uns 180 corredors,

que han pres part a les vuit catego-

ries de què es compon la prova

santandreuenca.

Però un dels que està més content

amb aquesta prova es el doble cam-

pió, Alejandro Delgado, d ’onze

anys, que ha guanyat les proves de

la seva categoria l ’any passat i

aquest: “m’havia plantejat arribar

el primer, perquè havia de defensar

el lloc que vaig aconseguir l’any

passat. No ha estat gaire difícil i ho

he tornat a aconseguir! Estic molt

content!”.

La VII edició de la Cursa
Popular del Bon Pastor
va ser una festa esportiva
espectacular amb una
gran participació dels
veïns i veïnes

A les diferents categories,
hi poden córrer 
atletes des dels 4 fins 
als 99 anys

L’escola d’Adults va participar-hi molt activament.

La Cursa popular tanca 
la Festa Major del Bon Pastor

M U LT I M È D I A

TELEVISIÓ

Barcelona Televisió

VIU EL BARRI

Cada dia de 10.30 a 13 h.

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

Freqüència Barcelona

BCN (de dilluns a divendres, de 13 a 14 h.).

L’espai d’informació local de Barcelona

PUBLICACIONS

Ciutat Nord

Ganduxer, 5-15, esc. A, 6è 3a

Tel. 93 202 30 21

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

INTERNET

L’Eix comercial de Sant Andreu

El criteri dels comerciants de Sant

Andreu segueix el model de ciutat medi-

terrània. Volen un barri on la gent pugui

viure, treballar, comprar i divertir-se.

Aquest és el model de les botigues de l’eix

comercial de Sant Andreu, a l’entorn del

carrer Gran i el Passeig de Fabra i Puig.

www.l-eix.com

Festival de Barcelona Grec’05

El BCN Festival Grec 2005 incorpora, en

la seva pàgina web, la programació com-

pleta, la informació sobre els 49 especta-

cles i la possibilitat de comprar les entra-

des on-line per a qualsevol de les actua-

cions de música, teatre o dansa que es

despleguen a la ciutat entre el 27 de juny

i el 8 d’agost.

www.barcelonafestival.com

w

“

per MANEL
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D’on arrenca la seva afició als

mitjans de comunicació?

Quan tenia nou anys, a l’endegar la

revista digital “Revista Wop”. Després

cap als tretze anys vaig començar a

donar-me a conèixer en alguns gabi-

nets de premsa enviant-los els arti-

cles que havia publicat i que feien re-

ferència a ells.

Les casernes de Sant Andreu van

ser el primer tema important,

per què?

Era un cosa important que succeïa al

costat de casa i amb la meva càmera

de vídeo vaig enregistrar tot el que

passava. També vaig fer entrevistes a

diverses persones sobre aquell as-

sumpte. La meva implicació en el se-

guiment va ser tan intensa que em va

guanyar ser considerat com “el repor-

ter més jove dels quarters”. 

I què va fer amb tot aquest mate-

rial?

El vaig editar i guardar pel simple pla-

er d’haver-ho fet. A més, com que va

ser un seguiment bastant exhaustiu,

vaig aconseguir algunes imatges ex-

clusives, que sempre he pensat que

algun dia podran tenir una sortida.

Què li deien els periodistes?

L’afer de les casernes em va permetre

fer els primers contactes amb perio-

distes de diferents mitjans, fins i tot

un dia que hi havia problemes per en-

trar en el recinte, els vaig superar grà-

cies a un equip de TV3 que em van

convidar a entrar amb ells.

Vostè es considera un periodista?

Penso que per les coses que duc a ter-

me a Ràdio Trinitat Vella, a la Televi-

sió Comtal i a la meva revista digital,

bé m’hi podria considerar.

El Fòrum també ha estat un

camp informatiu, oi?

Al començament hi anava els caps de

setmana i per entrar aconseguia la

credencial de premsa de dia. Després,

amb les vacances escolars, la meva

presència hi va sovintejar i em van

donar una acreditació. Penso que hi

dec haver anat més de quaranta vega-

des i he enregistrat tots els actes i en-

trevistes de personatges del Fòrum

que he pogut.

Qui el va impressionar més?

La vicepresidenta del govern, M. Tere-

sa Fernández de la Vega, la qual vaig

entrevistar pel que significava el seu

càrrec, i després l’actriu Angelina Jolie.

Com va arribar a la ràdio?

A l’escola fèiem un taller de ràdio. Un

dia el professor es va posar malalt i el

va substituir un altre que estava tam-

bé a Ràdio Trinitat Vella. Llavors em

va donar l’oportunitat de fer un pro-

grama a la ràdio.

Fent ràdio què ha descobert?

Com es fa un programa. “Una mica de

tot” m’ha facilitat conèixer molta gent

que he entrevistat i he après com no

anar una mica contra rellotge dins

d’un programa en directe.

I la seva entrada a Televisió

Comtal?

A Sant Andreu, durant la festa dels

Tres Tombs d’aquest any, em vaig tro-

bar amb un company d’una altra rà-

dio.Vam parlar del que jo feia a la rà-

dio i a la revista i al cap d’un temps

em va proposar de participar en un

magazine a la Televisió Comtal. Des

de llavors, els divendres a les 12 de la

nit col·laboro en aquest programa.

De què parla a la televisió?

Faig un repàs de les noticies curioses

de la setmana i les comento amb fo-

tografies i reportatges.

El seus inicis van ser una revista

digital. Com l’ha millorat?

Al començament era una revista bas-

tant infantil. Ara, després de totes

aquestes experiències, l’he dirigit cap

a gent de totes les edats.

Què és pot trobar en aquesta re-

vista?

Noticies d’actualitat i seccions espe-

cialitzades. És un mitjà de comunica-

ció digital com qualsevol altre, en el

qual també hi ha col·laboradors.

Amb la seva joventut, com porta

tota aquesta activitat?

Bé soc jove, però penso que és millor

començar ara a fer les coses, perquè

així tindré més rodatge i si algun dia

treballo en un mitjà, disposaré d’una

base pràctica per fer millor la feina.

Quan torni a ser nen què voldria

ser?

Periodista des del moment de néixer.

E N T R E V I S T A D a v i d  Pa l a c i o s ,  e s t u d i a n t  i  p e r i o d i s t a

David Palacios un tot terreny al 91.6 de la FM.

David Palacios és un jove de quinze anys,

dedicat de ple al món de la comunicació, pel

qual diferents mitjans s’han interessat. Ha dei-

xat la seva empremta, entre d’altres llocs, a

Ràdio Trinitat Vella i Televisió Comtal

“L’afer de les casernes 
em va permetre fer els

primers contactes amb
periodistes”

“El programa ‘Una mica
de tot’ m’ha facilitat
conèixer molta gent”

Josep Maria
Contel


