
L’Associació d’Estudis Històrics de
l’Automoció de Sant Andreu-La Sa-
grera ha cedit documentació sobre
la fàbrica Hispano Suiza al Distric-
te. Majoritàriament són fotogra-
fies que van de 1889 a 1942. En
un termini aproximat de quatre
mesos, quan l’inventari estigui aca-
bat, li cedirà també el material que
il·lustra la història de la  Pegaso.
Després d’això, els membres de
l’associació continuaran la seva tas-
ca de recerca de la memòria histò-
rica industrial de la ciutat amb la
investigació sobre altres marques
fabricants de vehicles, perquè “Bar-
celona va ser pionera de l’automo-
ció. Va haver-hi marques que no-
més van existir dos o tres anys”,
informa el president de l’entitat.

Un arxiu sobre l’automoció
a l’abast de tothom

Fotografies com aquesta es podran veure a l’Arxiu Municipal del Districte.
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L ’A G E N D AW
ATENCIÓ AL CIUTADÀ

Oficina d’Atenció al Ciutadà (OAC) Districte

Pl. Orfila, 1.
Of. d’Atenció al Ciutadà al Centre Garcilaso

Juan de Garay, 116-118 (matins).
Telèfon d’informació 010 

(preu de la trucada: 0,55 euros + IVA /cada 
3 minuts o fracció).
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.
Sala de Lectura Bon Pastor 93 314 79 47
Pg. Enric Sanchis, 12.

SERVEIS SOCIALS

Centre de Serveis Socials 93 291 88 50
de Sant Andreu

Paixalet, s/n.
C. Serveis Socials Garcilaso 93 243 17 27
Juan de Garay, 116-118.
C. Serveis Socials Franja Besòs 93 274 41 31
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.
Centre Salut Mental 93 340 86 54
Infantil i Juvenil  

Dos de Maig, 301.

FARMÀCIES

www.farmaciesdeguardia.com

I N F O Ú T I Lt

Dijous 24 i divendres 25 de febrer
George Moustaki-Paco Ibáñez
A les 21.30 h. Palau de la Música (Sant Francesc de Paula, 2)
Duo entre dos cantautors compromesos. 

Dimecres 2 de març
Pablo Milanés
A les 21.30 h. Palau de la Música (Sant Francesc de Paula, 2)
Una nova cita amb l’autor de Yolanda o Para vivir.

Divendres 4 de març
Los Secretos
A les 21.30 h. Palau de la Música (Sant Francesc de Paula, 2)
Un concert acústic i intimista del mític grup dels 80.

Divendres 11 de març
Soprano i piano
A les 22 h. Sant Andreu Teatre (Neopàtria, 54)
Andrea Hernández i José Baz.

Diumenge 13 de març
European Union Chamber Orchestra
A les 18 h. Palau de la Música (Sant Francesc de Paula, 2)
Obres de Mozart i Haydn.

FESTIVAL BARNASANTS
Diumenge 20 de febrer
Marc Parrot
A les 22.30 h. Sala Vivaldi (Llançà, 5)
Presenta el seu darrer àlbum, Dos maletas.

Divendres 18 i dissabte 19 de febrer
Jorge Drexler
A les 22 h. L’Espai (travessera de Gràcia, 63)

Dijous 24 de febrer
Mercedes Ferrer
A les 22 h. Luz de Gas (Muntaner, 246)

Divendres 25 de febrer
Gerard Quintana
A les 22 h. Barcelona Teatre Musical (Lleida, 40)

Dissabte 26 de febrer
Lluís Llach + Feliu Ventura
A les 22 h. Barcelona Teatre Musical (Lleida, 40)

Divendres 4 de març
Marina Rosell
A les 22 h. Cotxeres de Sants (Sants, 79-83)

Dimecres 9 i dijous 10 de març
Toti Soler
A les 22 h. L’Espai (travessera de Gràcia, 63)

18, 19 i 20 de febrer 
Zzapping
Dv. i ds. a les 22 h; dg. a les 18 h. SAT (Neopàtria, 54)
Comèdia de situació improvisada pel públic. Especial
guerra de sexes.

25, 26 i 27 de febrer i 4, 5 i 6 de març
Tres germanes (Tot allò que és meu ho
duc amb mi)
Dv. i ds. a les 22 h; dg. a les 18 h. SAT (Neopàtria, 54)
De la companyia Las rosas de papel.

Dissabte 12 i diumenge 13 de març
L’evangeli segons Carles Flavià
Ds. a les 22 h; dg. a les 18 h. SAT (Neopàtria, 54)
Una peculiar visió de la Bíblia d’aquest humorista 
i presentador a BTV.

