
Les primeres actuacions del Pla

de Futur del Bon Pastor comen-

cen a veure la llum. El barri ha

pogut estrenar ja l’escola bressol

Les Quatre Torres i la biblioteca

de Bon Pastor. La nova escola

bressol és en una illa on hi ha

també altres equipaments pú-

blics, com el Complex Esportiu

Municipal, l’Escola d’Adults, el

Casal de Gent Gran i l’escola Ber-

nat de Boïl. La biblioteca s’ha

construït en un solar proper al

Centre Cívic Bon Pastor i confor-

ma així una altra àrea d’equipa-

ments en ple centre urbà del bar-

ri. El Pla de Futur de Bon Pastor

és el fruit d’un ampli procés de

participació ciutadana que va ini-

ciar-se el maig de 2000. 

Nous equipaments per
al barri de Bon Pastor 

Joan Clos, explicant les fases de substitució de les “cases barates”.
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Tres Cavalcades de Reis
als barris de Sant Andreu

NOVETATS

Els barris de Congrés i
els Indians fan una
Cavalcada conjunta

PARE NOËL

Serà a Trinitat Vella
el 24 de desembre per
recórrer el barri

NENS

Al Centre Cívic de
Bon Pastor gaudiran
d’un caga-tió gegant
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Ignasi Lluís Prats
Coordinador de la

Cavalcada de Reis

“Els Tres Reis
aprecien l’acollida
que reben a l’estació
de Sant Andreu”
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El Caliu
Propostes per a

“la mitjana edat”
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Barnatresc,
caminades per
conèixer la ciutat
S’organitzen cada mes
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Punts de recollida
d’avets
Reciclar al Nadal

EQUIPAMEN T S Pàg. 6

La Llotja porta
estudis de disseny
i art a La Sagrera
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Divendres 24 de desembre

Rua del Pare Noël
A les 20 h. Sortida de Via Barcino (Trinitat Vella)

Recorregut: torrent de Perera, Peñíscola, Finestrelles,

Turó de la Trinitat, ctra. de Ribes, Galícia i plaça de la

Trinitat.

Dimecres 5 de gener

Cavalcada de Reis a 
Sant Andreu-La Sagrera
A les 17.30 h. Arribada a l’estació de Sant Andreu Comtal

Recorregut: plaça Orfila, Torras i Bages, Palomar, Gran

de Sant Andreu, Sagrera, Coll i plaça Massades.

Dimecres 5 de gener

Cavalcada de Reis a 
Congrés-Els Indians
A les 18 h. Sortida del carrer Sant Pasqual Bailón

Recorregut: Jordi de Sant Jordi, Pinar del Río, Matan-

zas, Garcilaso, Manrique, plaça del Doctor Modrego i

plaça del Congrés.

Dimecres 5 de gener

Cavalcada de Reis al Bon Pastor
A les 18 h. Sortida del carrer Enric Sanchís

Recorregut: Foc Follet, Formiga, Estadella, Llinars del V.

Biosca, Claramunt, Alfarràs, Tàrrega, Granadella i Sas.

Fins al 17 de desembre

XII Mostra d’art solidari contra la sida
Centre Cultural Can Fabra (Segre, 24-32)

Amb la col·laboració d’importants artistes com Tàpies,

Guinovart o Nazàrio i més de 200 obres que l’associació

AEC-GRIS posa a la venda per a projectes destinats a per-

sones que pateixen la malaltia.

Fins al 31 de desembre

La recuperació d’una joia de l’art català
Museu d'Història de la Ciutat - Museu Monestir de 

Pedralbes (Bda. Monestir, 9)

L'exposició pretén mostrar les diferents fases de cons-

trucció del monestir des del seu origen fins avui.

Del 21 de desembre al 16 de gener

Fil i ferro. Les fàbriques de Sant Andreu
Centre Cultural Can Fabra (Segre, 24-32)

Exposició de l’Associació de Pintors de Sant Andreu sobre

les fàbriques i les persones que hi treballen. També hi ha

una selecció de fotografies de Xavier Bassiana i un espai

per explicar experiències relacionades amb les fàbriques.

Divendres 17 de desembre

Ivanow Jazz Grup
A les 20 h. Nau Ivanow (Hondures, 30)

Concert de Nadal que celebra el 7è aniversari del centre.

Divendres 17 de desembre

7 o’clock
A les 0.30 h. Centre Cultural Can Fabra (Segre, 24-32)

Concert de funky per Andy Blue.

