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50 anys d’escola catalana al barri   
Enguany, fruit dels 15 anys de l’Escola Icària i els 35 anys d’El Sagrer, toca ce-
lebrar el 50è aniversari, una efemèride molt important. Vull aprofitar aquestes 
línies per felicitar-los de forma molt especial, ja que hi vaig formar part de la 
comunitat educativa de l’escola El Sagrer durant 9 anys. Recordo un proverbi 
africà que he anat sentint al llarg dels meus anys de participació i que defineix 
molt bé el seu tarannà: 

«per educar un infant cal la tribu sencera».

50 anys d’escola volen dir moltes coses. Vol dir un projecte seriós en defensa de la 
identitat i de la llengua catalana mitjançant l’educació, però formant part activa 
d’un projecte molt més gran que va néixer per damunt de tot amb un programa 
d’arrelament i estima al barri i que s’ha mantingut des del primer equip direc-
tiu fins a l’actualitat. Una escola que crea comunitat i molt de sentiment entre 
els seus membres, amb esperit educatiu i integrador basat en la interacció entre 
alumnes, mestres, mares i pares, on cal que tothom hi participi.

50 anys d’escola, on els nostres petits veïns i veïnes hi han passat i passaran gran 
part de les seves vides aprenent moltes coses i també aprenent a conviure amb 
altres nens i nenes. Aprenent per tant a ser ciutadans i, en definitiva, persones.

Cal destacar, també, que l’escola és el cor i el futur de cada barri. En aquest sentit, 
Administracions, docents i veïnat hem d’anar a l’una per garantir que totes les 
escoles del barri tirin endavant amb qualitat i esdevinguin un instrument de co-
hesió i èxit educatiu.

Per acabar, i en nom de l’Associació de veïns i veïnes de La Sagrera, volem reconèi-
xer la bona feina que s’ha fet durant tots aquests 50 anys d’escola catalana al barri. 

Per molts anys escola El Sagrer!

JAuME MATAS  |  PReSIDenT Avv LA SAGReRA



4  |  TOTA LA SAGRERA 179 · ABRIL 2019

Un aniversari serveix, en 
gran mesura, per alimentar 
la il·lusió imprescindible per 
construir el futur tot recor-
dant vivències del passat.

I nosaltres volem recordar 
que l’any 1968 va néixer a la Sagrera l’escola Icària com a alter-
nativa a l’escola tradicional i franquista, tan autoritària, rígida i 
feixuga, que existia. La cooperativa escolar Icària formava part 
d’un moviment educatiu intensament participatiu que volia 
innovar. Un moviment efervescent a tot Catalunya sorgit amb 
la idea de forjar una escola nova, per a un país nou, que tindria 
necessitat d’aquesta educació. Va ser una etapa apassionant en 
la qual molts ens vam revoltar contra una situació injusta. 

Icària ja va néixer amb voluntat de servei públic i, el curs 
1983-84 aquesta voluntat es va materialitzar amb el seu pas a 
l’escola pública El Sagrer. El llegat pedagògic de l’escola Icària 
el valorem com un patrimoni que s’ha mantingut i s’ha adap-
tat als nous temps. Els seus principis d’escola catalana, laica, 
democràtica, arrelada al barri i al país persisteixen, així com la 
frescor i vivesa del debat pedagògic.

El Sagrer sorgeix  gràcies a la persistència d’un barri, d’un veï-
natge que sentia l’escola com a pròpia. La manca de places es-
colars va propiciar la reivindicació de l’edifici que esdevindria 
El Sagrer, amb unes dimensions que doblaven les de l’antiga 
Cooperativa.

Els nostres esforços en els primers anys d’El Sagrer van anar 
encaminats a conduir el traspàs, i sobretot, a vetllar per la co-
hesió social entre les famílies, alumnes i mestres procedents 

d’Icària,  amb l’altre grup, que provenia per una banda d’unes 
aules habilitades en barracots i per l’altra, d’un gran nombre 
d’incorporacions a partir de noves matrícules.

El Sagrer va ser un nou punt de partida d’allò que volíem que 
fos l’escola, una escola oberta als nous avenços, a la reflexió 
constant de la pràctica pedagògica, una escola acollidora, 
amatent als fets quotidians, a les necessitats cíviques i so-
cials que brindés una educació coherent i compromesa, on 
tant la tradició com la modernitat havien d’inspirar el pro-
jecte educatiu.

Hem transcorregut per un camí de comunicació i d’aprenen-
tatge compartit. Fruit del dia a dia, hem anat bastint una xarxa 
de complicitats necessària per a la construcció d’aquest pro-
jecte cohesionat que ens il·lusiona i que alimenta el plaer per 
seguir aprenent. Hem creat vincles que han esdevingut senti-
ment de pertinença i satisfacció d’escola. 

És un camí que no hem fet tot sols, ens hem nodrit d’experièn-
cies d’arreu i, alhora, hem sigut referent per a d’altres escoles.

Estem satisfetes d’haver format part d’El Sagrer, la qual cosa 
ens ha enriquit i ens ha fet créixer humana i professionalment. 
Ara que ens mirem l’escola amb certa perspectiva, veiem la 
seva evolució i el present, amb una comunitat renovada i im-
plicada que segueix innovant el projecte d’escola liderat per 
uns mestres que demostren cada dia el seu compromís per a 
la millora de l’educació dels futurs ciutadans.

