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Escola d’adults 
del Bon Pastor
25 anys de servei al barri

P O L I E S P O R T I U Pàg. 7

90 premiats en 
la Nit de l’Esport
Esportistes de base i d’èlit

S E R V E I  P Ú B L I C Pàg. 6

Fer tràmits des de 
l’ordinador de casa
Tràmits a www.bcn.es

EQUIPAMEN T S Pàg. 6

Cultura, oci i música
al Centre Garcilaso
Fomenta la creació jove

Implicar tots els veïns i associa-

cions en la solidaritat i la coope-

ració dia a dia. Aquest és l’objec-

tiu de la Tardor Solidària, un

programa d’activitats que ha or-

ganitzat el Districte de Sant An-

dreu, amb la col·laboració de les

entitats dedicades al tema del dis-

tricte. Entre les activitats progra-

mades destaquen les Jornades

formatives sobre Immigració,

unes sessions per aprofundir en

el coneixement de les causes i els

efectes de la immigració i el paper

que hi juguen els mitjans de co-

municació. Des del 20 d’octubre i

fins al 30 de novembre s’estan ce-

lebrant altres actes, com ara l’e-

missió de reportatges i documen-

tals, teatre, tallers i exposicions.

Entitats i Districte posen en 
marxa la 1a Tardor Solidària

L’intercanviador de Sagrera
es prepara per al nou Metro

Exposicions i reportatges sobre la immigració s’inclouen en les jornades

CONNEXIÓ

Enllaçarà quatre 
línies de Metro 
i l’estació de tren

DEMANDA

Amb la Línia 9 
absorbirà 90.000 
persones al dia

ACCESSOS

S’adaptaran a 
persones amb 
mobilitat reduïda

SANT ANDREU
B A R C E L O N A
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Víctor Cano
Un esportista d’elit

“Ha estat una vida 
molt sacrificada, però
molt satisfactòria”

Pàg. 5
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Festa Major de la Sagrera

Divendres 19 de novembre

Banda Municipal de Barcelona
A les 21 h.Església de Crist Rei (Martí i Molins, 43-45)

Dissabte 20 de novembre

Passejada sobre rodes
A les 11 h. Inici i final a la plaça dels Jardins d’Elx

Dissabte 20 de novembre

Orquestra Aquarium
A les 23 h. Plaça Masadas

Diumenge 21 de novembre

XXVII Cursa Popular
A les 10 h. Sortides des del carrer Hondures i Ciutat d’Elx

Inscripcions el mateix dia de la cursa de 9 a 9.30 h.

Diumenge 21 de novembre

Ballada de sardanes
A les 12.30 h. Plaça dels Jardins d’Elx

Amb la Cobla La Principal de Terrassa.

Festa Major de Sant Andreu

Diumenge 28 de novembre

Despertar infernal i tremolor satànica
A les 8 h. Recorregut pel barri

Despertar infernal amb trabucaires.

Diumenge 28 de novembre

Pregó i cercavila
A les 11.30 h. Plaça Orfila

Pregó i cercavila a partir de les 12 h, amb sortida des 

de la plaça Orfila.

Del 3 a l’11 de desembre

Envelat
Plaça de Can Fabra

Durant el matí, espectacles infantils, i a la nit 

orquestres i havaneres.

Diumenge 5 de desembre

Correfoc
A les 21 h. Inici i arribada des de la plaça Orfila

Amb la Colla de Diables de Sant Andreu, entre altres.

Dissabte 11 de desembre

Piromusical
A les 22 h. Plaça Orfila

Priomusical i fi de festa amb ball amb orquestra, encara

per determinar abans del tancament de l’agenda.

36è Festival Internacional de Jazz

Diumenge 14 de novembre

Avishai Cohen Quartet + Randy Weston
African Rhythms Trio
A les 20 h. L’Auditori (Lepant, 150)

Dilluns 15 de novembre

Charles Lloyd, Zakir Hussain i E. Harland
A les 21.30 h. TNC (Plaça de les Arts, 1)

Dijous 18 de novembre

Bebo Valdés/Bebo de Cuba
A les 21.30 h. L’Auditori (Lepant, 150)

Divendres 26 de novembre

Brad Mehldau Trio
A les 21.30 h. Palau de la Música (Sant Francesc de Paula)

Diumenge 21 de novembre

Narració de contes
A les 12 h. Centre Cultural Can Fabra (Segre, 24-32)

Conte sobre els drets dels infants.