19, 20, 26 i 27 de febrer
Papirus
Ds. a les 17.30 h i dg. a les 12 h. SAT (Neopàtria, 54)
Del grup de teatre Xirriquiteula.

Dissabte 26 de febrer
Aproximacions a la màgia
A les 18 h. Biblioteca Ignasi Iglésias-Can Fabra (Segre, 24-32)
Taller de màgia a partir de 6 anys.

Dissabte 5 i diumenge 6 de març
Frankestein
Ds. a les 17.30 h i dg. a les 12 h. SAT (Neopàtria, 54)
Teatre musical a càrrec de Zum-Zum Teatre.

12, 13, 19 i 20 de març
Compare llop, comare truja
Ds. a les 17.30 h i dg. a les 12 h. SAT (Neopàtria, 54)
Teatre d’ombres.

Dimarts 8 de març
XIX edició premi 8 de març
M. Aurèlia Capmany 2005
A les 17 h. Saló de Cent de l’Ajuntament (pl. Sant Jaume)
Votació dels projectes per al premi del públic. A partir
de les 17.30 h, lliurament de tots els premis. Consulteu
més actes al web dels centres municipals d’Informació i
Recursos per a les Dones: www.cird.bcn.es.
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Pilar Fernández

Tot i l’estancament de les
vendes als dos eixos co-

mercials del districte, el de
Sant Andreu i el de Maragall,
també s’ha constatat que, en
general, ha augmentat l’a-

fluència de persones que visi-
ten les àrees comercials. Així
ha estat en el cas de l’Eix Co-
mercial Sant Andreu, perquè,
segons el president de l’asso-
ciació, “aquest any ha estat
millor que mai”. Això signifi-

ca, en paraules de Joan Ma-
teu, que l’eix continua crei-
xent i que “s’està consolidant
com un punt comercial im-
portant, no únicament del
districte, sinó de la ciutat”. 
Mateu creu que si les vendes

han disminuït no és perquè
la competencia els hagi gua-
nyat terreny, sinó perquè els
consumidors es gasten els di-
ners en altres coses, “viatges,
cotxes... Canvien les prio-
ritats”.
En el moment de tancar
aquesta edició encara no hi
havia dades, però Mateu va
confirmar que la campanya
de Nadal, pel que fa a vendes,
no havia estat gaire bona,
“però les rebaixes han co-
mençat fantàsticament bé,
més del normal”. La respon-
sable de relacions institucio-
nals de l’Eix Comercial Mara-
gall, Rosa Mendiola, es va
atrevir a donar xifres provi-
sionals i va avançar que les
vendes havien estat un 10%
per sota de l’any anterior. Les
rebaixes, en canvi, anaven bé,
“però no amb l’eufòria d’al-
tres anys”. Mendiola apunta
els centres comercials com a
causa. “Mentre més gent hi

ha venent, més s’ha de repar-
tir el pastís. Des que va co-
mençar a funcionar La Ma-
quinista, s’ha notat un canvi
tremend, i quan obri El Corte
Inglés d’Heron City també es
notarà”. 
L’al·ludit, és a dir, La Maqui-
nista, no disposava tampoc

de xifres oficials, encara que
parlava d’un augment impor-
tant de les vendes del mes de
desembre respecte a l’any
2003. Quant a l’afluència, el
portaveu del centre comercial
la xifrava en un increment
del 6% i en prop del 20% du-
rant la primera setmana de
rebaixes.

Alguns comercians diuen que la temporada de rebaixes va bé però “sense eufòries”.

Les vendes de la passada cam-

panya de Nadal han estat més

fluixes que en anys anteriors.

Hi ha més comerços on comprar o

és perquè els consumidors han

diversificat més les seves despe-

ses? Hi ha diferents versions

Més públic als eixos comercials 
tot i l’estacament de les vendes

L ' E I X  C O M E R C I A L , U N A  E S T R AT È G I A  M U N I C I PA LA
L'impuls als eixos comercials, és a dir, als comerços agrupats i organitzats en un mateix

carrer o barri, és una de les bases de la política comercial de l'Ajuntament des de fa anys.

Per al segon tinent d'alcalde i regidor de Comerç, Jordi Portabella,“el fet que l'eix comer-

cial sigui una concentració natural de comerç a cel obert, territorialment localitzat, amb

una oferta comercial continuada, plural i competitiva, és el que possibilita la seva consoli-

dació”. En aquests moments, a tot Barcelona hi ha 18 eixos comercials a cel obert i més de

40 carrers comercials.

