
Culés de tot Barcelona 
es troben a Sant Andreu

25 PENYES

La II Trobada de
Barcelona s’ha fet
enguany a Can Fabra

ESLÒGAN

“Fem barcelonisme 
als barris!” és el crit 
d’unió de les penyes.

PARTICIPACIÓ

Van ser-hi el president 
del Barça, Joan Laporta 
i alguns ex jugadors

Pàg. 3

E N T R E V I S TA Pàg. 8

Manuel de 
Solà-Morales
Arquitecte i urbanista

“Sant Andreu serà una
peça important del 
sistema metropolità.”

E Q U I PA M E N T S Pàg. 6

CEIP Pegasso
La tecnologia formarà 
part de l’aprenentatge.

E N T I TAT S Pàg. 4

Ventijol
L’associació estrena 
nou local.

El Centre Especial de Treball i
Centre Ocupacional del Taller Es-
cola de Barcelona (TEB) és una
institució de la ciutat  destinada a
atendre, formar i ocupar persones
amb discapacitat intel·lectual. Ara
construeix una nova seu, més àm-
plia,  amb capactitat per a uns 200
joves i adults, que s’aixecarà al ca-
rrer del Coronel Monasterio, 6-16.
El mes d’abril es va posar la prime-
ra pedra del nou TEB, que deixarà
les seves instal·lacions actuals, al
carrer de Gran. El solar que l’Ajun-
tament ha cedit per al nou centre
està molt a prop de l’actual i te més
de 6.000 m2 de superfície. L’inici de
l’obra ha permès descobrir un tram
de l’aqueducte romà de Barcino,
del segle I dC, que es conservarà.

El nou Taller Escola de BCN
ja està en construcció

La consellera Simó i l’alcalde Clos van posar la primera pedra. Pàg. 5

P O L I E S P O R T I U Pàg. 7

Viu l’esport
El programa promociona 
el tennis.

S E R V E I  P Ú B L I C Pàg. 6

BTV estrena un nou
informatiu de barris

SANT ANDREU
B A R C E L O N A
S U P L E M E N T  D E L  D I S T R I C T E  I  D E L S  B A R R I S •  M a i g  2 0 0 5

www.bcn.es
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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 Iglésias-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.
Sala de Lectura Bon Pastor 93 314 79 47
Pg. Enric Sanchis, 12.
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

Del 6 al 15 de maig
FESTA MAJOR DE BON PASTOR

Divendres 13 de maig
Concert de Festa Major (The Midland)
A les 23 h. Plaça Robert Gerard.

Dissabte 14 de maig
El Tòfol a la ciutat
A les 12 h. Centre Cívic Bon Pastor (pg. Enric Sanchís, 12)
Obra infantil de la Cia. Pa Sucat.
Demostració de ball de saló
A les 18 h. Plaça del Centre Cívic
Demostració de tango argentí, country, dansa oriental…
Festival de Cant i ball
A les 20 h. Centre Cívic Bon Pastor (pg. Enric Sanchís, 12)
Organitza el Centro Cultural Andaluz de Bon Pastor.
Casa convidada: AV de Ciutat Meridiana.
Correfoc/20è aniversari
A les 22 h. Sortida del carrer La Llosa
Colla de Bruixes i Diables de Bon Pastor. I després, ball
amb l’orquestra Aquarium al carrer Sant Adrià.

Diumenge 15 demaig
Ballada de sardanes
A les 12.30 h. Plaça Robert Gerard.
Rolls Band
A les 23 h. Plaça Robert Gerard
Ball de Festa Major.
Focs Artificials
A les 24 h. Carrer Santander, 120
I després continua el ball a la plaça Robert Gerard.

ACTIVITATS A LA SAGRERA

Del 6 al 13 de maig
Festa de la Primavera

7, 8, 28 i 29 de maig/4, 5 i 11 de juny
“Rastrillo”
Tot el dia. Plaça dels Jardins d’Elx.

Del 20 al 29 de maig
Cicle de teatre “Teló Amunt”
Tarda/nit. C. C. La Sagrera “La Barraca” (Martí Molins, 29)
Amb grups de teatre escolars i del barri.

Dissabte 4 i diumenge 5 de juny
Jocs i esports
A partir de les 10 h. Nau Ivanow (Hondures, 28)
Scalextric, escacs, ping-pong... Inscripcions fins al 29
de maig a: casalesportiu@hotmail.com.

Diumenges 5, 12 i 19 de juny
Concerts al Parc de la Pegaso
A les 12 h. Parc de la Pegaso
A càrrec de la Banda Simfònica Roquetes Nou Barris.