Per molts anys!

ExDIRECTORES D’EL SAGRER

Per Molts anys “el saGrer”!
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Un ProJecte ben ViU
El projecte educatiu d’El Sagrer segueix ben viu en la seva 
essència, amb el compromís de mestres i famílies. L’escola ha 
sabut mantenir les arrels i al mateix temps ha sabut adaptar-se 
als canvis socials i pedagògics, amb la implicació de noves ge-
neracions de mestres, d’alumnes i de famílies.

La implicació i la participació de les famílies és un dels trets ca-
racterístics de l’escola. Amb l’Ampa, i les comissions de pares 
i mares que treballen voluntàriament pel bon funcionament 
de l’escola, i per la millora educativa dels alumnes, l’escola es 
reconeix en els seus inicis, quan  era cooperativa de famílies i 
de mestres. Aquest treball conjunt contribueix enormement a 
oferir un model educatiu de qualitat, ja que des de la confian-
ça i la complicitat es construeix comunitat.

La innovació educativa és un dels puntals del projecte educa-
tiu. La formació continuada de l’equip de mestres, i el vincle 
amb els moviments de renovació pedagògica, Rosa Sensat, 
ICE, Xarxes per al Canvi, Escola Nova 21, han afavorit la re-
flexió i el treball en equip del claustre de mestres. Així mateix 
també hem estat i estem compromesos amb la formació dels 
futurs mestres i en contacte amb les diferents universitats for-
madores de mestres.

Som i hem estat sempre escola inclusiva. Hem integrat alum-
nes amb dèficit auditiu, hem estat centre d’agrupament 
d’alumnes sords i ara hem esdevingut centre SIAL, centre de 
suport intensiu a l’audició i llenguatge. Hem integrat alumnes 
amb discapacitats motores i cognitives. Sempre hem entès 
que ser escola inclusiva és una oportunitat per a tothom i és 
la manera de garantir una societat més justa i cohesionada on 
tothom s’hi senti reconegut.

Entenem imprescindible l’educació artística en totes les seves 
vessants. A través de l’art eduquem en la bellesa, la sensibilitat 
i les emocions, per  això l’educació visual i plàstica és vertebra-
dora del projecte actual. El teatre també esdevé un projecte 
artístic interdisciplinari  en què alumnes i mestres treballem 
en equip per realitzar una obra de teatre en què totes les dis-
ciplines conflueixen.

Som Escola+Sostenible, un projecte promogut per l’Ajunta-
ment de Barcelona, que en un principi es deia Agenda 21, i que 
tenia per objectiu promoure una educació per al medi ambi-
ent i la sostenibilitat. Des del curs 2000 que hi estem implicats 
i eduquem perquè els nostres alumnes siguin coresponsables 
del seu entorn i de la conservació del planeta, duent a terme 
accions concretes, però que de ben segur tenen i tindran un 
impacte en el futur.

Som escola capdavantera en l’ús de les noves tecnologies i la 
seva implementació com a eines pedagògiques. Amb el su-
port de l’Ampa, i  amb plans estratègics i d’autonomia, hem 
aconseguit implementar un model d’ús d’ordinadors, PDI, 
netbooks, tauletes i robòtica que ens permeten treballar de 
manera  significativa i cooperativa  amb els alumnes.

Seguim sent una escola arrelada al barri, a la ciutat i al país. Se-
guim treballant perquè els nostres alumnes se sentin implicats 
i compromesos en l’entorn més proper i en el país. Eduquem 
perquè estimin la cultura pròpia de Catalunya, estimin la llen-
gua, les tradicions i festes culturals.

Impliquem els nens i nenes en la presa de decisions i en la 
responsabilitat del bon funcionament de l’escola. Eduquem 
democràticament i per la democràcia. Per això ens dotem 
d’assemblees de classe i d’assemblea de delegats de classe per 
gestionar i millorar la convivència a l’escola. Així mateix, tam-
bé potenciem la responsabilitat de grans i petits a través de 
projectes d’aprenentatge i servei.

Per acabar, volem destacar que hem educat i seguim educant 
alumnes que creixin en un ambient de seguretat i de confi-
ança. Hem treballat perquè se sentin feliços i s’estimin a ells 
mateixos. També perquè siguin autònoms i responsables del 
seu propi aprenentatge. Perquè tinguin valors i respectin els 
altres. Hem acompanyat molts alumnes en aquest creixe-
ment personal i intel·lectual, i esperem seguir-ho fent durant 
molts més anys!