20, 21, 27 i 28 de novembre

Canal Roseland
Ds. a les 17.30  h i dg. a les 12 h. SAT (Neopàtria, 54)

Reivindicació, en clau d’humor, dels programes de TV.

4, 5, 6 i 8 de desembre

Obre’t sèsam
Ds. a les 17.30  h i dg. a les 12 h. SAT (Neopàtria, 54)

Titelles i elements inflables per una obra sobre el món

del llibre. De la Cia. Caleidoscopio.

Dissabte 4 i diumenge 5 de desembre

Esperando a Godoy
A les 22 h. Sant Andreu Teatre (Neopàtria, 54)

Monòleg d’humor del popular còmic.

Dissabte 11 de desembre

La tabernera del puerto
A les 18 h. Sant Andreu Teatre (Neopàtria, 54)

Sarsuela en tres actes, amb conegudes cançons com

“Despierta negro” o “En un país de fábula”.

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

Bib. 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
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Pilar Fernández

L
a pr imera fase de les

obres de construcció,

que van començar al principi

d’octubre, acabaran abans

del final de 2005 per perme-

tre l’entrada en servei de la

nova L9 del Metro i consisti-

ran, bàsicament, en l’eixam-

plament dels vestíbuls, la re-

modelació de les andanes de

la L1 i la L5 i el retoc del pas

sobre Renfe. La segona fase

té un termini de 37 mesos a

partir de l’inici de l’obra, i

permetrà la modificació de

la cota de vies de Renfe i l’a-

cabament del vestíbul adap-

tat a persones amb mobilitat

reduïda.

La Generalitat destinarà 87,1

milions d’euros a l’execució

del projecte, que permetrà

absorbir els més de 90.000

viatgers que diàriament uti-

litzaran aquest pas quan en-

tri en funcionament la Línia

9. Actualment, amb els

50.000 viatgers que hi pas-

sen al dia, ja és l’intercanvia-

dor de correspondència que

més s’utilitza de tota la xarxa

de Metro de Barcelona, però

també un dels que més man-

cances presenta per a la mo-

bilitat dels usuaris, ja que té

passadissos, escales i vestí-

buls estrets i no està adaptat

a les Persones amb Mobilitat

Reduïda (PMR). En el futur,

caldrà afegir-hi els viatgers

que hi aportaran el perllonga-

ment de la L4, que també

passarà per aquest nus, i la

construcció de la nova esta-

ció de Renfe, prevista en el

Pla Director d’Infraestructu-

res 2001-2010.

Així, les obres preveuen la re-

forma i ampliació de l’actual

nus per augmentar la capaci-

tat d’intercanvi entre les L1 i

L5 i per adaptar-lo a les ne-

cessitats de les persones amb

mobilitat reduïda. El projecte

estableix que el passadís de

correspondència existent

passi de 3 a 20 metres d’am-

plada, i que hi hagi un inter-

canvi directe mitjançant as-

censors des de la L9 fins a les

andanes de la L1 i L5. També

s’ampliaran els vestíbuls se-

cundaris de les dues velles lí-

nies i s’eliminaran barreres.

Tanmateix, es modificarà

l’esquema de les andanes de

totes dues línies i se substi-

tuirà l’actual andana central i

dues laterals per una única

andana central amb una am-

plada de 9 metres.

Per tal d’executar aquestes ac-

tuacions, cal modificar la

cota de les vies de Renfe, per

la qual cosa es deprimiran

uns dos metres. A més, s’hi

construirà l’estructura bàsica

per garantir la futura cons-

trucció d’una estació per a les

línies C3 i C4 de Rodalies,

amb connexió també amb el

nou intercanviador.
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Per fer el nou intercanviador hi ha obres que afecten l’avinguda Meridiana.

S’han iniciat les obres del nou

intercanviador de Sagrera

Meridiana que connectarà en

menys de dos anys les línies 1, 5 i 9

del Metro, i en un termini més

llarg, la Línia 4 i Renfe

L’intercanviador
és el que més
s’utilitza de 
tota la xarxa 
de Metro 

90.000 persones passaran cada
dia pel nou enllaç de la Sagrera

C IU TA DA N S OPINE N

Lorena Medina
Universitària

Està molt bé que sigui
una estació amb tren,
perquè et permet venir
de fora de la ciutat –jo,
per exemple, sóc de
Badalona– i, després,
agafar fàcilment el
metro per moure’t per
la ciutat.