C IU TA DA N S OPINE N

Cristina Álvarez
Botiga roba

Las rebajas siempre
van bien. Hemos conse-
guido crear una cliente-
la que confía en noso-
tros. Pero también hay
otros factores, por ejem-
plo, el tiempo: si no
hace frío no vendemos.

Xavier Cercenado
Comerciant

Fa uns anys Gran de
Sant Andreu era un lloc
molt bo, però en els
últims anys ha perdut
molt. Les raons són,
entre altres coses, l’eu-
ro, les grans marques i
que la gent compra
menys.

David Martínez
Botiga roba

Si les vendes baixen
crec que és perquè amb
l’euro els preus han
pujat, però en canvi els
salaris no ho han fet
proporcionalment i el
poder adquisitiu de la
gent és menor.

Cristina Gil
Dependenta

Vam notar la com-
petència amb les grans
marques quan es va
obrir el centre comer-
cial de la Maquinista,
però amb els anys hem
tornat a recuperar la
nostra clientela.

Romy Sánchez
Botiga roba

El comercio en el barrio
tiene buena salud. Yo
no compito con grandes
marcas, nosotros ofre-
cemos un producto que
es original y de calidad;
de cada prenda sólo
hay unas pocas piezas. 

Ramon Brió
Botiga esport

Al llarg de l’any hi ha
puntes de feina; les més
importants són la cam-
panya de Nadal i les
rebaixes. Oferim un
producte especialitzat
d’esport i competició,
ens hem fet una
clientela.

Q u i n a  é s  l a  s i t u a c i ó  d e l  p e t i t  i  m i t j à  c o m e r ç  a l  b a r r i ?

L’Eix Sant Andreu 
es consolida com
un punt comercial
important 
de la ciutat



L’any 1873, al carrer de la Sagrera, davant on avui hi ha el
pont de Calatrava, els germans Domènec i Josep Sert van
bastir una fàbrica que finalment es va dedicar a la confec-
ció de catifes i tapisseria. Aquesta va ser una de les prime-
res de Catalunya a tenir electricitat el 1879. Va arribar a
tenir 600 treballadors. L’any 1964 va tancar les instal·la-
cions de la Sagrera. A meitat dels anys setanta el solar es
va urbanitzar, i es va obrir el carrer Felip II. Al final de la
dècada dels vuitanta, en una part d’aquest solar, limitat
pels carrers de la Sagrera, Felip II i Palència, l’arquitecta
Olga Tarrasó hi va projectar una plaça triangular, que acull
dues escultures d’Ellsworth Kelly. L’indret va ser conegut
inicialment com a plaça Valls Sistach, però finalment va
rebre el nom del General Moragues. 
Si té fotografies o documents del seu barri, en pot fer
donació l’Arxiu Municipal del Districte, 93 291 69 32
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E N T I T A T S

P.F.

Un total de 44 entitats
–entre les quals n’hi ha

d’àmbit més general, però
que tenen una secció dedi-
cada a la gent gran– formen
part del Consell de Gent
Gran de Sant Andreu, enti-
tat que va començar a fun-
cionar el 2003 amb a penes
tretze o catorze associa-
cions. 
“Les associacions de gent
gran acostumen a ser acti-
ves a tot arreu. I si el Con-
sell de Sant Andreu és actiu,
les associacions ho han de
ser també, encara que hi ha
de tot. El Consell treballa

assumptes que interessen a
la gent perquè ens toca més.
Hi ha districtes que no tre-
ballen d’aquesta manera i
on les entitats se senten
més abandonades, perquè
encara que tinguem unes
activitats pròpies, necessi-
tem un suport, sentir-nos
acompanyats”. Qui així par-
la és una de les persones
que més es mou per la cau-
sa a Sant Andreu, Josep

Muñoz, president del Casal
Municipal La Palmera i pre-
sident, a més, de la Coordi-
nadora de Casals Munici-
pals de Barcelona.
A banda de plantejar els
problemes que més preocu-
pen aquest col·lectiu –les
pensions i la salut–, les enti-

tats que formen part del
Consell publiquen una re-
vista semestral, que edita el
Districte, a través de la qual
fan divulgació de les activi-
tats que realitzen. Un altre
òrgan de difusió és el pro-
grama “Info 9”, els dimecres
d’11 a 12 del matí a l’emis-
sora Districte 9 Ràdio
(100.4 del dial). És l’únic
Consell que ho fa, com tam-
bé és l’únic que organitza
cada any la celebració del
Dia de la Gent Gran, l’1
d’octubre, o que ha presen-
tat dues reivindicacions al
Parlament de Catalunya: de
millora de les pensions,
l’any 2003, i una petició de
millores socials, l’any pas-
sat, que incloïa reclama-
cions de places residencials,
centres de dia i teleassistèn-
cia, segons informa el con-
seller de Gent Gran del Dis-
tricte, Jordi Casares. 