Del 14 al 22 de maig
FESTA MAJOR DE NAVAS

Divendres 20 de maig
Correfoc amb els Diables del Port
A les 21 h. Carrers del barri. Final: plaça Ferran Reyes.

Dissabte 21 de maig
Trobada Internacional Nasaco
A les 12 h. Plaça Ferran Reyes
Tast de plats de diferents països, músiques i receptes.
Festa infantil i xocolatada
A les 17 h. Carrers Josep Estivill-Navas
Botifarrada
A les 21 h. Carrers Josep Estivill-Navas
Amb tiquet. I els tradicionals balls de rams i fanalets

Diumenge 22 de maig
Sardanes
A les 12.30 h. Plaça Ferran Reyes
Amb la cobla Baix de Llobregat.
Cantada d’havaneres
A les 20.30 h. Biscaia/Josep Estivill
Actuació del grup Xarca. I rom cremat.

Divendres 20 de maig
Revolta de bruixes
A les 22 h. SAT (Neopàtria, 54)
Del grup de Sant Pacià Teatre. 

Dissabte 21 de maig
Essential Cabaret
A les 22 h. SAT (Neopàtria, 54)
D’Anna Garrell. Cabaret.

Diumenge 22 de maig
Mariana Pineda
A les 19 h. SAT (Neopàtria, 54)
Romance popular, per la companyia Casual Company.

Divendres 27 de maig
Cloenda de Fica’t al SaT!05
A les 21 h i 24 h, respectivament. SAT (Neopàtria, 54)
Teatre de foc, a càrrec dels Diables de Sant Andreu.

Divendres 27 de maig
L’Hostalera
A les 22 h. SAT (Neopàtria, 54)
Comèdia, a càrrec de Clip Teatres.

Diumenge 29 de maig
Don Gil de Alcalá
A les 18 h. SAT (Neopàtria, 54)
Sarsuela a càrrec d’Els Catalanistes.

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.
Director de continguts: Dídac Boza. 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. 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.

SANT ANDREU 08  2/5/05  11:49  Página 2



Pere S. Paredes

La II Trobada de penyes
barcelonistes de Barcelona

Ciutat va comptar amb 25
penyes adherides i amb un

programa plenament sociocul-
tural que va omplir amb els co-
lors del Barça alguns espais de
Sant Andreu. La reunió anual
de penyes es va fer l’any passat

a Nou Barris, i enguany ha tin-
gut com a escenari el Centre
Cultural Can Fabra.
Juntament amb l’entrega de
guardons als estendards de

les penyes participants, es
van veure cercaviles amb ge-
gants, capgrossos i grallers,
deprés de la representació de
les penyes participants. Tot
això, en presència del presi-
dent del FC Barcelona, Joan
Laporta, i de diversos regi-
dors de l’Ajuntament.
Vicenç Sarmiento, president
de l’Agrupació de penyes Bar-
celona Oriental i de la Penya
del Congrés, estava content
amb el desenvolupament
dels dos dies de la trobada:
“ahir hi va haver una xerrada
col·loqui molt interessant, en
la qual van participar exjuga-
dors del Barça (com Clos i
Corominas), directius del
club blaugrana i periodistes, i
on es va parlar, en un am-
bient divertit i distès, amb
molta participació del públic
assistent, de diferents aspec-
tes de l’actualitat blaugrana”.
Les penyes de seguidors, “que
són part del cor que fa bate-
gar el nostre club –afirma
Sarmiento– han participat i

han fet participar el barri
d’un dia festiu amb especta-
cles de castellers, dansaires,
geganters, actuacions musi-
cals i un dinar de germanor”.
La idea de fer la trobada de
penyes a Barcelona va sorgir
de la necessitat d’organitzar
un acte que fora de Catalunya

ja s’havia fet: reunions de pe-
nyes per potenciar els vincles
entre aquestes entitats i el
club.
“Cada vegada hi ha més pe-
nyes –puntualitza Sarmien-
to– i cada una va més a la
seva. Fem aquest acte per po-
tenciar l’associacionisme i la
unió entre totes elles”. Vicenç
Sarmiento afirma, per acabar,
que el Barça guanyarà aquesta
lliga sense patir gens.
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Els barcelonistes andreuencs van ser els amfitrions dels afeccionats de tot Barcelona.