Joan Rovira
Responsable admi-
nistratiu

Espero que els túnels
per anar d’una línia a
l’altra siguin curts, per-
què si són com els de
passeig de Gràcia el
transbord es fa odiós!
Si es fa bé, estalviarem
molt de temps.

Miguel Montero
Jubilat

Yo creo que la nueva
estación facilitará
mucho el transporte a
las miles de personas
que cada día van a tra-
bajar. Es una iniciativa
estupenda para el día a
día de la ciudad.

Josep Quesada
Joier

És una bona notícia
per a tothom, tots sor-
tirem guanyant. El que
espero és que l’estació
sigui molt maca; a
Madrid les estacions
són fantàstiques i
nosaltres també ens les
mereixem.

Georgina
Armengol
Marina mercant

Amb el que està crei-
xent aquesta part de
Barcelona estic segura
que l’intercanviador
serà molt positiu. Serà
com tenir plaça
Catalunya a l’altre
extrem de la ciutat.

José Miguel
Evangelista
Ajudant de cuiner

A todos los que trabaja-
mos y tenemos que
movernos por la ciudad
nos irá muy bien. Yo
tengo que hacer varios
transbordos y pierdo
mucho tiempo que
ahora me podré ahorrar.

C o m  c r e u s  q u e  e l  n o u  i n t e r c a n v i a d o r  d e  l a  S a g r e r a  a j u d a r à  a  m i l l o r a r  e l  t r a n s p o r t  p ú b l i c ?
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Núria Mahamud

E
ls canvis demogràfics i

estructurals del barri

han marcat l’evolució de

l’Escola d’Adults del Bon

Pastor, que enguany celebra

el seu aniversari plantejant-

se nous reptes: la formació

en noves tecnologies, l’ac-

tualització de coneixements

i noves titulacions, i l’incre-

ment de la demanda d’apre-

nentatge de català i castellà,

especialment per als veïns

nouvinguts.

L’escola va néixer en temps

de transició, l’any 1977,

amb la contractació d’una

única professora per part

del Ministerio de Educación

y Ciencia. Al principi, es van

fer tasques d’alfabetització,

continuant el treball que un

grup de voluntaris feia als

locals de la parròquia. Des-

prés es van fer classes per

obtenir el Graduat Escolar i

refrescar coneixements. Els

locals de l’Hogar Obrero, ce-

dits per la parròquia, es van

fer petits i l’escola es va tras-

lladar primer al Col·legi Par-

roquial i després al CEIP

Bernat de Boïl. L’any 1986

es van habilitar uns barra-

cots a la plaça Fray Junípero

Serra, que van ser refor-

mats deu anys més tard.

Aquesta precària situació

encara continua, però amb

la reorganització dels ter-

renys de les anomenades

Cases Barates l’espai que ara

ocupa l’escola es convertirà

en zona verda i l’Ajunta-

ment de Barcelona cons-

truirà un nou equipament

públic amb un espai reser-

vat per a l’Escola d’Adults

del Bon Pastor.

Actualment l’escola compta

amb quatre professors i

aquesta ampliació de planti-

lla ha permès adaptar-se a

les demandes de formació

dels veïns. De fet, l’adapta-

ció a les noves tecnologies i

l’aprenentatge de català són

ara els eixos vertebradors de

l’escola.

El curs 2003-2004 van as-

sistir 251 alumnes, repar-

tits en 20 grups. La major

part d’ells són del Bon Pas-

tor i, especialment, inte-

grants d’altres associacions

del barri, encara que també

hi assisteixen a classe treba-

lladors del polígon indus-

trial i veïns d’altres indrets

del districte.

L’oferta formativa es con-

creta en cursos d’Introduc-

ció a la Informàtica, Català,

Castellà i Català per a es-

trangers, Certificat de for-

mació instrumental, am-

pliació de coneixements i

tertúlies literàries.

L’Escola d’Adults del Bon Pastor
celebra el seus 25 anys

El curs passat van assistir 251 alumnes.

La demanda de
català i castellà 
per a estrangers
augmenta

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

On la carretera de
Ribes canvia de nom
Dels quatre barris en què antany estava dividit Sant

Martí, el més antic era la Sagrera, que el 1359 ja compta-

va amb disset focs. Amb el pas dels anys, l’evolució d’a-

quest es va articular en part al voltant de la carretera de

Ribes, una important via de comunicació, entre el centre

de Barcelona i el coll de Finestrelles, camí de Montcada,

que va influir en el desenvolupament de la indústria i de

la població de la zona. També per aquest carrer va circu-

lar, el 20 de desembre de 1877, la Tram-via de foc, un

dels primers tramvies que unia la ciutat de Sant Andreu

de Palomar, que l’any 1902 en va electrificar la tracció.