EquIP DIRECTIu D’EL SAGRER

ACTES DE CELEBRACIÓ ESCOLA EL SAGRER
• SETMANA ESPORTIVA DEL 6 AL 10 DE MAIG
• EXPOSICIÓ “DEL PASSAT AL FUTUR”  DEL 10 AL 24 DE MAIG (treballs realitzats pels alumnes)
• ACTE DE CELEBRACIÓ DIMARTS 21 DE MAIG A LES 17’30h. OBERT AL BARRI
• CONCERT PEDAGÒGIC “CANTEM PER CELEBRAR 50 ANYS D’ESCOLA” DIVENDRES 31 DE MAIG.
• MATINAL D’ANIVERSARI – DUMENGE 16 DE JUNY
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escola icÀria  
MossÈn JUliana, 2
Icària, escola entranyable pel seu contingut, el qual es donava 
en un espai peculiar: l’escala petita, la Torreta, al carrer Sagre-
ra, on hi havia el parvulari i la cuina, just al carreró del costat 
de l’escola; les responsables d’aquest espai, la Conxita, la Car-
me i la Maruja, van fer possible que els nens i nenes que es 
quedaven a dinar gaudissin d’àpats sans i equilibrats. 

Gràcies a la complicitat de mestres i pares i mares (aquests 
darrers, organitzats com una cooperativa escolar) va ser pos-
sible que Icària fos un referent d’un ensenyament actiu i de 
qualitat pedagògica lliure i avançada, malgrat les traves dels 
últims anys de la dictadura.

Aquesta mateixa complicitat va fer realitat que Icària es con-
vertís en escola pública. No va ser fàcil, però com ara diem... 
ni un pas enrere!

El Sagrer. Quina il·lusió! Edifici nou, aules espaioses, un pati 
ampli i bonic, i molt d’espai per als nens i nenes que s’anirien 
incorporant, de mica en mica, a l’escola.

I així vàrem continuar tots plegats: pares, mestres i alumnes, 
sempre amb un bon “feeling” d’afecte i col·laboració i amb els 
bons records que ens acompanyarien tota la vida. 

Moltes gràcies Icària i El Sagrer. Gràcies pel treball i l’estima 
de tantes persones amb les quals he compartit tantes bones 
estones.

GRàCIA

i l’associaciÓ de VeÏns de 
la saGrera taMbÉ Hi era...
Al final dels 70 i principis dels 80, van coincidir els interessos 
de l’Associació de Veïns de la Sagrera i els de l’escola Coope-
rativa de pares Icària que formava part del Cepepc (Col·lectiu 
d’Escoles per l’Escola Publica Catalana), per lluitar per una 
escola pública al barri, democràtica,  catalana, pluralista i de 
qualitat. Aquesta coincidència es va transformar, per poder-la 
fer possible, en un munt de xerrades, assemblees, reunions, 
festes reivindicatives, etc.,  obertes a tothom, que van tenir en 
tot moment una nombrosa participació. 

Finalment, aquest esforç de molta gent va aconseguir de l’Ad-
ministració la construcció d’una nova escola, en una zona que 
urbanísticament estava molt degradada i que a la vegada va 
permetre millorar-la sensiblement. Una nova escola que des 
del primer moment va funcionar en plenitud, en ser hereva de 
tot el bagatge pedagògic que aportava Icària.

Malgrat certes crítiques que van aparèixer al final del procés 
per part d’un sector de veïns que no havien participat en tot el 
procés que es va dur a terme durant anys, El Sagrer –que així 
es va anomenar- era una realitat, una realitat de la qual ara, en 
celebrar els 50 anys d’escola democràtica, catalana i laica a la 
Sagrera (15 d’Icària + 35 d’El Sagrer), ens sentim orgullosos 
del paper que hi va jugar l’Associació de Veïns en aquesta fita,  
tant per la qualitat pedagògica que representa, com també 
pel seu compromís d’estar oberta i participativa amb el seu 
entorn, la Sagrera.

quIM TERRÉ

SoTSPReSIDenT De LA JunTA De L’ASSoCIACIó De veïnS  
De LA SAGReRA en AqueLLS AnyS
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Un any més hem pogut constatar que la Meridiana té moltes 
més possibilitats de les que el politics curtplacistes i sense cap 
mena de visió d’una ciutat amb futur li donen. I és que des de 
la Plaça Sant Jaume la Meridiana únicament és vista com una 
autopista necessària per arribar a Barcelona, i és clar, Barcelo-
na comença a la plaça de les Glòries Catalanes… què podem 
fer???.  Però des de fa uns pocs anys, estem de sort els de les 
rodalies, ja que ens han inclòs en una de les activitats que es 
desenvolupen a la ciutat i que per necessitar un recorregut de 
més de 42 km. han comptat amb la Meridiana, i ens han per-
mès constatar que aquesta autopista amb nom d’avinguda té 
moltes més possibilitats.

El 10 de març, i un any més, els veïns hem pogut constatar dues 
coses; la primera és que la Meridiana plena d’esportistes i perso-
nes gaudint de la cursa i d’un gran espai lliure de cotxes és un goig 
molt reconfortant: la manca de soroll, l’espai per córrer amunt i 
avall, és una sensació que s’ha de viure, encara que sigui una sola 
vegada a l’any.  La segona és  que hem constatat, contràriament 
al que defensen la majoria dels grups politics de la ciutat, que la 
ciutat no es va enfonsar, els comerços no s’han arruïnat i la gent 
no estava fent crits per no poder fer servir la Meridiana.