Divendres 17 i dissabte 18 de desembre

Lo misteri de Nadal
A les 22 h. Sant Andreu Teatre-SAT (Neopàtria, 54)

Quico el Cèlio, el Noi, el mut de Ferreries…

Divendres 24 de desembre

Revetlla de Nit Bona
A les 0.30 h. Centre Cultural Can Fabra (Segre, 24-32)

A càrrec dels Dj residents Nabil i Àlex.

Divendres 24 de desembre

Revetlla de Cap d’Any
A les 0.30 h. Centre Cultural Can Fabra (Segre, 24-32)

Gran festa amb els Dj residents Nabil i Àlex.

Dissabte 18 i diumenge 19 de desembre

Posa’m un suc
A les 22 h. Sant Andreu Teatre-SAT (Neopàtria, 54)

Pop rock infantil a càrrec del grup Macedònia.

27, 28 i 29 de desembre

25 anys i teló
A les 18 h. Sant Andreu Teatre-SAT (Neopàtria, 54)

Les tres últimes funcions de la Cia. Ínfima La Puça amb

el seus tres últims espectacles: A-2, Els cavallers del nas

vermell i Un cas com un cabàs.

Divendres 17 de desembre

Acció 11
A les 19.30 h. Centre Cultural Can Fabra (Segre, 24-32)

Dansa performance.

Dimecres 29 de desembre

Aparença 
A les 20 h. Centre Cultural Can Fabra (Segre, 24-32)

Dansa experimental a càrrec de Las Santas.

www.bcn.es/publicacions

bcnrevistes@mail.bcn.es
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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)

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

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

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

Arxiu Municipal de Districte 93 291 69 32
Segadors, 2.
Agència Tributària 93 346 58 61
Gran de Sant Andreu, 196.
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 Sagrera 93 243 10 80
Garcilaso, 1.
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



SANT ANDREU

Pilar Fernández

T
ots dos equipaments

són, a més, els primers

projectes del Pla de Futur del

Bon Pastor que estan finalit-

zats i inaugurats. En formen

part, també, la reforma de les

Cases Barates, les obres de la

futura línia 9 del Metro i la

recuperació del riu Besòs,

projectes que ja estan en fase

de realització.

L’escola bressol Les Quatre

Torres, la primera de caràcter

públic amb què compta el

barri, ofereix 81 places per a

infants entre 0 i 3 anys. Té

una superfície construïda de

600 m2, un pati de jocs de

543 m2 i un pati d’accés de

33 m2. L’escola està construï-

da en una planta baixa per-

què totes les aules tinguin

llum matinal i accés directe a

la zona d’esbarjo. El pati té

una zona especial de jocs per

als infants, zones d’aigua, ca-

seta de jocs i arbrat. Aquest

centre és al carrer de César

Augusto Sandino, 9, i està in-

tegrat en una illa del barri on

també es troben altres equi-

paments públics, com ara el

Complex Esportiu Municipal,

l’Escola d’Adults, el Casal de

Gent Gran i l’Escola Bernat

de Boïl.

Per la seva part, la biblioteca

de Bon Pastor està situada

en un solar de propietat mu-

nicipal de la plaça de Robert

Gerhard. La seva proximitat

al centre cívic del Bon Pas-

tor permet crear una àrea

d ’equipaments al  mateix

centre urbà del barri. La bi-

bl ioteca és  un edif ic i  de

nova planta amb una su-

per f íc ie  total  de més de

1.500 m2, que acollirà ini-

cialment un fons de més de

16.000 documents, entre lli-

bres, DVD i CD, a més de re-

vistes i diaris, així com accés

a Internet. Disposa, a més,

d’un espai polivalent que

pot funcionar com a sala

d’actes i acollir exposicions i

altres activitats. També té

un pati que permet la lectu-

ra de revistes i diaris a l’aire

lliure. Aquesta és la tercera

biblioteca del Districte de

Sant Andreu, després de la

de Garcilaso i Can Fabra.

El Pla de Futur del Bon Pas-

tor es va iniciar el maig de

2000 com un exercici de par-

ticipació ciutadana basat en

l’intercanvi, l’anàlisi i la inter-

pretació de tota la informació

disponible que descriu un

model de barri realista, viable

i possible. El seu objectiu és

potenciar el Bon Pastor com

un barri obert, plural i inte-

grador.

3Desembre 2004

Una festa amb nens i pares va servir per estrenar la nova escola bressol del barri.

Bon Pastor ha inaugurat 

l’escola bressol Les Quatre Torres
i una biblioteca. Són els primers

equipaments públics de 

les seves característiques 

que hi ha al barri

El Pla de Futur 
del Bon Pastor
descriu un model
de barri realista,
viable i possible

Bon Pastor estrena escola
bressol i biblioteca públiques

C IU TA DA N S OPINE N

Dídac Balança
Extreballador de
Maquinista

S’han de fer moltes
coses. Jo hi visc des de
fa 50 anys, vaig en
cadira de rodes i espero
que millorin l’accessibi-
litat. Tot el que sigui
per millorar el barri,
endavant!