La carretera de Ribes, a poc a poc, va anar prenent el

nom de les poblacions que creuava i el tram que discor-

ria per la Sagrera va adoptar el nom del barri.

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

donació a l’Arxiu Municipal del Districte, 93 285 03 57

Abans Amb un tramvia i un cotxe de morts, l’any 1918.

Ara Arbres, motos, automòbils, una altra fisonomia.

Està pendent d’un
canvi d’ubicació
perquè ara ocupa
uns terrenys d’una
futura zona verda
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La Quinta Forca busca diables i diablesses
La Taula d’Iniciatives Infantils i Juvenils de Trinitat

Vella –la Quinta Forca– està buscant gent per formar

part del grup de diables. Han de ser nois i noies més

grans de 14 anys amb ganes de passar-s’ho bé. Podeu

contactar-hi als correus electrònics dels grups de Tri-

nitat Vella i Bon Pastor (trinifoc@mixmail.com i

bruixes_i_diables_bon_pastor@hotmail.com).

La Sagrera fa memòria de la Festa Major
Fins al 21 de novembre, la Sagrera ret homenatge a

la primera Festa Major democràtica del barri, fa 30

anys. Durant el franquisme, la festa popular va desa-

parèixer i no es va poder recuperar fins al 1974 grà-

cies a la iniciativa d’associacions i entitats veïnals.

Per veure la programació consulteu la pàgina web 

del Districte: www.bcn.es/santandreu.

Premi Miquel Casablancas d’arts visuals
El premi Miquel Casablancas d’arts visuals celebra

enguany la seva 15a edició. La convocatòria,

adreçada a joves creadors, es fa per valorar la

qualitat de l’obra premiada i per servir d’impuls a la

seva professionalització. La recepció de dossiers

està oberta fins al 19 de novembre al Centre Cívic

de Sant Andreu. En aquest espai es farà una

exposició amb les obres seleccionades, entre abril i

juny de 2005.

Informe sobre civisme a Baró de Viver
La Comissió Cívica de Dones del Pla Comunitari de

Baró de Viver, juntament amb el Districte, està 

elaborant un informe sobre els punts negres d’inci-

visme del barri, arran d’un recorregut cívic que es va

realitzar pels seus carrers l’octubre passat. El docu-

ment recollirà l’estat del barri i servirà per conscien-

ciar sobre la necessitat de conservar i respectar els

espais d’usos comuns.

Pilar Fernández

E
l projecte, que s’està cele-

brant per primera vegada,

però amb vocació de continuï-

tat, té com a objectiu cons-

cienciar la gent vers altres rea-

litats i fer-la treballar, a un

nivell molt més quotidià, en la

solidaritat i la cooperació. 

La Tardor Solidària es va

inaugurar el passat 20 d’octu-

bre a Can Fabra amb la pre-

sentació de la guia didàctica

Convivim. Mirades múltiples

en una societat complexa,

una publicació editada per

ajudar a treballar la convivèn-

cia entre gent de diferents

orígens als centres educatius

i entitats. Aquesta guia ha es-

tat elaborada conjuntament

per l’Institut Municipal d’E-

ducació de Barcelona (IMEB),

el Districte de Sant Andreu i

les entitats de Trinitat Vella.

De tots els actes previstos,

destaquen les Jornades For-

matives sobre Immigració, en-

tre l’11 i el 13 d’aquest mes. 

Altres oportunitats per al de-

bat tindran lloc el dia 25, amb

el videofòrum “Víctimes anò-

nimes de la guerra”, que se

celebrarà al Centre Cívic Tri-

nitat Vella. O al dia següent,

al Centre Cívic Bon Pastor, on

es podrà assistir a una exposi-

ció sobre els projectes solida-

ris que porten a terme diver-

ses entitats del barri. 

Qui estigui interessat a infor-

mar-se sobre les activitats de

les entitats dedicades a la so-

lidaritat podrà veure el repor-

tatge “Edisol” el 2 de desem-

bre al Centre Garcilaso. 