Politicament, continuem igual que sempre: promeses i més 
promeses. Com la prioritat és que els cotxes arribin allà, men-

tre no es faci una altra via que garanteixi l’accés d’aquests cot-
xes, a la Meridiana no se li poden treure carrils. Aixó sí, la Me-
ridiana, un cop arriba als voltants de Barcelona, ja té un altre 
tractament, allà ja pot tenir un carril Bus i un altre per als cotxes 
de la ciutat; els de rodalies són una altra cosa.

Novament, en quatre dies començarà una nova campanya 
electoral i tornarem a escoltar promeses i més promeses dels 
polítics que, una vegada més, quan tornin a la seva cadira de 
la Plaça Sant Jaume, tornaran amb les excuses de sempre: que 
si el comerç, que si la mobilitat, que si els accesoss als polígons 
industrials, etc., excuses de persones i partits per als quals els 
ciutadans no són persones, únicament votants d’un dia.

Arribat a aquest punt, i vist que portem més de vint anys expo-
sant que la Meridiana ens ofega, que no ens permet descansar 
amb el soroll que infligeix a tots els veïns que l’envolten, l’ailla-
ment veïnal que comporta, etc.  i no ens han fet ni cas, comen-
cem a fer una altra demanda: que un cap de setmana al mes, 
com a mínim,  la Meridiana quedi amb un carril d’entrada i un 
altre de sortida per tal que els veïns puguin descansar i gaudir 
un dia d’això que anomenem Avinguda.

        
OLEGuER MÉNDEz

Una altra Meridiana 

sí És Possible

Jose Antonio Melero lópez
noU serVei JUrÍDiC

Per als socis de l’A.VV. de la Sagrera un 
servei d’atenció jurídica, en la qual hi ha una 

consulta gratuïta. 

La visita es farà als locals de l’Associació de Veïns.
Dia: segon dilluns de cada mes. 

Horari: de 18 a 20h.

Nota: Contacteu amb l’A.VV. per assignar hora
(qualsevol dimarts, dijous i divendres de 18 a 20h.)
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centre d’art esPronceda
Des del Centre d’Art Espronceda, al veí bar-
ri de Navas, ens posem en contacte amb els 
sagrerencs a causa d’un projecte artístic que 
s’està desenvolupant i que contempla una ex-
posició i trobada interdisciplinària entre el 
3 i 15 de juny.

Amb el nom de Selknam Cielos del Infinito, 
la proposta se centra en les reinterpretacions 
de diferents artistes que treballen a partir de 
la memòria i identitat d’un poble originari de 
la Patagònia, el territori més austral de Sud-
amèrica.

A més a més de l’exposició estem desenvo-
lupant una sèrie d’activitats paral·leles i una 
d’aquestes contempla una acció comunitària 
amb la finalitat de promoure la participació i 
reflexió per mitjà de l’art. Busquem sortir del 
Centre Espronceda per dur la interacció, la 
connexió i la creativitat al carrer, per apropar 
als veïns als conceptes que tracta el projecte.

Realitzarem una sèrie de tallers i com a resul-
tat un Ritual Urbà, en què a través de la músi-
ca, el so i la veu volem enfortir la construcció, 
l’expressió i la celebració de la identitat col-
lectiva local.

SofIA WILLIAmSon

la recta Final abans de la UniVersitat. la selectiVitat al PrínceP de Viana
Barcelona, 21 de març. Aquest 
any els alumnes de segon de batxi-
llerat de l’Institut Príncep de Viana 
han de fer la prova d’accés a la uni-
versitat, la selectivitat. La prova tin-
drà lloc els dies 12, 13 i 14 de juny.

Hem entrevistat als alumnes de 
batxillerat per preguntar-los com porten la preparació de l’exa-
men. Tots diuen que encara no han començat a estudiar perquè 
estan enfeinats amb els exàmens ordinaris que han de fer aques-
tes setmanes.

Els alumnes afirmen que quan pensen en fer les proves s’angoi-
xen molt, però creuen que tindran temps suficient per estudiar i 

que la selectivitat no serà molt complicada, ja que tots els conei-
xements que han adquirit a batxillerat els servirà per estar molt 
ben preparats per aquests dies.

Isabel Satrústegui, professora dels alumnes que s’examinen 
aquest any, creu que els exàmens d’ara, en comparació amb els 
de fa temps, són més fàcils, ja que no tenen comentari de text i no 
hi ha tanta sintaxi en els exàmens de llengua…

Els professors de batxillerat intenten que la immensa majoria 
dels seus alumnes estigui ben preparada per a les proves. La ma-
joria treu bones notes als exàmens.

WISSAL AmmouRI

sabeU qUÈ És Un banc de teMPs?
sabeU qUe a la saGrera teniM Un banc del teMPs?

El Banc del Temps és el primer banc 
que funciona sense diners, l’única 
moneda d’intercanvi és el temps i 
com unitat, l’hora.

Un banc de temps és una iniciativa 
comunitària d’intercanvi de temps, 
que emula simbòlicament el funci-
onament d’un banc, però en el qual 

allò que es “presta” i es “rep” és temps dedicat a serveis a les persones.
Aquest mecanisme d’intercanvi multilateral té per objectiu establir una 

xarxa d’ajuda mútua i reforçar els llaços comunitaris d’un barri, poble o ciutat.
Els serveis que es poden intercanviar són múltiples i poden ser puntuals, 

com: atenció a les persones, bricolatge, formació, informàtica, tasques do-
mèstiques… o amb continuïtat, com els tallers, actualment se’n fa un d’anglès.