La II Trobada de penyes

barcelonistes de Barcelona Ciutat

es va celebrar el passat dia 

16 d’abril, al Centre Cultural 

Can Fabra, i va comptar amb la

participació del president 

del Barça, Joan Laporta

Sant Andreu va ser capital culé en la
trobada de penyes barcelonistes

“ É S  L A  G E N T  D E L  B A R R I , Q U I  P U J A  I  E M P E N TA  L’ E Q U I P ”A
Marc Carrasco, directiu i membre de l’Àrea Social

del FC Barcelona, va explicar durant la xerrada col-

loqui “Fem barcelonisme als barris” que “el Barça

ha crescut per fer barcelonisme al barri. La gent

dels barris és qui puja a l’equip, no els jugadors”.

Per Carrasco “el Barça és un sentiment que es trans-

met de pares a fills. Les penyes es formen a la gent

del barri, amb el boca a boca, amb la complicitat i

l’associacionisme, és a dir, les penyes. D’aquí el pa-

per tan important d’aquestes en el suport del club”.

Hi van participar 
25 penyes i
exjugadors com
Clos i Corominas

C IU TA DA N S  OPINE N

Xavier Ortuño
Estudiant

Les penyes i el club han
de formar conjunt.
Sempre hem de donar
suport positivament al
club, tant al camp com
per televisió.
Guanyarem la lliga, i
com més aviat, millor.

Quim Raya
Té una parada al
Camp Nou

La força de les penyes
ho és tot per a un
equip. Sense la seva
força, l’equip no arriba
en lloc, no és res.
Aquest any guanyarem
la lliga, n’estic segur.

Sebastià Escayola
President Penya
Foment Martinenc

Les penyes tenen com a
finalitat fer barcelonis-
me i donar suport a l’e-
quip, igual que el club
ens ajuda a nosaltres.
La lliga penso que la
guanyarem, però no es
guanya res sense patir.

José M. Zamora
Penya Cor Culé

Les penyes no són res
sense el Barça. I el
Barça sense les penyes
tampoc no és res.
Guanyarem la lliga.
Qualsevol equip paga-
ria per estar en les con-
dicions que estem
nosaltres. No patirem.

Ester Cerradelo
Penya Centenari del
FC Barcelona

Crec que actualment el
camp és una mica fred.
Costa animar l’equip,
només ho fem quan cal
ajudar a remuntar un
partit. La lliga? Sí, espe-
ro que la guanyem, si no
seria imperdonable.

Pere Razzauti
President Penya 
Can Baró

Ha d'estar repartit en
un 50%. Les penyes
han de donar suport al
club igual que aquest
ho ha de fer amb les
penyes. No patirem
gens. Serem campions!

Q u i n  é s  e l  p a p e r  d e  d e  l e s  p e n y e s ?  G u a n y a r à  e l  B a r ç a  l a  l l i g a ?  ( O p i n i o n s  r e co l l i d e s  e n t r e  e l  1 5  i  2 6  d ’ a b r i l )
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E N T I T A T S

Núria Mahamud

Tot i que va néixer per
treballar en l’àmbit de

la infància i l’adolescència
dins del nucli familiar, du-
rant els seus deu anys de
vida l’associació Ventijol ha
tractat tot tipus de famílies
en situació de crisi, a les
quals ha ofert un suport
psicològic, social i personal
per als seus membres. A
mitjan abril va inaugurar
un nou centre de salut fa-
miliar i comunitària a les
antigues oficines de Serveis
Socials al Parc de la Pegaso,
un acte que va comptar
amb l'assistència del regi-
dor de Sant Andreu, Jordi
Hereu, de les conselleres de
Benestar i Família, Anna
Simó, i de la Salut, Marina
Geli, i de la presidenta dele-
gada de l’Àrea de Benestar
Social de la Diputació de

Barcelona, Núria Carrera,
entre altres autoritats.
Ventijol proporciona aten-
ció directa a les famílies
amb la utilització de tècni-
ques de teràpia familiar i de
mediació. Alguns dels pro-
blemes sobre els quals tre-

balla són els conflictes de
parella, les relacions pater-
nofilials, la violència fami-
liar, els abusos sexuals, les
seqüeles d’addiccions a les
drogues o l’alcohol i l’acom-
panyament en el procés de
dol per la mort d’algun fa-
miliar. Ara també ha enge-
gat un programa de xerra-

des a les escoles bressol del
districte per millorar les re-
lacions de pares i fills i “aju-
dar els nens en el seu procés
de socialització”, comenta
Carme Bosch, directora de
Ventijol.
Durant l’any passat, l’entitat
va atendre unes 280 famí-
lies, més de la meitat de
Sant Andreu, amb les quals
fa sessions quinzenals, tot i
que com més va més s’adre-
cen a tot Barcelona i els
seus terapeutes també es
desplacen a d’altres munici-
pis de la província. 
El regidor de Districte va
destacar aquest “treball en
xarxa” amb les associacions
i l’augment de superfície
que es guanya amb la cessió
d’aquesta nova seu, que
compta amb quatre sales de
teràpia a més dels despat-
xos dels professionals.
Més informació:
Ventijol
c/ Sagrera, 179-197, 1a
Tel. 93 408 12 36