I per demostrar que es poden

tractar temes seriosos amb ac-

tivitats festives hi ha el taller

“Sabors i ritmes”, una aproxi-

mació a Colòmbia des de la

mirada de les dones a través

de la cuina i d’un recorregut

musical (dimarts 16, al Centre

Cívic Trinitat Vella), i l’obra

“Sense equipatge”, un muntat-

ge poeticoteatral, al Centre Cí-

vic La Sagrera Barraca.

La Tardor Solidària posa en
valor l’esperit de cooperació
Fins al 30 de novem-
bre se celebra al
districte la I edició
d’aquest cicle d’acti-
vitats nascut per
moure consciències

Els actes inclouen exposicions sobre immigració i refugiats.

El saT! presenta més de 60 funcions teatrals per a les escoles

L
a programació escolar del

Sant Andreu Teatre torna

aquest curs 2004-2005 amb

un ampli programa de dinou

companyies infantils i juve-

nils, que oferiran un total de

69 funcions adreçades a cen-

tres d’Educació Primària, ESO

i Batxillerat. D’aquesta mane-

ra, es dobla el nombre d’espec-

tacles de l’anterior edició, que

va rebre una valoració molt

positiva de les escoles. A més,

el saT! ha elaborat material

pedagògic específic per al pro-

fessorat, que es pot sol·licitar

directament al teatre o bé des-

carregant les fitxes a través del

web www.bcn.es/santandreu.

Algunes de les obres que es

podran veure són Samfaina de

colors, Compare llop comares

truja, L’home just, Tot bufant,

La formiga Pipa, Marco i Polo,

El Planeta B-612, Clownx i Po-

des silbar? 

La campanya escolar del saT!

va començar l’any 1994 i des

d’aleshores ha anat guanyat

públic i ha arribat als 6.000 es-

pectadors durant els últims

dos cursos. El nou equip ges-

tor, compost per l’Óscar i en

Joan, de la companyia Ínfima

la Puça, i el Joe Forga, van ini-

ciar una nova etapa durant el

curs 2003-2004 amb una pre-

missa concreta: “arts escèni-

ques per a tothom”, i una pro-

gramació específica amb tots

els gèneres: teatre, mim, circ,

música, ombres xineses, etc. 
Cartell de la temporada escolar del Sant Andreu Teatre.

LA IMMIGRACIÓ, TEMA D’ANÀLISIA
El fenòmen de la immigració i la convivència intercul-

tural centren bona part dels debats en aquesta prime-

ra Tardor Solidària de Sant Andreu.

• “El fet migratori. Raons i impactes”. Ponent: Arcadi

Oliveres, professor del Departament d’Economia

Aplicada de la UAB i president de Justícia i Pau.

• “La convivència intercultural: del descobriment al

reconeixement en la relació”. Ponent: Elizabeth

Uribe, coordinadora de formació en Gènere i Inter-

culturalitat de Desenvolupament Comunitari.

• “Experiències personals i vivències relacionades

amb la immigració”. Testimoni de diferents perso-

nes sobre relacions interculturals.

• “El paper dels mitjans de comunicació en la crea-

ció d’opinió pública amb referència a la pobresa al

món i a la immigració”. Ponent: Isidre Ramos, pe-

riodista de la Comissió de Periodisme Solidari.



SANT ANDREU6 Novembre 2004

Joan Anton Font

L
a història del bar Versalles està estreta-

ment lligada al barri de Sant Andreu.

Des que va ser inaugurat l’any 1928, l’abans

anomenat Petit Versailles ha estat un lloc de

trobada per als andreuencs i un local on

s’han celebrat tota mena d’activitats cultu-

rals: s’hi ha recitat poesia, s’hi han narrat

contes i s’hi han fet concerts de música. Són

destacables els concerts de jazz que se cele-

bren els dijous al vespre. Una prova del

caràcter de dinamitzador social i cultural

d’aquest local, que ha inspirat el bar del Pe-

ris de la telesèrie “El cor de la ciutat”, és una

curiosa celebració de cap d’any que s’organit-

za des de fa una dècada i que ha esdevingut

molt popular al barri. Consisteix a celebrar

el cap d’any una setmana abans. La idea va

néixer com una solució per poder celebrar

col·lectivament una festa que molts fan en

família. El Versalles és un exemple clar de

l’esperit que mou el barri.

E L  T A U L E L L

El local ha inspirat la sèrie “El cor de la ciutat”.