Més informació
www.bcn.es/santandreu

Les entitats de gent gran, les
més actives de la ciutat

Hi ha 44 entitats de gent gran al districte.

El Consell de Gent

Gran de Sant

Andreu és el que

congrega un

percentatge més

alt d’entitats de la

ciutat i un dels més

actius

“Encara que tinguem 

activitats pròpies,

necessitem sentir-nos

acompanyats”

Plaça del General
Moragues

Abans El solar conegut com a plaça Valls Sistach abans de les

obres d’urbanització. 

Ara Les escultures d’Ellsworth Kelly donen un estil a l’indret. 

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

www.bcn.es/publicacions
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N O T Í C I E Sf
El Carnestoltes a les escoles
Com cada any, el Carnestoltes omple de color les es-
coles. Una de les novetats d’enguany l’han protago-
nitzat alumnes, educadors, pares, mares i antics
alumnes del CEIP El Sagrer, a la Sagrera, amb la seva
idea de recrear un fons marí. El soterrani del centre
es transforma en una zona abissal amb submarí i si-
renes. La contaminació marina també hi és present,
amb una escenografia creada amb la utilització de
material de rebuig aportat per tothom.

Ventijol es trasllada al Parc de la Pegaso
Des del mes de gener d’enguany l’Associació per a la
Salut Comunitària Ventijol s’ha traslladat a una nova
seu al carrer de la Sagrera, núm. 197, 1r pis (centre
Pegaso, tel. 93 4081236). Ventijol és una entitat sen-
se ànim de lucre fundada ara fa deu anys amb l’objec-
tiu de portar a totes les famílies una atenció psicote-
rapèutica i social especialitzada. 

Biblioteques amb més activitats
Les biblioteques Ignasi Iglésias-Can Fabra, Bon Pas-
tor i Garcilaso inauguren un any ple d’activitats amb
motiu de l’Any del Llibre i la Lectura. Una de les no-
vetats és el cicle “Què llegim?” pensat per a pares i
mares; espectacles per a nens dedicats a Juli Verne,
Hans Christian Andersen, W. Shakespeare i Joanot
Martorell, itineraris familiars sobre el Quixot; cafès,
diaris amb autors, llibreters, crítics, periodistes… Un
any ple cultura per a tothom!

Obres a l’intercanviador de Sagrera
Amb motiu de les obres de millora de la L1 del metro
durant el mes de febrer es troben tancades les bo-
ques dels carrers de Felip II i Garcilaso i resta oberta
la d’Hondures. Des de finals de febrer i fins a la tar-
dor es preveu obrir la boca situada a Felip II i el tan-
cament de la de la banda de l’Acadèmia Roca, de ma-
nera que l’intercavi es farà per superfície travessant
la Meridiana per un pas de vianants.

Pilar Fernández

L ’objecte de la cessió és
tota la documentació de

què disposa l’entitat sobre les
antigues fàbriques de la His-
pano Suiza i la Pegaso, que
s’aixecaven al districte de
Sant Andreu i van formar
part de la vida quotidiana
dels seus habitants.
L’Associació d’Estudis Histò-
rics de l’Automoció Sant An-
dreu-La Sagrera es va fundar
el 2001 amb l’objectiu con-
cret de compilar material de
les dues antigues factories a
fi de reconstruir i difondre la
memòria històrica d’una in-
dústria que va tenir i encara
té gran importància a Barce-
lona. La compilació va co-
mençar amb els records per-
sonals, ja que els associats
són tots jubilats i extreballa-
dors de les fàbriques Hispano

Suiza i Pegaso. El material es
compon bàsicament de foto-
grafies, però també hi ha in-
sígnies i altres objectes. “Això
ha estat també una bona fei-
na de recerca dels antics com-
panys. I n’hi ha que no hi es-

tan gaire disposats”, explica
el president de l’associació,
Josep Casalta.
De moment només, s’ha ce-
dit la documentació que fa
referència a la Hispano Suiza,
unes 130 fotografies i algun
altre document que ja van es-
tar exposats a Can Fabra.
Aquest material correspon