Adela Zorrilla
Jubilada

Las reformas de las
casas, la biblioteca, la
guardería, el metro…,
lo veo todo muy bien y
necesario. Lo único que
espero, a mi edad, es
que tenga tiempo para
disfrutarlas.

Luis Camón
Mecànic de trens

Todo lo que sea mejorar
el barrio y la calidad de
vida de los vecinos es
perfecto. Los temas
sociales son muy
importantes. Este pro-
yecto es una esperanza
para los jóvenes.

Ángeles Alcaraz
Jubilada

Tots els projectes que
han anunciat m’agra-
den molt. El que espero
és que l’entrada dels
nous pisos i el lloguer
no siguin cars, al barri
hi vivim molts jubilats i
no hi podríem fer front.

Manuel Aparicio
Veí del barri

El tema de la vivienda
es muy importante, pri-
mero se arreglaron los
techos por las humeda-
des y ahora se ha deci-
dido construir edificios
nuevos. De acuerdo,
pero que se hagan
pronto.

Montse Rabaneda
Mare

La remodelació dels
habitatges és molt
important i també ho
són la nova escola bres-
sol i la biblioteca. Són
espais que s’aprofiten
molt. La cultura és
bàsica per al progrés.

Q u è  n ’ e s p e r a , d e  l e s  a c t u a c i o n s  d e  m i l l o r a  d e l  P l a  d e  F u t u r  d e l  B o n  P a s t o r ?
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E N T I T A T S

Pilar Fernandez

E
l Caliu es fa fundar ara

fa 18 anys per oferir

entreteniment i distracció a

les persones d’entre 50 i 66

anys del barri, el que els

mateixos responsables de

l’entitat defineixen com “de

mitjana edat”. Al comença-

ment, s’oferien tres tipus

d’activitats: les manualitats,

les festes i les excursions. A

mesura que arribaven pro-

postes noves, es va anar

ampliant, fins arribar a les

més de 15 activitats que

s’ofereixen actualment:

ioga, tai-txi, karate, francès

i anglès, català per a cata-

lanoparlants i per a caste-

llanoparlants, country, se-

villanes i sardanes, arts

aplicades –com ara pintura

a l’oli, pintura de roba, es-

malt i marqueteria–, teatre

i cantar en una coral. En

aquest centre es pot fer gai-

rebé de tot.

Les activitats estan dirigi-

des per voluntaris de la ma-

teixa associació, que fan de

professors, i el programa

s’amplia cada any en funció

de les propostes que fan els

associats. A part de les acti-

vitats setmanals, cada mes

El Caliu organitza una ex-

cursió i celebra de manera

especial totes les festes tra-

dicionals. Ara que s’acosta

Nadal, estan organitzant el

caga-tió per als néts dels so-

cis. Aquest any compten que

hi haurà una trentena de

nens i nenes més petits de

set anys. Així mateix, la co-

ral està preparant el ja tradi-

cional concert de Nadal. 

Una altre clàssic de cada

any són les dues obres de

teatre, una en català i una

altra en castellà, que inter-

preten els socis afeccionats.

De moment ja està progra-

mada la Pepa Maca per al

mes d’abril.  Altres activitats

que realitza El Caliu són les

xerrades sobre temes gene-

rals, les xerrades literàries i

les sortides al teatre.

El Caliu té actualment

1.400 socis –majoritària-

ment del barri–, però el

centre està obert a persones

d’entre 50 i 66 anys de tot

Catalunya, per la qual cosa

esperen créixer molt en el

futur.

Més informació

El Caliu

c/ Acàcies, 26

Tel. 93 351 39 53

El Caliu de Sant Andreu, propostes 
per a persones “de mitjana edat”

El Caliu es va fundar fa 18 anys i ara té 1.400 socis.

A B A N S  I  A R A

La rambla de Sant Andreu
L’any 1875, l’Ajuntament de Sant Andreu de Palomar

va unir el municipi amb el poble d’Horta i el petit nucli

de Santa Eulàlia de Vilapicina, amb una rambla que

anava de Gran de Sant Andreu al carrer de Vilapicina i

que ben aviat es va urbanitzar. Al final dels anys sei-

xanta, una decisió de l’ajuntament franquista la va

convertir en una via ràpida per a vehicles, obviant l’o-

pinió veïnal, que des d’aquell instant en va reivindicar

la reconversió a rambla. Al final dels anys vuitanta i

d’acord amb les entitats de Sant Andreu, l’Ajuntament

de Barcelona en va iniciar la recuperació amb dues va-

riants, la rambla de Fabra i Puig entre el carrer Gran de

Sant Andreu i Concepció Arenal, per tant ja no arriba-

ria a Vilapicina, i la nova rambla de l’Onze de Setem-

bre entre Josep Soldevila i el carrer Gran. 