Ventijol estrena nou local per
atendre les famílies en crisi 

Ventijol ha atès
unes 280 famílies
el 2004, la meitat
de les quals fora
del districte

Sant Andreu a vol 
d’ocell
La torre del campanar de la parròquia de Sant Andreu del
Palomar es va acabar de construir l’any 1889. Des de lla-
vors, a banda d’anunciar els oficis religiosos, ha estat testi-
moni de com ha anat canviant tot el seu entorn. La seva
alçada la va convertir en una excel·lent talaia per veure l’es-
pai proper i per guaitar l’horitzó. Avui, com fa cent anys,
des dels seus miradors es continua veient la fàbrica de Fa-
bra i Coats, Can Fabra, com també els canvis produïts en
l’espai que aquest edifici va alliberar als anys vuitanta i que
van convertir la nau central en un equipament cultural i la
resta en una gran plaça i un jardí verd al mig de tanta edifi-
cació. Avui dia, a l’horitzó, una gran filera d’edificis ha fet
desaparèixer la visió de part de la línia de muntanyes i  de
la Sagrada Família.   
Si té fotografies o documents del seu barri, en pot fer 
donació a l’Arxiu Municipal del Districte. T. 93 291 69 32

Abans Vista panoràmica –anys vint–, de Sant Andreu, on

sobresurt Can Fabra, antiga indústria tèxtil.  

Ara La fàbrica Fabra ha quedat engolida pel seu entorn i la zona ha

guanyat espai verd i cultural. 

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

L’associació dóna suport psicològic i
social en conflictes de parella, pares-fills,
violència familiar, abusos sexuals, etc.

D’esquerra a dreta, les conselleres Marina Geli i Anna Simó; Carme Bosch, directora de Ventijol,
i Núria Carreras, responsable de Benestar Social de la Diputació de Barcelona.
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N O T Í C I E Sf
Nova sala de lectura a Baró de Viver
El dia 22 d’abril a les 17.30 hores va inaugurar-se
una nova sala de lectura al Centre Cívic de Baró de
Viver (passeig de Santa Coloma, 108, interior). La
sala compta, a més del fons de lectura, amb un punt
de consulta a Internet gratuït i publicacions periòdi-
ques. A la sala de lectura, també s’hi fan activitats
culturals. L’horari és de les 16 a les 20.30 hores, de
dilluns a divendres. 

Taller oral a la Biblioteca Ignasi Iglésias 
La Biblioteca Ignasi Iglésias organitza el taller oral
“Atrapa la Paraula”. Les properes sessions seran el 19
i el 26 de maig. Al taller es pot aprendre l’art d’expli-
car històries, fent servir només la veu, el cos i la ima-
ginació. Una manera d’aplicar i conèixer tècniques
per explicar contes a petits i grans. El taller tindrà
lloc al Centre Cultural Can Fabra-Biblioteca Pública
Ignasi Iglésias.

150è aniversari de La Maquinista
Enguany es conmemora el 150è aniversari de la fun-
dació de les empreses La Maquinista i Macosa. D’aquí
a l’estiu s’han programat diverses conferències i de-
bats sobre la innovació industrial, el nou Estatut i el
ferrocarril del segle XXI.
Les activitats tindran lloc a l’edifici del Museu Histo-
ricosocial de La Maquinista i Macosa. El museu es
troba situat al mateix parc de la Maquinista.

2a edició de “Fica’t al SAT”
Fins al 29 de maig té lloc la 2a edició del cicle “Fica’t
al SAT”. La mostra, donant cabuda a tots els grups
amateurs del territori, vol ser un aparador de l’activi-
tat cultural del districte. Les properes cites són: 
el 15 de maig, la Companyia Tika-troupe presenta
“El fullet dels desitjos”. El dia 21, “Essential Caba-
ret”, del Grup Anna Garrell. El dia 29, “Don Gil de
Alcalà”, de la Lírica J. Arbonés i Serra.