Tots podem oferir algun servei, tots tenim alguna habilitat.
El Banc de Temps de La Sagrera va néixer l’any 2012 i actualment té 157 

usuaris. L’any passat es van intercanviar 269 hores. Treballa de manera inde-
pendent, tot i que  forma part de la família de l’Ateneu Sagrerenc Espai30, 
sent una de les comissions de La Sagrera Es Mou.

Si ho trobes interessant i vols més informació per poder formar-ne 
part, ens trobaràs tots els dimarts de 18:30 h. a 19:30 h., al Casal de 
barri La Torre La Sagrera, carrer Berenguer de Palou, 64.

Ah! I no et perdis la pròxima revista, t’explicarem com funciona, experi-
ències i moltes més coses, 

equIP De SeCReTARIA DeL BDT De LA SAGReRA

breus

Isabel Satrústegui, professora.
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barÇa,  barÇa,  barÇa
Sabeu que a la Sagrera tenim una penya barcelonista, “Dis-
tricte  xxVll” – La  Sagrera,  fundada l´any 2003. 16 anys 
fent barri i barcelonisme, i que es troba al carrer Hondures 
30,  a la nau Espai 30, de Barcelona.

La junta de la penya està formada pel President DAVID AN-
GULO DIEZ, el Vicepresident JOAN PEREZ CABALLERO, 
el Tresorer JOSEP PALAU FELIP, el Secretari SERGI DOLZ 
SANTO DOMINGO i el Vocal JOSE LUIS RANCHAL PINA.    

Es poden veure tots els partits amb pantalla molt gran de 
cine i l’entrada és lliure; hi ha begudes i coses, i a la sala 
poden estar unes 150  persones. Us esperem a tots i totes, 
barcelonistes!

Fes-te soci de la penya barcelonista “Districte  xxVll” – La  
Sagrera, la inscripció és gratuïta. La quota anual per ser de 
la penya són 10 euros i obtindràs el carnet de penyista amb 
dret a veure el Barça B i altres seccions. Coneixeràs gent cu-
ler i faràs nous amics. 

Història del Barça

En Joan Gamper va crear un club de futbol amb el nom de 
Barcelona, Barça. Aquest suís nascut a Winterthur, amb els 
anys va aprendre a parlar i escriure el català, i es catalanitzà 
el nom. Va arribar a Barcelona amb 20 anys. El 29 de no-
vembre de 1899, uns minuts abans de les onze de la nit, al 
gimnàs Solé establert al carrer del Carme, número 5, de Bar-
celona, és el dia de la creació del Football Club Barcelona. 
Gamper també decideix que vestiran camisa de colors blau 
i grana i  pantalons blancs.

Continuarem escrivint del Barça...

JoRDI ARAGonèS

breus
MaPa d’entitats  
FeMinistes de barcelona
Des del Departament de Transversalitat de Gènere de 
l’Ajuntament recentment s’ha posat en marxa un nou 
recurs a nivell de ciutat. Es tracta del mapa d’entitats 
feministes de Barcelona, el qual conté bona part de les 
entitats i grups feministes i de dones, que treballen per la 
igualtat de gènere a la ciutat. Amb aquest mapa es pre-
tén visibilitzar-les i donar a conèixer les activitats que se’n 
deriven, amb l’afany d’apropar-les a la ciutadania. Com a 
Associació de Veïns i Veïnes de la Sagrera, i en concret des 
de la vocalia d’Identitat de gènere, hem decidit formar-ne 
part i seguir treballant per la igualtat entre homes i dones 
i el respecte mutu.

sanitat
l’aPortaciÓ de catalUnya a  
la Història de la Penicil·lina

Amb el descobriment de la penicil·lina l’any 1928, Alexan-
der Fleming va posar la primera pedra d’un dels descobri-
ments mèdics  més importants del segle xx, però sense la 
feina posterior de molts investigadors no s’hauria pogut 
produir a gran escala. Entre tots aquests científics, un grup 
d’investigadors catalans va ser capaç de fabricar-la amb èxit 
l’any 1943 a Barcelona.

La història d’aquests pioners: Pedro González Juan, Jaume 
Sunyé Pi, Josep Vila Money i Antoni Pouplana, està reco-
llida al llibre “L’aportació de Catalunya a la història de la 
penicil·lina. 75 anys de l’obtenció”. (De COMB)

PERRUQUERIA 

MAR-I-BEL
Tel. 93 352 29 63

C/ Sant Antoni Ma Claret, 474, 1r 2a
08027 Barcelona

Josep estivill, 33-35 · 08027 BCn 
Tel. 932 77 97 54 · espaiverd2015@gmail.com
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la l1 del Metro  
de barcelona  
qUedarÀ tallada

La L1 del metro de Barcelona quedarà 
tallada durant dos mesos aquest proper 
estiu. Del 29 de juny al 30 d’agost tre-
balls de manteniment i obres obligaran 
a tancar la línia des de Clot fins a Fondo, 
segons informacions aparegudes en mit-
jans de comunicació. Un dels canvis que 
es farà serà canviar el balast -la grava que 
hi ha a les vies- per formigó des de l’esta-
ció del Clot fins al túnel entre les estaci-
ons de Torras i Bages i Trinitat Vella.