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

donació a l’Arxiu Municipal del Districte, 93 291 69 32

Abans El passeig de l’Onze de Setembre, abans de conver-

tir-se en rambla.

Ara La rambla de l’Onze de Setembre amb la plaça de l’Abat

Escarré integrada.

Una entitat de
Sant Andreu
organitza activi-
tats per a perso-
nes d’entre 50 
i 66 anys. El Caliu
ofereix 15 propos-
tes diferents

J.M. Contel

Cada any fan dues

representacions de

teatre que 

interpreten els 

socis afeccionats
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N O T Í C I E Sf
Premi a la Cansaladeria Puig
L’última edició dels premis Barcelona, la millor boti-

ga del món ha guardonat, entre empreses i persones

del món del comerç, la Cansaladeria Puig, situada al

carrer Gran de Sant Andreu, 147. Aquesta botiga ha

obtingut el premi a l’establiment comercial 2003 en

reconeixement a la seva trajectòria, clar exemple de

continuïtat de l’empresa familiar. El propietari, Pròs-

per Puig, va rebre el guardó de mans del segon tinent

d’alcalde, Jordi Portabella.

Solidaritat al Mercat de Sant Andreu
El Mercat de Sant Andreu acull la campanya de reci-

clatge del llibre usat. Qui vulgui pot deixar els llibres

que ja no vol i endur-se’n qualsevol dels que s’expo-

sen per un euro, que es destinarà al poble sahrauí. El

mes de novembre ja es va celebrar el Mercat Solidari

d’Objectes Usats a la plaça de Can Fabra. Aquest mer-

cat va servir per finançar projectes al Sahara.

Campanya de donació de sang
El centre cívic del Bon Pastor, la plaça Orfila i el mer-

cat de Felip II són els tres punts de donació de sang

aquest mes de desembre. La sala d’actes del centre cí-

vic Bon Pastor (passeig Enric Sanchis, 12) estarà ade-

quada per fer donacions el divendres 17 de desem-

bre, de 17 a 20 hores. Una unitat mòbil estarà els

dies 21 i 30 de desembre, de 10 a 14 i de 17 a 21 ho-

res a la plaça Orfila i divendres 31 de desembre, de

10 a 14 hores al mercat de Felip II (Felip II, 118).

Dia Universal de la Infància
El Dia Universal de la Infància, que es commemora el

20 de novembre, va consistir en una xerrada col·loqui

al Centre Cívic Sant Andreu sobre La Declaració uni-

versal dels drets dels infants avui, a càrrec de Víctor

Soler-Sala, president d’Unicef-Catalunya, i una re-

presentació teatral a càrrec de Roseland Musical, al

saT! Sant Andreu Teatre.

Núria Mahamud

P
er primer cop, els barris

del Congrés i  dels In-

dians han unit enguany es-

forços per organitzar una rua

conjunta. La cavalcada sor-

tirà el vespre de Reis, a les 18

h, del carrer Sant Pasqual

Bailón i continuarà per Jordi

de Sant Jordi, Pinar del Río,

Matanzas, Garcilaso, Manri-

que, plaça del Doctor Modre-

go i la plaça del Congrés. Da-

vant de la parròquia de Sant

Pius X, els Reis d’Orient bai-

xaran de les seves carrosses i

faran un oferiment al nen Je-

sús; després continuaran

camí per Cardenal Tedeschini

fins a San Pasqual Bailón.

La de Sant Andreu-La Sagre-

ra realitzarà un recorregut si-

milar al de l’any passat. A les

17.30 h, Ses Majestats els

Reis arribaran a l’estació de

Sant Andreu Comtal. Mitja

hora més tard està previst

que surtin de la plaça Orfila

per iniciar una rua pels ca-

rrers Torras i Bages, Palomar,

Gran de Sant Andreu, Sagre-

ra, Coll i plaça Massades. Pos-

teriorment, els Reis faran

una visita als avis de la Casa

Asil, on passaran una estona

parlant amb ells. 