Pilar Fernández

El nou Centre Especial de
Treball i Centre Ocupacio-

nal del Taller Escola de Barce-
lona (TEB) donarà ocupació i
atenció a gairebé 200 perso-
nes amb discapacitat intel·lec-
tual. Estarà situat en un solar
de 6.554 metres quadrats ce-
dit per l’Ajuntament i situat
entre el passeig del Palomar i
el carrer del Coronel Monaste-
rio, al barri de Sant Andreu.
La nova construcció substi-
tuirà l’actual seu del TEB, si-
tuada al carrer Gran, 420-424.
El nou equipament, molt més
ampli que l’actual i a només
uns 400 metres de distància,
integrarà els serveis assisten-
cials i de formació, així com
les oficines del centre de tre-

ball i de la cooperativa. El pro-
jecte de construcció inclou
dues edificacions: un edifici
ocupacional de 7.000 m2, les
obres del qual són les que ja
han començat, i un altre equi-
pament de 3.000 m2, que s’hi

construirà abans de 2009. Es
preveu que el grup cooperatiu
es pugui traslladar al nou em-
plaçament a finals d’any.
Al solar del carrer del Coronel
Monasterio on es fan les

obres de la nou Taller Escola
s’hi han trobat restes arque-
ològiques, concretament un
tram de l’aqüeducte romà de
Barcino, que anava del Besòs
a la plaça Nova del districte
de Ciutat Vella. Totes aques-
tes restes es conservaran i
s ’incorporaran a la nova
construcció.
Aquest equipament és el ter-
cer que es materialitza en sòls
obtinguts pel Pla Sant An-
dreu-La Sagrera. En aquest
cas es tracta del sector Colo-
rantes-RENFE. El primer
equipament beneficiat pel pla
va ser la residència de gent
gran La Sagrera, al carrer de
Berenguer de Palou, que ha
construït la Generalitat, tam-
bé a un solar municipal, i que
està a punt d’entrar en funcio-
nament. El segon és un pro-
jecte d’apartaments amb ser-
veis per a la gent gran, al
carrer de Joan Torras, que
està construint el Patronat
Municipal de l’Habitatge.

Ja han començat les obres per construir el

nou i ampliat Taller Escola de Barcelona,

destinat a l’atenció i inserció professional

de persones amb discapacitat intel·lectual

La primera pedra del futur taller escola es va posar el passat mes d’abril.

La línia verda marca la plaça d’ús prioritari per a veïns.

Àrea Verda al centre de la ciutat i anunci de nous aparcaments 
Redacció

Des d’aquest mes de maig
funciona als districtes de

l’Eixample i Ciutat Vella (ex-
cepte a la Barceloneta) el nou
sistema de regulació de l’esta-
cionament que dóna pre-
ferència als veïns. Al mateix
temps, l’Ajuntament ha adju-
dicat la construcció de cinc
nous aparcaments soterranis
a diferents punts de la ciutat.
Als districtes on funciona l’À-
rea Verda hi ha prop de

10.000 places per a ús prefe-
rent dels veïns, totes regula-
des per uns 1.200 parquíme-
tres. L’Ajuntament ha enviat
el distintiu corresponent als
veïns titulars d’un vehicle do-
nat d’alta a la zona. Els resi-
dents han rebut també una
targeta-regal per valor de 12
euros. Per als veïns, aparcar
al seu barri té el cost mínim
de 0,20 euros al dia (de di-
lluns a divendres) o 1 euro a
la setmana, mentre que els

no residents paguen 2,75 eu-
ros/hora.
Per facilitar la combinació en-
tre vehicle privat i transport
públic, l ’empresa pública
BSM, que gestiona els aparca-
ments municipals, ha creat la
targeta P-MES. Aquest abona-
ment mensual, que val 39 eu-
ros, permet estacionar fins a
12 hores diàries. Funciona als
aparcaments de BSM del Fò-
rum, del Parc Joan Miró i de
Sant Genís (Vall d’Hebron).