També s’instal·laran bretels, que són can-
vis d’agulla en forma d’X que permeten 
fer canvis de sentit des de les vies d’ana-
da i tornada. Es farà a les estacions de La 
Sagrera i a Torras i Bages. A més, el canvi 
d’agulla situat a La Sagrera es desplaçarà 
per allunyar-lo de la sortida de l’estació. 
Els canvis d’agulla solen estar als túnels 
que connecten les estacions, anomenats 
interestacions.

Foto oblidada
A la revista anterior, la del mes de febrer, el nostre col·laborador, 
en Jordi Vilagut, ens explicava en un article la curiositat que el 
polític pres Raül Romeva, que en l’actualitat està sent jutjat pel 
Tribunal Suprem, havia estat membre de l’Agrupament escolta 
Pau Casals, del nostre barri. Per donar fe de la notícia ens va tra-
metre una històrica fotografia on hi apareixia. Per un error de la 
redacció de la revista, aquesta foto no va ser enviada a maqueta-
ció i va quedar sense publicar.

En l’actual revista volem esmenar l’error i ara sí la publiquem. En 
Raül és el segon per la dreta de la filera inferior. Jove i amb cabell 
costa reconèixer-lo. Aprofitem per desitjar-li el millor en aquests 
moments.

la PlaÇa de l’asseMblea de catalUnya 
recUPera la Placa

En alguna ocasió hem fet esment en aquesta 
revista de la desaparició d’elements urbans. 
En aquest cas ens trobem des de l’estiu pas-
sat, quan arran de l’enderroc d’un taller a la 
cantonada de la plaça de l’Assemblea de Cata-
lunya amb el carrer Filipines, va desaparèixer 
l’única placa identificativa d’aquesta plaça, la 
més gran del nostre barri. En alguns Consells 
de Barri s’havia demanat que es posessin més 
plaques, sobretot després de la darrera refor-
ma soferta per aquest emblemàtic espai, però 
no se’ns havia fet cas. El fet era que en existir 
només una placa, en desaparèixer teníem un 

espai públic al barri del qual qualsevol foraster desconeixia el nom oficial, per-
què el sobrenom de les “rates” no és el que desitgem.

En les últimes setmanes, des del Districte ens van assegurar que la reposarien i 
que es faria amb un sistema que portés el nom a l’interior de la mateixa plaça. 
No fa gaires dies que amb alegria hem vist aparèixer aquesta mena de monòlit 
a la banda propera del carrer Antilles, on trobem de nou el nom de la plaça per 
ambdós costats. Us presentem una fotografia del nou element urbà, desitjant 
que sigui respectat per tots els usuaris de la plaça i que ens permeti sentir orgu-
llosos als sagrerencs d’un nom històric i democràtic com aquest I vigilem que no 
torni a desaparèixer.

breus
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Jordi VilaGUt, PreMiat  
al “ParaUles a icÀria”

Els premis de l’onzena edició del certamen Paraules a Icària han 
reconegut el treball de l’autor Jordi Vilagut, en la categoria de nar-
rativa. Ja fa onze anys que se celebra aquest  certamen organitzat 
pel Districte de Sant Martí i Edicions Saragossa amb l’objectiu de 
promoure la creació literària i fomentar el plaer de la lectura.

El dijous dia 28 de febrer es va celebrar l’acte de lliurament de pre-
mis de la present edició, en un acte celebrat a la Sala d’Actes de 
l’Ajuntament del Districte de Sant Martí, amb molta participació i 
representació política i literària.

Jordi Vilagut va néixer l’any 1964 a Barcelona. És periodista des 
de fa trenta anys i, entre altres llocs, ha treballat a Catalunya Ràdio 
i Ràdio Nacional d’Espanya. Des de fa divuit anys és redactor de 
Diffusion Sport, revista professional del sector de l’esport, del qual 
n’és director des del 2015. Des del Tota la Sagrera tenim la sort 
de comptar amb la seva col·laboració des de fa uns quants núme-
ros i no ens deixa de sorprendre amb els seus articles, i des de la 
redacció volem aprofitar per felicitar-lo per aquest reconeixement.

La seva novel·la guanyadora, ‘La Presó’, té una forta càrrega his-
tòrica i està molt arrelada a un territori, el Solsonès, i més concre-
tament en la serra de Busa. L’acció gira al voltant de la Guerra del 
Francès des de la perspectiva d’un jove que es veu arrossegat pels 
esdeveniments fins al punt que acaba tenint-hi un paper rellevant 
de manera espontània. L’atzar acabarà portant el protagonista a 
sumar-se a l’exèrcit.

El llibre sortirà just abans de Sant Jordi i la presentació es farà el 
4 de juny a la biblioteca Manuel Arranz del Poble Nou a les 7 del 
vespre. La novel·la es publicarà amb el subtítol:
La veritable històrica d’en Bac de la Sagrera.

breus
la naU iVanow reP el PreMi 
crítica serra d’or!