Els barris del Besòs

Als barris de la franja del

Besòs, l’única cavalcada és la

del Bon Pastor. Sortirà a les 18

h del carrer Enric Sanchís i

passarà per Foc Follet, Formi-

ga, Estadella, Llinars del Vallès,

Biosca, Claramunt, Alfarràs,

Tàrrega, Granadella i Sas.

El Pare Noel, per la seva ban-

da, farà un petit recorregut

per Trinitat Vella el 24 de de-

sembre. La sortida està pre-

vista a les 20 h de Via Barci-

no i seguirà per Torrent de

Perera, Peñíscola, Finestre-

lles, Turó de la Trinitat, carre-

tera de Ribas, Galícia i aca-

barà a la plaça de la Trinitat.

A Baró de Viver no hi haurà ca-

valcada, però el patge reial s’en-

carregarà de recollir les cartes

infantils a partir de les 16 h.

Per a més informació o possibles

canvis, es pot consultar el 010* o

la web www.bcn.es/nadal

* El preu de la trucada és de 0,55 €/3 minuts

El Congrés i els Indians s’uneixen
en una cavalcada conjunta
Els nens i grans
podran gaudir
enguany de tres
cavalcades als barris
del districte: Sant
Andreu-La Sagrera,
Congrés-Indians i el
Bon Pastor

Els Reis d’Orient arriben en tren a Sant Andreu Comtal.

Canvis al Metro de Sagrera per les obres de l’intercanviador
A

quests dies s ’acaba la

construcció dels dos

nous vestíbuls, exteriors i

provisionals, de l’estació de

Metro de Sagrera, situats a

l’accés de Felip II de la Línia 5

i a l’accés d’Hondures de la Lí-

nia 1. Aquests vestíbuls do-

naran servei als usuaris men-

tre durin les obres de

construcció de l’intercanvia-

dor de Sagrera-Meridiana, on

confluiran les línies 1, 4, 5 i 9

de Metro, Renfe i l’AVE. 

El nou intercanviador con-

nectarà l’actual vestíbul de

Garcilaso de la Línia 5 amb el

d’Hondures de la Línia 1 en

un mateix nivell i sense pas-

sadís d’enllaç. La seva cons-

trucció tindrà una durada

aproximada de 36 mesos. És

una obra complexa, de gran

envergadura, que es portarà

a terme en diverses fases. Els

vestíbuls de Felip II i Garcila-

so es remodelaran i s’adapta-

ran a persones amb mobilitat

reduïda. I en ambdues línies

desapareixeran les andanes

laterals per fer una gran an-

dana central. Aquesta inter-

venció obligarà a fer, més

endavant, algun tall en el

servei. 

L’intercanviador donarà ser-

vei a la futura Línia 9, que se-

gueix el seu ritme previst de

construcció. La tuneladora

que obre pas a aquesta línia

es troba ara davant del mer-

cat de Bon Pastor.S’han habilitat dos vestíbuls provisionals mentre durin els treballs.

J O C S  I  T I Ó  G E G A N T  A  B O N  PA S T O RA
El 17 de desembre, els

infants podran participar

a la jornada “Recull, juga

i... viu el Nadal”, al Centre

Cívic Bon Pastor i la plaça

Enric Sanchís, on hi haurà

tallers i un tió gegant.

D’altra banda, durant

totes les festes de Nadal i

Reis es podrà visitar al

centre cívic el pessebre alpí que han construït els es-

colars del barri en col·laboració amb una empresa espe-

cialitzada en la construcció de decorats de televisió.
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E Q U I P A M E N T S

Pilar Fernández

L
’Escola Superior de Dis-

seny i  d ’Ar t  Llot ja  és

unes de les escoles d’arts i

oficis més clàssiques i pres-

tigioses de la ciutat. Des de

l ’ inic i  del  present  curs

acadèmic, ha obert un cen-

tre al carrer Pare Manyanet,

40, del barri de la Sagrera,

un edifici que abans allotja-

va l’Escola Superior de Mú-

sica  de  B arcelona i  que,

quan finalitzin les obres de

remodelació, acollirà també

l’Escola Oriol Martorell de

Música.

La Llotja Sagrera no suposa

una ampliació en el nombre

de centres d’aquesta institu-

ció, sinó que és resultat del

trasllat de l’històric equipa-

ment del carrer de l’Hospi-

tal, al districte de Ciutat Ve-

lla. Precisament per històric

o per vell, aquell centre no

reunia les  condicions

adients per continuar do-

nant classes i la superfície

de què disposava resultava

escassa. L’escola del carrer

de Pare Manyanet disposa

d’unes instal·lacions molt

més modernes i de més su-

perfície, cosa que s’agraeix,

especialment en el cas de les

classes d’escultura i de seri-

grafia. A més, el sistema de

ventilació de les sales d’Es-

cultura i de Gravats del nou

centre cobreixen les necessi-

tats específiques de les acti-

vitats que s’hi duen a terme.