als anys 1889-1942. Ara es-
tan fent l’inventari de l’arxiu
sobre la Pegaso, que esperen
poder cedir al Districte de
Sant Andreu en un termini
d’uns quatre mesos. Aquest
material comprèn els anys
que van des de la seva funda-
ció, el 1946, fins a 1989,
quan la fàbrica es va traslla-
dar a la Zona Franca i els do-
cuments es van dispersar.
L’associació continua sent la
propietària dels documents,
però el Districte en té l’ús, a
més de l’obligació de catalo-
gar-los i posar-los a disposi-
ció dels ciutadans que els vul-
guin consultar. “Vam arribar
al conveni perquè els nostres
arxius són deficients i no reu-
neixen prou condicions de sa-
lubritat i conservació”, decla-
ra el president. Casalta també
anuncia que quan acabin de
fer l’inventari de la Pegaso es
posaran a treballar amb altres
marques automobilístiques.
“Barcelona va ser pionera de
l’automoció. S ’hi van fer
molts cotxes. Va haver-hi
marques que només van exis-
tir dos o tres anys”, conclou.

A Barcelona va
haver-hi marques
que només van 
existir dos anys

L’Arxiu Municipal de Sant Andreu (carrer

Segadors, 2) tindrà un important fons sobre

la història de l’automòbil. L’Associació

d’Estudis Històrics de l’Automoció ha cedit

material sobre dues factories

Els fons de l’arxiu els han aportat extreballadors de la Hispano Suiza i la Pegaso.

Una representació al Sant Andreu Teatre.

Set dies dedicats a la formació i l’espectacle escènic
Després de l’èxit aconseguit

l’any passat, el Districte
de Sant Andreu torna a pro-
gramar tota una setmana dedi-
cada a l’espectacle escènic i a la
seva didàctica. Durant set dies,
del 14 al 20 de febrer, es con-
centraran tallers i actuacions al
voltant de l’humor, la direcció i
la producció amb alguns dels
millors professionals de l’esce-
na actual. Merche Ochoa, pe-
dagoga del Clow i pallassa de
professió, portarà a terme el

Taller A: “Ei, guapo@! t’apun-
tes a fer el pallasso?”; Jordi
Puntí, actor, director i guionis-
ta del panorama artístic català,
conduirà el Taller B: “La direc-
ció escènica partint de la im-
provisació”, i en Pep Zamora,
productor executiu al Teatre
Nacional de Catalunya des de
1996, que ha participat i orga-
nitzat companyies, grups i fes-
tivals de teatre, dirigirà el Ta-
ller C: “Els secrets de la
producció escènica”.

Paral·lelament als tallers hi
haurà activitats adreçades als
estudiants de Secundària, un
taller d’iniciació a la Commedia
dell’arte al Centre Cívic Bon
Pastor i dues funcions de l’obra
La mujer sola de Darío Fo, in-
terpretada per Beatriz Insa.
Les activitats es faran en dife-
rents equipaments culturals
del districte, com són el Cen-
tre Cívic Bon Pastor, el saT!
Sant Andreu Teatre i Les Gol-
fes de Can Fabra.

Sant Andreu guanya un arxiu 
històric sobre l’automoció
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L ’any 1963, l’Aniceto Jiménez Pita va venir
a viure a Barcelona procedent d’Oliva de

Mérida (Badajoz). De ben jove ja va sentir fas-
cinació pels rellotges. Amb dotze anys, encara
al poble, ja va construir un rellotge d’aigua.
Ara es troba entre els rellotgers de més presti-
gi del món. És creador de l’innovador sistema
Pita, que en simplifica el mecanisme i estalvia
peces. Aquest sistema  va ser tot un èxit al Sa-
lon des Inventions de Ginebra 2004, on ob-
tingué la medalla d’argent que ha permès l’A-

niceto ser acceptat com a candidat a formar
part de l’Acadèmia de Rellotgers Creadors In-
dependents de Ginebra (AHCI), on es troba
l’elit de rellotgers suïssos. L’any 1972 va obrir
la joieria-rellotgeria, on hi ha tot de vitrines
que exposen les seves creacions. Al fons de
l’establiment, s’hi pot veure el taller on les ide-
es de l’Aniceto prenen cos.

Joieria-rellotgeria Pita
Avinguda Meridiana, 223.

E L  T A U L E L L

Un rellotger de Barcelona a l’elit mundial

Aniceto Jiménez Pita a la seva botiga.