El nou Taller Escola ocuparà i
atendrà unes 200 persones 

El nou centre es fa
al carrer Coronel
Monasterio i inte-
grarà les restes de
l’aqüeducte romà
que s’hi ha trobat
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E Q U I P A M E N T S

Joan Anton Font

E l CEIP Príncep de Viana i
Pegaso ha estat el centre

seleccionat a la ciutat de Bar-
celona pel Departament d’E-
ducació de la Generalitat per
desenvolupar un projecte d’a-
plicació de les Tecnologies
d’Informació i Comunicació a
l’ensenyament. L’objectiu prin-
cipal del projecte és convertir
l’ordinador en una eina d’apre-
nentatge d’ús intensiu i inte-
grat, que permeti treure el mà-
xim partit de les possibilitats
que ofereixen les noves tecno-
logies en la societat de la infor-
mació i de la comunicació.
Ara fa dos anys, el CEIP Pegaso
va iniciar un pla estratègic per
aplicar aquestes tecnologies,

sobretot en les assignatures de
Llengua i Matemàtiques, però
l’ús de l’ordinador encara era
molt limitat. Amb la participa-
ció del centre en el projecte
d’integració de les Tecnologies

d’Informació i Comunicació, el
Departament d’Educació ha
dotat el CEIP Pegaso d’equipa-
ment informàtic –112 ordina-
dors de sobretaula i 24 portà-
tils– i de les infraestructures i

suport tècnic necessaris per ge-
neralitzar l’ús d’aquestes eines
en l’activitat docent. Segons el
director del centre, Manel Car-
bó, “l’objectiu és posar la tecno-
logia al servei de la formació
integral dels joves i potenciar la
seva autonomia en la societat
de la informació.” En el marc
del projecte, és previst que en
el període de dos anys es facin
servir aquests avenços tecnolò-
gics com a mínim en un terç de
les classes. El director del cen-
tre afirma que “el projecte ens
engresca, perquè ara se’ns
planteja el gran repte d’experi-
mentar i fer coses per tal d’a-
profitar totes les possibilitats
que ofereixen les noves tecno-
logies, sense oblidar, però, les
altres formes d’aprenentatge.”

Més informació
CEIP Pegaso
C/ Dublín, 5
Tel. 93 340 91 50

L’objectiu és aprofi-
tar el potencial de la
tecnologia i posar-
la al servei de la 
formació integral 

El centre ha estat escollit pel Departament
d’Educació per desenvolupar un projecte
d’aplicació de tecnologies d’informació i
comunicació

Els nens i nenes treuran profit de les noves tecnologies.

El CEIP Pegaso integrarà l’ús de 
la tecnologia a l’aprenentatge

La impremta Baltasar és una empresa fami-
liar on ja han treballat cinc generacions. Va

ser fundada l’any 1861 per Pau Baltasar, força
abans que Sant Andreu fos annexat a Barcelo-
na. La Mercè Baltasar, besnéta del fundador, és
qui regenta el negoci actualment. La cinquena
generació la formen els fills de la Mercè, l’Anna,
que dirigeix la botiga i s’encarrega del disseny
gràfic, i el Jordi, que està al capdavant del taller
i fa els els tractes amb els clients. Fan treballs
d’impressió, preimpressió i enquadernació per a

particulars i empreses, ara ja amb les tècniques
més avançades. La botiga està especialitzada en
articles per a casaments, batejos i comunions,
que es fan de manera personalitzada, com ara
invitacions, sobres, records... El bon ofici acu-
mulat al llarg de cinc generacions i el tracte
humà amb els clients han estat de sempre la
clau del seu prestigi.

Impremta Baltasar
C/ Gran de Sant Andreu, 152 bis

E L  T A U L E L L

Cinc generacions consagrades a l’ofici de la impressió

La impremta Baltasar treaballa amb qualitat.

Joan Anton Font

S E R V E I  P Ú B L I C

Núria Mahamud

BTV ha renovat el pro-
grama del migdia ence-
tant un nou espai d’ac-
tualitat més proper al
ciutadà, en què es dóna
prioritat a la informació
dels barris a través de les
televisions de Districte.
Viu el Barri, així és com
s’anomena el nou espai,
s’emet de dilluns a diven-
dres de 10.30 a 13 h –des
del passat 25 d’abril– i
consta de breus reportat-
ges en els quals es reflec-
teix el dia a dia de la
gent,els projectes o l’acti-
vitat de l’Ajuntament.
Com l’anterior programa,
segueix un model sense
presentador ni reporters
en pantalla, però està di-
vidit en blocs. 
Durant la primera franja
horària –de 10.30 a 
11 h–, Barris mostra
l’actualitat més propera
de cada districte un dia a
la setmana, dimarts en