Bar Versalles, taules que expliquen la vida del barri

E Q U I P A M E N T S

Daniel Venteo

O
bert de dilluns a dissab-

te de 8 del matí a 10 del

vespre, el Centre Garcilaso

s’ha convertit, des de la seva

obertura el maig de 1999, en

un equipament indispensable

per a la vida quotidiana dels

veïns de la Sagrera, Navas i

Congrés.

L’edifici, situat al carrer Juan

de Garay, 116-118, acull les

instal·lacions del Centre, amb

sales d’estudi nocturnes, qua-

tre bucs d’assaig musical to-

talment equipats i un mo-

dern estudi d'enregistrament

digital, una sala polivalent

amb capacitat per a 90 perso-

nes, l’espai multimèdia La Ci-

bernètica, els estudis de BTV-

TV de Sant Andreu, la Taula

de Joves del Districte, un vi-

ver de projectes juvenils, a

més de la Biblioteca Pública

Garcilaso, una Oficina d’A-

tenció al Ciutadà i el Centre

de Serveis Socials del barri.

De l’oferta del Centre, se'n

destaca La Cibernètica, un

espai pensat perquè els joves

puguin accedir a serveis i for-

mació en noves tecnologies a

preus públics. És equipat

amb tot el necessari per in-

troduir-se en el món mul-

timèdia i disposa d’una ciber-

sala que tant pot convertir-se

en un estudi de fotografia

com en una cabina de ràdio o

un plató de televisió. De di-

lluns a divendres, a les tar-

des, s’hi imparteixen cursos i

tallers de dues hores diàries

d’informàtica, Internet, imat-

ge, hardware i comunicació

en general.

El Centre Garcilaso col·labora

en l’organització del festival

audiovisual de creació jove

Barcelona VisualSound, que

tindrà lloc del 9 al 22 de de-

sembre. Aquest festival reco-

neix el treball dels realitzadors

menors de 35 anys en els

camps de la ficció format cine-

ma, el documental de contin-

gut social, les opera prima, l’a-

nimació, el videoclip, la video-

creació, la ficció format vídeo,

el NetArt, els interactius i el

vídeo publicitari.

L’Estudi de Gravació Garcila-

so ofereix material especia-

litzat per fer possible en-

registraments digitals de

maquetes de grups i forma-

cions musicals acústiques. El

dia 13, precisament, el Cen-

tre acull la final del 7è Con-

curs de Música Acústica 2004

per a joves creadors en tots

els estils musicals. 

Al Centre també es pot de-

manar consell al Punt d’In-

formació Acadèmica, el qual

disposa d’un fons documen-

tal especialitzat en formació

en l’àmbit audiovisual,  com

també en altres ensenya-

ments reglats i no reglats.

La programació del Centre

Garcilaso es pot consultar a:

www.bcn.es/centregarcilaso

La cultura, l’oci i la creació 
musical al Centre Garcilaso

La Cibernètica és
un espai pensat
perquè els joves
accedeixin a les
noves tecnologies

El centre està espe-
cialitzat en l’accés a
les noves tecnologies
i el foment de la crea-
ció musical

El centre col·labora en el Barcelona VisualSound el mes de desembre.

S E R V E I  P Ú B L I C

Redacció
Donar-se d’alta o fer cons-

tar un canvi de domicili en

el padró municipal, trami-

tar l’inici d’una activitat

econòmica a Barcelona,

sol·licitar la targeta rosa

per a persones més grans

de 60 anys, fer la preins-

cripció i matriculació es-

colar, domiciliar els rebuts

de tributs municipals amb

el nostre banc, consultar

l’estat d’un expedient de

llicència d’obres, demanar

la recollida gratuïta de

mobles o trastos vells...

Més de 60 tràmits munici-

pals es poden fer directa-

ment des de l’ordinador

de casa a través del web de

l’Ajuntament de Barcelo-

na, que ofereix, a més a

més, informació detallada

de més de 600 gestions

possibles, tant municipals

com no municipals. Si ho

desitja, el veí de Barcelona

pot accedir a la seva prò-

pia carpeta del ciutadà,

una via de comunicació

personalitzada entre ell i

l’adminsitració municipal

que li permetrà accedir

sempre que ho necessiti,

de manera ràpida, a les se-

ves dades fiscals i d’empa-

dronament. Tots aquests

són els serveis que ofereix

l’Oficina d’Atenció al Ciu-

tadà per Internet, una de

les parts més utilitzades

del portal municipal

www.bcn.es. 