Joan Anton Font

E Q U I P A M E N T S

Dolors Roset

Com cada any, l’hivern ha
portat la grip i les infec-

cions respiratòries, com ara la
pneumònia. El mal més comú
és la grip, un procés víric que
es manifesta amb malestar ge-
neral, febre, esgarrifances, mal
de cap, dolor muscular i a les
articulacions, mucositat, tos
seca i mal de coll. La població
de més risc són les persones
fràgils i els infants de menys
de dos anys. El doctor Àlex
Guarda, director de Planifica-
ció del Consorci Sanitari de
Barcelona, indica que aquests
pacients disposen d’un centre
d’atenció primària –CAP o
centres d’atenció contínua
(CAC)–, poden sol·licitar aten-
ció domiciliària –al seu CAP, al
telèfon Sanitat respon 24 ho-
res o al 061– o, en els casos
greus, acudir al servei d’urgèn-
cies d’un hospital.
Els adults sans, assenyala el
doctor Guarda, necessiten
“d’entre tres dies a una setma-
na de repòs a casa, prendre
abundants líquids i un an-
titèrmic, preferiblement para-
cetamol, per fer baixar la fe-
bre”. Per seguir aquest procés,
la consulta al centre d’atenció
continuada més proper és la

primera opció per evitar espe-
res contraproduents o colls
d’ampolla a les urgències dels
hospitals. 

En tot cas, per fer front a
l’augment de la demanda d’a-
tenció sanitària d’aquesta èpo-
ca, al començament de desem-
bre es va activar el Pla Integral
d’Urgències de Catalunya
(PIUC), que reforça els recur-
sos assistencials en general.

Centre d’atenció 
continuada més proper:
CAP Bon Pastor 
Mollerussa, s/n
Atenció continuada de dilluns
a dissabte, de 17 a 24 h;
festius, de 9 a 24 h

CAP Sant Andreu 
Av. Meridiana, 428
Tel. 93 354 88 46
De dilluns a dissabte, de 17 a
9 h; festius, les 24 hores

CAP Via Barcino  
Via Barcino, 75
Tel. 93 345 88 46
Atenció continuada de 
dilluns a dissabte, de 17 a 9 h; 
festius, les 24 hores

CAP Passeig de Maragall  
Passeig de Maragall, 52-54
Tel. 93 446 29 50
Atenció continuada de 
dilluns a divendres, de 20 
a 24 h; dissabte, de 17 a 24 h;
festius, de 8 a 24 h

Més informació:
Urgències: 061
Sanitat respon 24 hores
Tel. 902 111 444
www.gencat.net/catsalut

Salut recorda que el
centre d’atenció
continuada és
l’opció més propera

Per fer front a

l’epidèmia de grip,

s’ha reforçat el servei

dels centres d’atenció

continuada. N’hi ha a

tots els districtes

El Centre d’Atenció Primària Bon Pastor.

Salut reforça els centres d’atenció
contínua per l’epidèmia de grip

S E R V E I  P Ú B L I CS E R V E I  P Ú B L I C

Núria Mahamud

L’1 de gener va entrar en
vigor una nova ordenança
municipal reguladora de
les obres menors que sim-
plifica els tràmits de co-
municació a l’Ajuntament
de les anomenades obres
menors, tant en domicilis
particulars com en locals
comercials i oficines.
Reformes senzilles com el
canvi de cuina o de bany,
sense tirar o posar en-
vans, la instal·lació de
parquet o la substitució
del terra poden comuni-
car-se ara amb un simple
assabentat, és a dir, que
no cal aportar cap tipus
de documentació ni pagar
taxes, i la tramitació es
pot fer a través del 010,
per Internet o en qualse-
vol Oficina d’Atenció al
Ciutadà (OAC).
A més s’ha instaurat un
nou tràmit anomenat “co-
municat”, per al qual sí
que s’ha d’aportar docu-
mentació tècnica i pagar

una taxa de 196 euros. El
“comunicat” cal per a les
obres següents: les que
afecten  la distribució
amb canvi d’envans, però
no de parets mestres; la
instal·lació d’ascensors
sense afectar l’estructura
de l’edifici; de rètols de lo-
cals; infraestructures co-
munes de comunicació;
obres a l’interior del vestí-
bul o l’escala comunitària;
l’arranjament d’un jardí o
la restauració de façanes,
parets mitgeres i patis i
terrats, sempre que no es
tracti d’edificis catalogats.
En el cas de reformes que
afectin l’estructura de l’e-
difici, el sol·licitant haurà
de demanar una llicència
d’obra i pagar una taxa de
338 euros. Tant el comu-
nicat com la llicència 
s’han de demanar a les
OAC o al registre de la
plaça Sant Miquel.

Més informació
Tel. 010  / www.bcn.es

L’horari permès per fer obres és de 8 a 22 h.

Tràmits més simples per
fer obres a casa
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M U LT I M È D I A

TELEVISIÓ

BTV Informatiu Sant Andreu
Cada dimarts a les 13.10 h 
Canal 39 UHF. 