el cas de Sant Andreu i
l’Eixample. El segon bloc
–d’11 a 11.25 h– aborda
cada dia un tema dife-
rent mitjançant càpsules
de reportatges. Dilluns,
els barcelonins, populars
o anònims, són els prota-
gonistes en el bloc 
Ciutadans; dimarts es
dedica a la Cultura (arts,
teatre, fotografia, arqui-
tectura, urbanisme, dis-
seny, moda…); dimecres
hi ha lloc per a l’Oci (gas-
tronomia, festes, turis-
me, esport…); dijous es
parla de Coneixement
(ciència i tecnologia,
medi ambient, salut, eco-
nomia i comerç, treball,
història…) i divendres es
reserva als Espectacles.
En la tercera franja
horària –d’11.25 a 
11.55 h–, es repeteixen
aleatòriament les càpsu-
les de Barris estrenades
la setmana anterior; de
12 a 12.30 h tornen a
sortir les càpsules dels
espais temàtics i, final-
ment, durant l’última
mitja hora de programa,
es recuperen els repor-
tatges de Barris estre-
nats el mateix dia. 
Dissabte i diumenge 
s’ofereix una repetició
del millor de la setmana.

Més informació
www.barcelonatv.com

El nou espai s’emet de dilluns
a divendres de 10.30 a 13 h.

“Viu el Barri”, el nou
informatiu de BTV
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P O L I E S P O R T I U

Pere S. Paredes

E ls dies dies 11 i 13 d’abril, el
Centre Municipal de Tennis de

la Vall d’Hebron va acollir la cinque-
na edició de la Trobada de Tennis In-
terinstituts del districte de Sant An-
dreu, una activitat  que s’està con-
solidant gràcies a un acord signat
entre la Federació Catalana de Ten-
nis i el districte de Sant Andreu.
El Ramon Llull, amb 59 alumnes, i
el Doctor Puigvert, amb 80, són els
instituts que han participat en l’edi-
ció d’enguany que es va jugar sobre
la sorra de tres de les pistes del com-
plex municipal de la Vall d’Hebron.
Amb la promoció de l’esport des del
Districte i a través del lema “Viu
l’esport” es pretén, en aquest cas

amb la col·laboració de la Federació
Catalana de Tennis, iniciar en
aquesta modalitat nens d’edat esco-
lar, als quals se’ls facilita uns packs
on es poden trobar des de raquetes
i pilotes fins a vídeos explicatius.
Als infants que s’hi apunten, se’ls
ensenya la teòrica i la pràctica d’a-
quest esport, i es fan sortides a pis-
tes de tennis.

“Viu l’esport” és un programa espor-
tiu que es practica de novembre a
maig, i va adreçat a alumnes d’edu-
cació infantil, primària i secundària.
Els nens, sobretot de 5 i 6 anys, són
els qui més bé s'ho passen amb
aquestes classes teòriques i pràcti-
ques, i la present edició de la Troba-
da de Tennis ha arribat a la xifra de
3.000 participants.

Per al correcte funcionament de la
trobada de tennis, que es va cele-
brar en horari de matí, la Federació
Catalana de Tennis ajuda amb l’or-
ganització, l’AE Bon Pastor hi apor-
ta dos monitors i l’IES Dr. Puigvert
i el CC Ramon Llull, dos professors
cadascun.

Gran èxit de participació
entre els nens de Sant
Andreu que volen apren-
dre a jugar a tennis.
Les classes ensenyen les
bases d’aquest esport

CC Ramon Llull i l’IES
Doctor Puigvert han
estat els participants
d’aquesta V Trobada

Els joves aprenen les bases del tennis.

Sant Andreu impulsa el tennis
amb el programa “Viu l’Esport”

M U LT I M È D I A

TELEVISIÓ

BTV Informatiu Sant Andreu
Cada dimarts a les 13.45 h 
A partir del 26 d’abril, cada dimarts a les
10.45 h: VIU EL BARRI.

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

SaT, Sant Andreu Teatre

El saT té nou web. A través d’aquesta
nova porta electrònica el saT dòna infor-
mació de la seva programació i dels ser-
veis que ofereix. També es poden adqui-
rir entrades i es pot accedir a informació
dels seus espectacles a través de l’apartat
de Premsa. Els qui vulguin també hi
poden deixar la seva opinió.
www.bcn.es/santandreuteatre