Actualment, la Llotja Sagre-

ra ofereix titulacions de grau

mitjà i superior d’Arts Apli-

cades d’Escultura i de l’Art

del Llibre. Es tracta de l’únic

centre que forma en aquesta

segona especialitat. De grau

super ior són l ’Escultura ,

l’Art del Llibre i Gravat i Tèc-

niques d’Estampació (de la

família de l’Art del Llibre).

De grau mitjà es pot triar

entre les especialitzacions

de Daurat i Policromia (Es-

cultura), Forja Artística (Es-

cultura),  Fosa Ar tística i

Galvanoplàstia i Talla Artís-

tica en Fusta, totes perta-

nyents a la família artística

de l’Escultura. Quan s’hagi

rehabilitat tot l’edifici, l’es-

cola ampliarà l’oferta amb

les especialitzacions de dis-

seny i arts plàstiques.

L’Escola Superior de Disseny i
d’Art s’instal·la a la Sagrera
La Llotja obre un
centre a la Sagrera
per millorar les
instal·lacions
dedicades a l’ense-
nyament artístic

S E R V E I  P Ú B L I C

Daniel Venteo
Un cop passades les fes-

tes, els avets que s’han fet

servir com a arbres de Na-

dal ja poden ser reincor-

porats al cicle de la natura

mitjançant el seu reciclat-

ge. Els arbres recollits se-

ran triturats i convertits

en compost, que contri-

buirà al manteniment

dels parcs i jardins de la

ciutat. 

Per facilitar el reciclatge

dels avets, enguany s’han

instal·lat 218 punts de re-

collida en carrers i places

cèntrics de tota la ciutat,

perquè tothom en tingui

un a prop de casa. Cal que

els arbres dipositats en

els punts de recollida no

tinguin cap tipus de guar-

niment, per tal de facili-

tar la seva manipulació i

tractament. Els punts de

recollida estaran en fun-

cionament entre diven-

dres 7 i diumenge 16 de

gener, ambdós inclosos.

Són cada vegada més els

ciutadans que dipositen

el seu arbre nadalenc al

contenidor perquè sigui

reciclat. Desfer-se correc-

tament de l’avet ja s’ha

convertit en un hàbit in-

tegrat en la celebració de

les festes. Durant la cam-

panya de l’any passat, es

van recollir 50.623 avets,

un 15% més que en l’an-

terior, la qual cosa va

permetre obtenir més de

32 tones de compost.

Als barris de Sant Andreu,

els punts de recollida d’ar-

bres es troben ubicats a:

• Pl. del Taxi

• Pl. Orfila 

• C. Gran de Sant

Andreu/Rubén Darío/

• C. Gran de Sant

Andreu/Pl. Comerç

• Pl. Assemblea de

Catalunya

• Parc de la Pegaso

(2 punts)

• C. Acàcies/Garcilaso/

Maragall

• Jardins de Can Fabra

• Jardins Casa Bloc/

C. Valentí Iglesias/

Eiximenis 

• Jardins d’Elx

• Pl. Ferran Reyes

(2 punts)

• Pl. General Moragues

• C. Lima/Sas/Pg. Guayaquil 

• Plaça de les Palmeres 

• Plaça de la Trinitat 

• C. Sant Adrià/Llinars/

Enric Sanchis 

• Pl. Congrés Eucarístic  

• Pl. Dr. Modrego

• Pl. Ramon Riera 

• Centre La Maquinista

Un dels “corralets” per a avets.

Punts de recollida d’avets

CONEIXEMENTS ARTÍSTICS PER A TOTHOM

La Llotja ofereix cursos monogràfics per a persones que tenen interès
per alguns dels seus tallers. Són les mateixes assignatures que estan
incloses al programa reglat (modelatge, litografia, tipografia, enquader-
nació...) i que s’obren a persones externes quan, després de la matricu-
lació, queden vacants. Els cursos costen 210 euros.

La Llotja Sagrera
Pare Manyanet, 40

Vista general del lloc on es troben les instal·lacions de La Llotja.

A
quest establiment d’objectes de ceràmica

i parament de la llar va adoptar amb el

temps el nom de “Plats i Olles”, perquè els

clients habituals del barri tenien el costum d’a-

nomenar-lo d’aquesta manera tan descriptiva.