El jurat encarregat d’atorgar el Premi Crítica Serra d’Or 
de Teatre els ha guardonat aquest any per ser la mi-
llor aportació en la categoria teatral en la 53a edició 
d’aquest premi, una distinció de prestigi i renom en 
l’àmbit cultural català. El jurat, format per Joan-Anton 
Benach, Francesc Massip, Marta Monedero, Juan Car-
los Olivares i Anna Pérez Pagès, ha considerat que són 
mereixedors d’aquest premi que, anualment, entrega la 
revista Serra d’Or, editada per Publicacions de l’Abadia 
de Montserrat. Un premi que en la categoria teatral es 
dona des del 1970 de forma ininterrompuda.

L’acte s’ha celebrat a l’Espai Endesa de Barcelona on van 
estar molt ben acompanyats pels altres premiats. A la 
categoria teatral el premi al text de teatre català ha estat 
per Lara Díez Quintanilla amb l’obra l’Herència Aban-
donada i per l’espectacte teatral Siempre a la verita 
tuya, del recentment fallit Manuel Veiga.

Es tracta d’un premi a més de 20 anys de trajectòria de la 
Nau Ivanow, que ha vist créixer un centenar de compa-
nyies i projectes, cada cop més internacionals. Un premi 
que, un cop més, han dedicat a totes les persones que 
han passat o formen part de la Nau Ivanow i s’han 
sentit com si aquesta fàbrica de possibilitats fos també 
casa seva.

neWSLeTTeR De LA nAu IvAnoW
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“PersPectiVa de GÈnere” del dia 6  
de MarÇ a la torre de la saGrera
Moltes dones hem pensat (perquè així, durant anys, ens ho han 
ensenyat) que la igualtat “era una cosa que es guanyava amb 
mèrits”, tant si eres dona com home.

Més enllà de les nostres pròpies experiències, hi ha multitud 
de dades que demostren que nosaltres no tenim els mateixos 
drets que els homes.

En ocasions acabem pagant un alt cost per no només ser dona, 
sinó també per ser d’una manera que xoca amb el que s’espera 
que siguem. La nostra condició de dona treballadora i mare ens 
situa en una posició desavantatjosa respecte als homes.

La perspectiva de gènere consisteix en valorar la diferència en-
tre els dos sexes en pla d’igualtat, mitjançant una anàlisi sensi-
ble al gènere. És, per tant, necessari no desdibuixar la diferèn-
cia sexual.

què es pretén amb la perspectiva de gènere?

Desnaturalitzar les explicacions sobre les diferències entre ho-
mes i dones basades en la idealització d’aspectes biològics i la 
negació de la influencia social.

Observar  que els processos mitjançant els quals les diferències 
biològiques entre els sexes es converteixen en desigualtats so-
cials ens limiten l’accés en igualtat de condicions als recursos 
econòmics, socials i culturals.

Normalitzar vies alternatives per modificar les desigualtats de gè-
nere i promoure la igualtat jurídica i l’equitat entre dones i homes.

Arribar a tenir una visió més integral i històrica de les nostres 
necessitats, interessos i contribucions al canvi, visibilitzant  l’ex-
periència de dones i homes en les nostres respectives condici-
ons de “gènere”,

Ens queda un llarg camí per recórrer juntes.

ISABeL mARzABAL mAnReSA

ProU incoMPliMents i excUses, a la saGrera VoleM Un institUt!
Fa anys que lluitem per la creació d’un nou institut al barri, 
però en aquests moments la situació ja és urgent. S’espera en 
els propers anys un augment demogràfic important al barri 
per l’execució del pla Sant Andreu-Sagrera on aniran centenars 
d’habitatges a prop de la futura estació de La Sagrera. El Con-
sorci d’educació i el Districte són coneixedors d’aquesta proble-
màtica. S’excusen en la mobilitat geogràfica de les famílies o que 
les places ja estan garantides a l’escola concertada. Teníem l’es-
perança que en aquest mandat es revertís la situació, però 
malauradament no ha sigut així.

Volem que l’educació sigui una prioritat en el proper man-
dat, governi qui governi. Volem que els nostres joves puguin 
estudiar al barri, sense massificacions i amb una educació de 
qualitat, i NO obligant-los a desplaçar-se a altres barris, la qual 
cosa pot propiciar situacions  gens desitjables.

Necessitem l’Institut a la Sagrera! No podem deixar-nos-el 
perdre, però cal planificar amb una perspectiva global, lli-
gant les necessitats educatives amb les urbanístiques i socials. 
Per això, reclamem que de forma urgent es proposi un emplaça-
ment per a l’Institut en un espai que afavoreixi de forma efectiva 
la interrelació de l’alumnat amb el barri de la Sagrera.

Respecte a l’Escola 30 Passos tres quarts del mateix. Estem 
pendents de l’elaboració del projecte i de la construcció defi-
nitiva de l’escola. Ara com ara encara no en sabem res. A més, 
des del Consorci d’educació diuen que s’està treballant amb la 
idea de fer un institut-escola. Només tenim paraules, però vol-
dríem concrecions, ja que com ens descuidem, ens trobarem 
que el creixement natural dels mòduls ocuparan el terreny on 
ha d’anar la construcció definitiva de l’escola.