Les dades personals ne-

cessàries per a la realitza-

ció d’aquests tràmits es-

tan protegides pels drets

previstos per la Llei Orgà-

nica de Protecció de Dades

vigent des de 1999. L’A-

juntament de Barcelona

va ser un dels primers

d’Espanya a oferir la pos-

siblitat de fer gestions des

de l’ordinador, aprofitant

així els avantatges que re-

presenta Internet a l’hora

d’una comunicació més

àgil entre els ciutadans i

l’administració.

El web dels tràmits és

www.bcn.es/tramits

Més de 60 tràmits amb l’Ajuntament es poden fer on-line.

BCN tràmits, fer gestions
des de l’ordinador de casa
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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 Sant Andreu renova el seu web

La pàgina oficial de l’entitat esportiva

amb més història de Sant Andreu s’ha

renovat fa poc i mostra la realitat del

club d’ avui: el primer i segon equip de

futbol, la divisió de futbol femení, juve-

nil, el futbol base i també la tasca que fa

la UE amb les escoles.

www.uesantandreu.com

Barcelona Informació on-line

La revista Barcelona Informació i els

seus deu suplements de districte es

poden descarregar fàcilment a Internet

en format PDF a través de la pàgina del

departament d’Imatge i Producció Edito-

rial de l’Ajuntament. Consultar les revis-

tes a través de la xarxa és un bon siste-

ma, per exemple, per llegir el suplement

d’un altre districte distint del nostre.  

www.bcn.es/publicacions

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

Pere Paredes

M
és de 90 guardonats van

viure una gran festa a la 4a

Nit de l’Esport de Sant Andreu, en

un acte anual que reconeix la tasca

d’entitats i esportistes d’aquest

districte que han destacat pels

seus mèrits esportius durant la

temporada 2003-04.

El regidor de Sant Andreu, Jordi

Hereu, es va felicitar pel fet de tenir

al districte “tants i tan bons espor-

tistes, de base i d’elit, que fan que

l’esport i la pràctica esportiva sigui

una de les activitats més impor-

tants en els temps que vivim”.

Hereu no solament va destacar la

importància de l’esport base, “que

és una pedra fonamental en tota

societat. També hem de saber do-

nar a l’esport d’elit el valor que té

com a mirall entre els esportistes

que comencen, busquen i troben

un camí a seguir”. El plantejament

és fàcil: sense l’esport base no es

pot arribar a l’elit, i sense esportis-

tes d’elit, la base no té un model

on emmirallar-se i fixar-se un ob-

jectiu.

L'acte, que es va fer al Complex Es-

portiu Municipal Trinitat Vella, amb

més de 400 persones assistents, va

tenir el moment més emotiu quan

van pujar a l’escenari  quatre espor-

tistes dels Jocs Paraolímpics d’Ate-

nes 2004: Cristian Mira i Quico Tur

(tennis), Jordi Morales (tennis tau-

la), J. Antonio Castilla (atletisme) i

Danoia Brea, Medalla d’Or als 100 m

lliures de natació als Special Olím-

pics. En aquest moment, tot el pave-

lló va esclatar en un llarg i fort aplau-

diment.

Un any més, entre els més de

135.000 habitants del districte de

Sant Andreu, s’han reconegut un

munt d’esportistes, equips, entitats

esportives o persones que, per la

seva trajectòria vinculada a l’esport,

donen a conèixer el nom de Sant

Andreu, no solament per tot Barce-

lona, sinó en els àmbits nacional i

internacional.

El regidor del Districte, Jordi Hereu, 

i el periodista de TVE Pere Barthe.

L’olímpic Víctor Cano, un dels triomfadors de la nit.

La Nit de l’Esport premia més de 90 
entitats i esportistes de Sant Andreu
Víctor Cano, 5è en gimnàstica artística als JJOO
d’Atenes 2004, és entre els guardonats

Oi que no pot ser?

C O S E S  D E  B A R R I p e r M A N E L
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D’on ve l’afició per l’esport?

Des de petit vaig anar provant dife-

rents esports, bàsquet, natació, fut-

bol..., fins que un professor de gimnàs-

tica, que havia vist que m’ho passava

molt bé fent la vertical i diferents salts,

em va proposar fer unes proves.

I va anar bé?