La Mercè Garcia és qui porta el negoci actual-

ment. Encara que la botiga es va obrir al final

dels anys 40, els avis de la Mercè ja venien an-

tigament articles de ceràmica en mercats am-

bulants. El nom de l’establiment ens dóna una

idea de què s’hi ven, però hi podem trobar

molts més articles a banda de plats i olles. Hi

trobem objectes de ceràmica i estris de tot ti-

pus per a la casa; des dels més tradicionals i tí-

pics, com les cassoles i els testos de fang, o els

objectes de ceràmica de La Bisbal i València,

fins als més actuals i de moda, com el wok,

usat en la cuina xinesa, o les cafeteres france-

ses. I si el que volem no ho trobem a la botiga,

ens ho aconsegueixen.

C/ Rubén Darío, 30

E L  T A U L E L L

Plats i Olles, tres generacions servint la llar

Mercè Garcia continua amb el negoci que van fundar els seus avis.

Joan Anton Font
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M U LT I M È D I A

TELEVISIÓ

BTV Informatiu Sant Andreu

Cada dimarts a les 13.45 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

El Cor de la Ciutat, des del barri

Una pàgina feta a Sant Andreu i per gent

de Sant Andreu, dedicada a la

telenovel·la que pren com a referència el

barri. Conté una guia resum de tots els

capítols des de l’inici de l’emissió, l’any

2000 fins a l’actualitat. El web s’actualit-

za cada setmana i es fixa sobretot en els

vincles entre l’èxit de TV3 i el barri.

www.sant-andreu.com/elcordela-

ciutat

“Aliens” en un joc sobre civisme

El web del civisme de l’Ajuntament es pre-

gunta: “Estem sols a la terra?”. Es tracta

d’un còmic interactiu sobre extraterrestres,

papers i bàsquet. L’objectiu és llençar un

objecte “alien” tan lluny com sigui possible.

Tot plegat serveix per recordar-nos que la

responsabilitat que els papers siguin a dins

de la cistella, i no a fora, és nostra.  

www.bcn.es/civisme

w

per MANEL

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

Pere Paredes

M
és de 800 persones van

prendre part el 3 d’octubre

passat en la Caminada de Sant An-

dreu de Palomar, organitzada per

l’Agrupació Excursionista Munta-

nya, sota la coordinació de l’Asso-

ciació d’Entitats Excursionistes del

Barcelonès i amb el suport de la

Direcció d’Esports de l’Ajuntament

de Barcelona.

L’èxit d’aquestes caminades, ano-

menades Barnatresc, es deu a tres

activitats que comencen per la lle-

tra “C”: Caminar, Civisme i Cultu-

ra. Caminar, com una activitat físi-

ca esportiva. Civisme, perquè im-

plica respectar i compartir l’àmbit

urbà de Barcelona, i Cultura, per-

què es coneixen les zones verdes,

els monuments, l’arquitectura o la

història de la ciutat en general.

“Tot va començar fa anys, quan una

colla d’amics que volíem apropar-

nos caminant a la ciutat de Barcelo-

na –explica Enric Francesc, presi-

dent de la Associació d’Entitats

Excursionistes del Barcelonès– vam

convenir, amb la col·laboració de

l’Ajuntament, que un diumenge al

mes i al matí recorreríem la ciutat

per conèixer-la”.

Aquesta activitat urbana ha acon-

seguit aplegar més de 5.000 perso-

nes que, sense caràcter competi-

tiu, recorren uns 12 o 15 km per

diversos itineraris urbans de la

ciutat de Barcelona.

“La millor manera de conèixer Bar-

celona i els seus barris és cami-

nant”, diu Jaume Ferret, un dels

participants en l’última caminada

de Sant Andreu de Palomar i antic

veí del barri. Ara es desplaça des

de Montgat per fer aquesta prova

que passa, justament, pels carrers

on havia viscut fa anys. Com cada

any,  la  Direcció d ’Espor ts de

l’Ajuntament organitza caminades

Barnatresc per tota la ciutat.  El 3

d’octubre, a Sant Andreu; el dia 11

de novembre, a la muntanya de

Montjuïc, i així  aniran succeint-se

cada mes noves cites per als sen-

deristes de tots els barris i de tota

la ciutat. Barcelona organitza tam-

bé, des de fa cinc anys, una cami-

nada internacional amb un recor-

regut de més de 20 km. Enguany,

la cita ha estat els dies 16 i 17

d’octubre.

Barnatresc, una bona manera
de fer els camins de la ciutat
Caminar, Civisme i
Cultura: tres eixos per a
la pràctica del senderis-
me que promouen
l’Ajuntament i diverses
entitats excursionistes
de la ciutat

Les caminades urbanes han aconseguit aplegar més de 5.000 barcelonins.
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Barcelona viurà en una sola tar-

da desenes de cavalcades. Què

distingeix la de Sant Andreu i la

Sagrera?