RÀDIO

Districte 9 Ràdio - 100.4 FM
Pg. Enric Sanchís, 12
Tel. 93 278 24 04

COM Ràdio – 91.0 FM
Freqüència Barcelona
BCN (de dilluns a divendres, de 13.00 a
14.00 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

Expressió
Bofarull, 35, entl. Tel. 93 534 94 53 

La Nova Veu de Sant Andreu
De l’AV de Sant Andreu Sud
Tel. 93 346 72 03

INTERNET

Més de 50.000 visites diàries 
al web de la ciutat

Les visites a la pàgina web www.bcn.es
ja superen les 50.000 diàries. 
El 2004 va ser un bon any per al portal
municipal. El nombre de visites, respec-
te a l’any anterior, va créixer més d’un
25% i les pàgines consultades un
29,50%.
Els apartats més visitats són el directori
d’entitats i equipaments (destaquen el
Museu Picasso, l’aeroport, la Sagrada
família i el Tibidabo), la guia de
Barcelona, els jocs del civisme i l’agenda
d’activitats.
Durant l’any 2004, les activitats que
van generar més consultes van ser el
Fòrum, les festes de la Mercè i la font
màgica de Montjuïc. El català és l’idio-
ma més utilitzat en les visites, seguit de
l’anglès i el castellà. 
Una de les aplicacions del web de 
l’Ajuntament de Barcelona que creix en
nombre d’usuaris són els tràmits que es
poden fer directament a través
d’Internet, que en aquest moment són
més de seixanta.  

www.bcn.es

wP O L I E S P O R T I U

Pere S. Paredes

L a nova edició de la Cursa Es-
colar Arrels arriba a la seva

XXIV edició amb la il·lusió de con-
tinuar engrescant la canalla a fer
una mica d’esport al voltant de
l’escola i dels carrers del seu barri.
Daniel Garcia, responsable de la
cursa, rememora les 23 edicions
passades i mai oblida “el 14 de fe-
brer de 1982, quan varen tirar en-
davant la I Cursa amb només 230
corredors”.
La idea era que els alumnes de
l’escola Arrels i d’altres centres
educatius, així com els germans i

els pares que ho desitgessin, par-
ticipessin, cada segon diumenge
de febrer, en una cursa pel barri.
Com en tots els esports, actual-
ment costa molt treure de casa els
nens, “amb les consoles, video-
jocs, pel·lícules, etc. és molt difícil
il·lusionar-los perquè corrin o fa-
cin algun esport”, diu Garcia, que
recorda que la màxima participa-
ció en la cursa va tenir l loc el
1992, l’any dels Jocs Olímpics a
Barcelona, quan es van aplegar
més de 970 corredors.
Les distàncies del recorregut, di-
ferents segons les categories, van
dels 100 metres per als nens nas-
cuts el 2001, fins als 2.000 me-
tres per als pares o els nois nas-
cuts entre 1988 i 1990.
A les edicions dels anys 1988, 1989
i 1990 es va voler fer un pas més en
la difusió de l’esport i  per això es
varen incloure xerrades i col·loquis

amb atletes i persones vinculades a
l’atletisme. Hi van participar, entre
d'altres, Domingo Catalán, bicam-
pió mundial de 100 km, Alfonso
Abellán, campió d’Espanya de ma-
rató, i Raimon Vancells, aleshores
president de la Comissió de Marató
de Catalunya.

Amb la col·laboració d’entitats com
l’Ajuntament de Barcelona (Dis-
tricte de Sant Andreu), la Generali-
tat i diverses empreses particulars
que els donen suport, Daniel Gar-
cia prepara aquesta edició amb la
vista posada en la de l'any següent,
que serà tota una festa en arribar a
la vint-i-cinquena edició.

L’escola Arrels, del dis-

tricte de Sant Andreu,

organitza el diumenge

13 de febrer la popular

cursa escolar pels

carrers del barri

Els recorreguts van des dels 100 als 2.000 metres segons les edats.