Sí, vaig estar un temps en un club de la

Vall d’Hebron fins que la Federació Ca-

talana de Gimnàstica em va fitxar per

competir en el campionat de Copa Ca-

talana. Els primers anys vaig entrenar

en el complex esportiu de la Foixarda i,

coincidint amb el pas de l’escola a l’ins-

titut, vaig passar al Centre d’Alt Rendi-

ment (CAR) de Sant Cugat. 

Per què va escollir el cavall amb

arcs?

Aquesta especialitat de la gimnàstica la

formen sis aparells i sempre els he

practicat tots, el que succeeix és que hi

ha algun d’aquests que se’t dóna millor

i comences a guanyar premis i, a poc a

poc, vas destacant en aquesta modali-

tat. Malgrat això, els entreno tots.

Quins són aquests aparells?

El cavall amb arcs, les anelles, el salt de

poltre, les paral·leles, la barra fixa i les

sèries acrobàtiques.

Quin va ser el camí fins a Sidney?

Competir en tots els campionats d’Eu-

ropa que vaig poder i en tres del món.

El de 1999 va ser decisori, ens vam

classificar per anar als Jocs i vam acon-

seguir una fita històrica, ja que Espa-

nya mai no s’havia classificat per

equips i ho vam fer els sis que compe-

tíem. Jo era un d’ells.

Què va significar estar present en

uns Jocs Olímpics?

És la festa gran de l’esport, estar-hi

present és ja un triomf, perquè, gua-

nyis o no, significa la fi d’un cicle, però

alhora t’omple de responsabilitat, ja

que tothom està pendent del que facis.

Vostè no va desfilar, això no pro-

voca una certa desil·lusió? 

Va ser una elecció nostra, la desfilada

inaugural acaba a la una de la nit i l’e-

quip s’havia de llevar a les set del matí.

No és lògic que t’estiguis preparant du-

rant quatre anys i que, a l’hora d’ac-

tuar, no estiguis descansat. Nosaltres

vam anar a competir i no a desfilar. 

Està satisfet de Sidney?

Sí, eren els meus primers Jocs i no sa-

bia com eren. La meva actuació va ser

bona, vaig quedar el novè, malgrat ha-

ver-me trencat un dit entrenant, qua-

tre dies abans. Però, a efectes reals, pel

que fa a beques, opinió pública, etc. en

no aconseguir un diploma va ser com

haver quedat el cinquantè.

És fàcil repetir Jocs Olímpics?

No. Has d’esperar quatre anys i, encara

que sembli poc, és molt. L’equip s’ha

de classificar, hi ha el problema de les

lesions o que algú més jove et pugui

superar. En fi, costa molt tornar a clas-

sificar-te.

I Atenes?

Ja no vaig anar a veure com eren sinó

a lluitar per les medalles. La competi-

ció va ser molt bona, cosa que em va

permetre estar a la final entre els vuit

millors. La meva actuació fou correcta

i vaig aconseguir classificar-me en cin-

què lloc, a 0,02 del tercer, però concur-

sar en primer lloc sempre és més difí-

cil, perquè has de trencar el foc.

I ara?

Esperar els propers Jocs a Pequín i

aconseguir la medalla serà difícil per-

què els xinesos són molt bons i fa

temps que es preparen.

En la seva vida personal, en què

l’ha afectat l’esport?

Gairebé en res, érem un grup de nens

que entrenàvem, jugàvem i estudià-

vem; ho passàvem molt bé. 

Però no és molt sacrificat això?

Ha estat una vida sacrificada, però

molt satisfactòria, excepte per les le-

sions. La valoro positivament i m’ha

permès viatjar per tot el món.

Com veu la gimnàstica a Sant An-

dreu?

No n’hi ha, però m’agradaria que hi

hagués un club o un centre de tecnifi-

cació per a joves que després pogues-

sin passar al Centre d’Alt Rendiment i

als equips nacionals.

E N T R E V I S T A V í c t o r  C a n o ,  u n  e s p o r t i s t a  d ’e l i t

Per Víctor Cano, un tobogan infantil es pot convertir en un cavall amb arcs.

“Ha estat una vida
sacrificada, però molt
satisfactòria, excepte
per les lesions”
Entrenar per competir i estudiar INEF per conver-

tir-se en entrenador són les preocupacions de

Víctor Cano, perquè la gimnàstica tingui un lloc

destacat en la nostra societat.

“M’agradaria que a Sant
Andreu hi hagués o un

club o un centre de tecnifi-
cació per a joves”

Josep Maria
Contel
Periodista