La nostra Cavalcada és l’única de

Barcelona que es fa amb animals.

Les carrosses dels Reis van tirades

per cavalls i alguns patges també

munten. També és característic el fet

de la proximitat, perquè no hi ha

tanques separadores, i els nens po-

den entregar directament les cartes

als patges i als Reis.  

I què passa amb els camells de

sempre?

Algun any, els Reis han desfilat amb

camells, i fins i tot hi havia elefants.

Això ha estat així quan hem tingut

un circ a prop i hem pogut negociar

la presència dels animals a canvi de

publicitat .  Això,  pel  que estem

veient, ja no podrà ser així en el fu-

tur. D’altra banda, la presència dels

cavalls ve de quan es va començar a

fer la Cavalcada. A Sant Andreu hi

havia la masia de Can Nyau, que l’es-

peculació es va carregar, on hi havia

animals de tir. La cavalcada sortia

d’allà i els cavalls eren cedits per la

gent que els tenia a Can Nyau en rè-

gim de pupil·latge.

El fet que no hi hagi tanques

deu implicar un important ser-

vei d’ordre… 

Efectivament, un dels temes impor-

tants és vetllar per la seguretat, a

causa de l’absència de tanques i la

presència d’animals. El servei d’ordre

mobilitza entre 60 i 80 nois i noies,

provinents dels agrupaments escol-

tes i els esplais de Sant Andreu i la

Sagrera. 

Quantes entitats participen en

l’organització de la Cavalcada?

La comissió de festes representa to-

tes les entitats del barri.  A part

d’això, hi ha una dotzena d’entitats

que participen directament en l’or-

ganització. 

Com anirà la Cavalcada d’en-

guany?

Des de fa uns set anys, el recorregut

de la Cavalcada discorre per Sant An-

dreu i la Sagrera. Cap a les 17.30 h

del 5 de gener, arribaran amb el Tren

de l’Orient a l’estació de Sant Andreu

Comtal. Cap a les 18 h, arribaran a la

seu del Districte [plaça Orfila], i fa-

ran un recorregut que acabarà a la

plaça Massades cap a les 19.30 h.

Quina relació teniu amb els Reis

Mags?

Cada any parlem molt amb ells. Es-

tan molt contents de poder arribar

aquí. Aprecien molt l’acollida que

reben a l ’estació de Sant Andreu

Comtal, on solen anar entre tres mil

i quatre mil persones, així com el

caliu dels focs artificials i la rebuda

que els donen els gegants i els dia-

bles allí mateix. 

I què n’hi ha, del carbó? Se sap

si n’hi haurà més o menys que

altres anys?

Als Reis no els agrada gaire donar el

carbó ells mateixos. Com que el car-

bó és una cosa de l’infern, a Sant An-

dreu el donen els diables. A la Caval-

cada, els Reis i patges es dediquen a

recollir les cartes. Per la seva banda,

els diables van preguntant als nens i

nenes si han sigut bons o no. I si no

ho han estat… carbó!

Una última qüestió, aprofitant

que vostè té fil directe amb els

Reis Mags: són tan màgics com

se sol dir?

Totalment.

E N T R E V I S T A Ig nasi  L luís  Prats ,  coordinador  de  la  Cavalcad a  de  Sant  Andreu i  l a  Sa g rera

Prats vetlla perquè tot estigui a punt per a l’arribada dels Reis a Sant Andreu Arenal.

“Els Tres Reis aprecien
molt l’acollida que
reben a l’estació de
Sant Andreu”
Cada 5 de gener, els Reis de l’Orient troben un

forat a l’agenda per participar en la Cavalcada de

Sant Andreu, que també passa per la Sagrera.

L’Ignasi Lluís Prats, cervell de l’“operació”, revela

alguns detalls de la visita reial.

Gerard
Maristany
Periodista

“La nostra Cavalcada
es l’única de

Barcelona que es fá
amb animals

FINAL A LA CASA ASIL

“Per cert –diu Ignasi Lluís Prats–, vull
remarcar una cosa important: després
de la Cavalcada, els tres Reis, acompa-
nyats de tres patges, deixen les carrosses
i es traslladen a la Casa Asil [carrer Agustí
i Milà, 78] per estar amb els avis i ballar
amb ells una estona. Els avis els esperen
cada any. És una de les coses que man-
tenim com un fet importantíssim, per-
què els Reis no són només màgics per
als nens i les nenes, sinó també per a
aquells qui no tenen, en determinats
dies, la calidesa humana que podrien
tenir”. Queda dit.