La jornada comptarà

amb la presència 

d’atletes reconeguts

per MANEL

La cursa escolar Arrels arriba
aquest febrer a la 24a edició
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En aquests 25 anys, el vostre pú-
blic ha canviat molt?
Òscar: Els nens en essència són els ma-
teixos. Han canviat les circumstàncies
de la vida. Segurament fa 25 anys tam-
bé miraven la televisió, però no tant
com ara, i la relació amb les escoles i els
pares era molt diferent. Tot això fa que
a l’hora de fer un espectacle s’hagin de
tenir en compte codis d’interpretació
que abans no hi eren.
Posant, per exemple, més referèn-
cies televisives?
Òscar: Televisives i també d’Internet i
de la relació amb els pares. Als instituts
hi ha molta crispació, a les escoles no
tant, però Déu ni do... I tot això confi-
gura una realitat diferent a la de fa 25
anys.
Alguns d’aquells nens ara tenen
fills. Us vénen a veure?
Joan: Sí. I també ara alguns  ocupen càr-
recs de responsabilitat a diferents llocs,
i ens els trobem com a mestres, moni-
tors, tècnics d’espectacles, en empreses

de management. És fantàstic! Quan els
pares et porten els seus fills significa
que els agrada el que feies. A tu et fa
sentir molt vell, ha! ha! ha!, però és
molt divertit.
Per què aquesta “jubilació” antici-
pada?
Òscar: No ens jubilem, només ens sepa-
rem artísticament. La Companyia Ínfi-
ma La Puça deixa de fer pallassos, però
continuarem treballant junts en el món
de la gestió. Un s’encarregarà més de l’o-
ficina de contractació, programació i as-
sesorament d’espectacles i l’altre de la
gestió del Sant Andreu Teatre.
És  un “adéu” als escenaris?
Òscar: La nostra vida artística conti-
nuarà. No sabem si com a pallassos,
com a actors... o dirigint. Som una mica
grans, però encara ens queden uns
quants anys (ha! ha! ha!)...
I formant nous pallassos?
Joan: Ja hem impartit alguns cursets i
estem intentant que un parell de xavals
joves continuïn amb el nostre especta-
cle A-2. Probablement, ara que estem
una mica més tranquils sense actuar
constantment, ens vincularem més al
món de la docència fent cursos, cursets
o master class. 

Amb escola pròpia?
Joan: No ens hem plantejat massa el dia
de després. Marxem perquè la nostra
contribució artística al món dels pallas-
sos ha tocat sostre i ara ens començarí-
em a repetir. I això no ho hem fet mai.

Ara ja no queden gaires pallassos
populars...
Òscar: Nosaltres vam tenir la sort de
que des del 1986 fins al 1992 vam fer
TV i això ens va donar popularitat. Ara
hi ha moltes sèries comprades i molts
dibuixos. Sí que n’hi ha de pallassos,
però la realitat de Catalunya no afavo-
reix la creació ni les companyies. S’ha
afavorit molt el circuit, però la qualitat
es té poc en compte. A l’Estat espanyol,
sense anar més lluny, artísticament es
fan coses molt més interessants.

El pallasso ha quedat relegat a una
“segona” categoria dins del món
de l’espectacle?
Joan: Ser pallasso continua sent un ofici
i això passava abans amb els actors, que
tot i anar a l’Institut del Teatre o fer cur-
sets entraven en companyies indepen-
dents fins que esdevenien professio-
nals. Aquest pas intermig s’ha trencat.
En el cas dels pallassos es manté, però
es crea una paradoxa. Estan de moda,
hi ha molts cursets de pallassos, però
les companyies noves no es consoliden. 
M’imagino que voleu canviar tot
això al SAT.
Òscar: Al SAT la voluntat és que es faci
un teatre infantil i juvenil de la màxima
qualitat possible i millorar les mancan-
ces que des de l’Administració i les com-
panyies s’estan donant.
La majoria dels espectadors són
andreuencs?
Òscar: La meitat són del Districte i l’al-
tra meitat de fora.
Quins són els projectes?
Òscar: L’objectiu és consolidar la progra-
mació i participar en projectes nous per
a nens i joves. I augmentar el nombre
d’espectadors. L’any passat van acabar
amb el 35% d’ocupació de la sala.

E N T R E V I S T A Òscar  R o dr íg uez  i  Joan Busquets ,   de la  Companyia  Ínf ima la  Puça

L’Òscar i en Joan ara es dedicaran més a la gestió del SAT i a la producció artística.

“Ser pallasso és un
ofici, però ara les 
companyies noves no
es consoliden”
La Companyia Ínfima la Puça se separa artística-

ment després de 25 anys repartint somriures.

Al desembre es va acomiadar dels escenaris amb

les seves tres últimes obres al SAT, el teatre que

gestiona des de fa poc més d’un any.

Núria
Mahamud

“Pleguem perquè
hem tocat sostre i no

ens volem repetir.
No seria ètic”

• Ordena l’espai públic i facilita l’aparcament.

• Millora la qualitat ambiental.

• Descongestiona el centre de la ciutat. 

010
0,55 e cada tres min. IVA inclòs

www.bcn.es

Oficina de l’Àrea Verda
Plaça Carles Pi i Sunyer, 8-10

08002 Barcelona