Atenció ciutadana de l’Ajuntament

L’Ajuntament ha incrementat els ser-
veis d’atenció ciutadana amb el nou
Telèfon del Civisme: 900 226 226, una
línia gratuïta destinada a recollir avisos
dels ciutadans referents als serveis de
neteja, manteniment i control de l’espai
públic. També es pot fer per Internet a
L’Ajuntament t’escolta. Hi ha més infor-
mació a l’adreça següent:
www.bcn.es/telefoncivisme/catala/

w

per MANEL
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En què consisteix la feina de
l’arquitecte?
Sobretot a donar claredat a situa-
cions confuses, com ara les que pro-
dueix el creixement de les ciutats.
L’arquitecte ha de fer les coses com-
prensibles i evidents als usuaris. 
Amb quins criteris treballa?
M’interessa l’experiència de l’espai
urbà com un espai recorregut pels
ciutadans. I això té lloc al pla de terra,
a la planta baixa. A la ciutat caminem,
passem, entrem i sortim, circulem...
Per això és important com es connec-
ta una plaça amb un carrer, una esco-
la amb uns habitatges... Aquestes re-
lacions són el punt principal que ha
de resoldre un projecte urbà. La plan-
ta baixa i el que passa allí és el que
dóna qualitat a una ciutat.
Com veu, urbanísticament, el
districte de Sant Andreu?
En aquests anys, el principal canvi
que s’està produint és l’augment de la
centralitat. Sant Andreu està passant

a ser una peça important del sistema
metropolità, tant per les noves infra-
estructures que hi poden venir com
pel creixement de la ciutat. Sant An-
dreu es troba ja en una posició molt
centrada respecte al Vallès i les zones
més properes.
Quins són els efectes d’aquest
augment de centralitat?
Doncs que comencen a aparèixer una
sèrie d’elements que ja no són sola-
ment locals, sinó que tenen una sig-
nificació d’abast més ampli. A la seva
condició de barri, d’activitat pròpia-
ment residencial, Sant Andreu hi ha
d’afegir també les funcions i relacions
d’un barri cèntric.
A Sant Andreu hi ha en marxa
alguns dels grans projectes ur-
banístics de la Barcelona actual.
Un n'és la urbanització de la
part de les casernes, que vostè
planejarà. Com li agradaria que
fos el resultat?
Primer, que lligui molt bé amb tot el
conjunt de Sant Andreu. Segon, que
afegeixi una personalitat pròpia als
elements urbans que ja integren el
barri. I tercer, que respongui a la idea
que aquesta és una part important de
la gran metròpoli. 

És un espai molt significatiu: un
total d’onze hectàrees.
Tenim un programa amb una gran ri-
quesa d’elements, amb molts equipa-
ments, alguns amb una grandària
prou substancial per ser equipaments
de ciutat; amb habitatge, comerç, es-
coles, poliesportius, centres sanita-
ris.... Serà un espai de gran complexi-
tat urbana, que crearà una extensió
de la vida ciutadana de Sant Andreu.

Una altra intervenció urbanísti-
ca rellevant és la que es farà al
triangle ferrioviari, on hi haurà
l’edifici de Frank Gehr y que
allotjarà el Museu del Transport.
Què n’opina, d’aquest projecte?
No el conec gaire, només pels diaris...
És un projecte una mica excepcional,
que potser no hauria d’esdevenir

l’emblema del districte. Pot tenir in-
terès des del punt de vista arquitectò-
nic o de solució d’uns espais especial-
ment confusos. Però el futur de Sant
Andreu ha de passar per altres ele-
ments que afectin més els espais uti-
litzats pels ciutadans a la vida diària. 
Què li sembla la “planta baixa”
de Barcelona? 
En general, bé. I aquesta és una de les
raons per les quals Barcelona és apre-
ciada internacionalment. Els espais
públics tenen una qualitat mitjana-
alta si els comparem amb els d’altres
ciutats. Però aquesta qualitat encara
s’ha de millorar. I si pensem en Sant
Andreu, doncs exactament el mateix.
I què s’hi hauria de millorar? 
Hi ha qüestions bàsiques on es podria
reforçar l’atenció, com ara el manteni-
ment dels espais públics o la relació
entre l’espai i el transport públic.
Si no fos arquitecte, a què s’hau-
ria dedicat?
M’agrada la música. Vaig estudiar di-
recció d’orquestra. Però m’he dedicat
a l’urbanisme, que és una mica el ma-
teix: combinar sons diferents perquè
facin una bona sintonia. 

E N T R E V I S T A M a n u e l  d e  S o l à - M o r a l e s ,  a r q u i t e c t e  i  u r b a n i s t a  

Manuel de Solà-Morales al seu estudi.

L’Ajuntament de Barcelona i el Consorci de la

Zona Franca ha encarregat a aquest prestigiós

arquitecte, fundador i director del Laboratori

d’Urbanisme de Barcelona (LUB), el planejament

de la zona de les casernes de Sant Andreu

“La planta baixa és 
el que dóna qualitat 

a una ciutat”

Felicia 
Esquinas

“Sant Andreu serà una
peça important del 
sistema metropolità”
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