JAume mATAS, ComISSIó D’eDuCACIó

breus

foto: Andrea font



La Meridiana... 
un paisatge deshumanitzat 
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Tot va començar a la Barraca, ja fa uns cinc anys, per inicia-
tiva d’en Josep Barbero, llavors president de l’Associació de 
veïns i veïnes de la Sagrera. 

“que un cordovès hagi de portar les sardanes a la Sa-
grera...!” Aquestes paraules seves en aquell moment em van 
fer gràcia. Avui amb tot el que està passant a casa nostra, em 
semblen significatives i,  particularment a mi,  em sonen en-
tranyables.

Al llarg d’aquests anys, el taller de sardanes ha anat crei-
xent, s’ha anat incorporant nova gent i d’altres han marxat, 
però amb la majoria d’ells s’ha establert una complicitat  
entorn a la sardana que ens ha permès  seguir en contacte i 
també avançar com a grup.

Estimem la sardana i el taller ens dona l’oportunitat  
d’aprofundir en la seva música, la dansa i la seva història. En 
aquest aspecte, l’Àngel del grup Maig, el nostre professor, 
aprofita qualsevol  ocasió per fer-nos una classe magistral. 
Al taller també xerrem, ens  organitzem per anar a alguna 

ballada propera al barri,  tot passant  una bona estona  el 
divendres a la tarda.

Des d’aquest curs 2018-2019, i de la mà de l’Associació de 
veïns i veïnes, el taller de sardanes s’ha traslladat a la Torre 
de la Sagrera. Vull agrair des d’aquestes ratlles a l’Associació 
la seva acollida, el seu interès i el seu suport a la nostra tasca 
i que ens permetin ser-ne part i formar part així del teixit 
associatiu del barri.

També vull aprofitar  el ressò que em proporciona la re-
vista, per  encoratjar  a tothom, homes i dones, joves i menys 
joves, sardanistes experts i novells, a tots i totes que esti-
gueu interessats en qualsevol aspecte de la sardana a venir 
a conèixer-nos qualsevol divendres a les 6 de la tarda i, si us 
escau, a formar part  del nostre grup que pretén ser el grup 
sardanista de la Sagrera

MARIA VALLS

CooRDInADoRA DeL GRuP SARDAnISTA De LA SAGReRA

Dissabte 13 d’abril es donarà el tret de sortida de la 4a edi-
ció del concurs “Si l’encertes, l’endevines”, organitzat per la 
Delegació de Sant Andreu del CNL de Barcelona, gràcies a la 
col·laboració amb l’Eix Comercial de Sant Andreu i l’Escola 
Superior de Disseny i Arts Llotja.

La iniciativa, que pretén promoure l’ús del català al comerç 
mitjançant les frases, ha aconseguit una acceptació tan bona 
que el CNL de Barcelona ha decidit fer-la extensiva a tots els 
districtes i dur-la a terme a 10 eixos comercials de la ciutat. 

A Sant Andreu, del 13 d’abril al 5 de maig, tothom que vul-
gui podrà anar als comerços col·laboradors que tinguin els 
cartells penjats i participar en el concurs. Com en les altres 
edicions, es tracta d’endevinar la frase feta que s’amaga dar-
rere de cada il·lustració. 

A la butlleta de participació, que trobareu als establiments 
participants, al local de l’Eix Comercial  i a la delegació de 
Sant Andreu del CNL de Barcelona, hi haurà el número de la 
il·lustració, el nom i l’adreça dels dos comerços que l’exposa-
ran i el procediment de participació.
Un cop emplenada, s’haurà de portar a un dels punts de lliu-
rament:

a)  CNL de Barcelona, Delegació de Sant Andreu, de dilluns 
a divendres, de 9 a 14 h; dijous, de 16 a 20 h.

b)  Eix Comercial de Sant Andreu, de dilluns a divendres en 
horari comercial. Puntualment pot estar tancat.

c)  Centre Cívic Sant Andreu, de dimarts a divendres, de 9 a 
14 h; de dilluns a divendres de 16 a 22 h; dissabtes d’11 a 14 
h i de 17 a 21 h.

Hi haurà 4 categories de participació segons les frases que 
s’encertin i per a cada categoria se sortejaran 2 premis. A més, 
hi haurà un premi especial de l’Eix  Comercial de Sant Andreu 
entre les butlletes de la 1a categoria que hagin encertat les 40 
frases fetes.

La festa del lliurament de premis es farà el dijous 16 de maig 
a la tarda, a la Fàbrica de Creació del recinte de Fabra i Coats. 
Reserveu-vos la data al calendari!

us animem a participar-hi. Les frases fetes tenen premi...  
Veniu a trobar-lo!
Centre de Normalització Lingüística de Barcelona a Sant 
Andreu

Grup sardanista de la sagrera

la 4a ediciÓ del concUrs  
“si l’encertes, l’endeVines” Posa Fil a l’aGUlla
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Des de la XES de Sant Andreu us convoquem a la Fira ESS a 
la Pegaso que tindrà lloc el proper 5 de maig de 10 a 18h. 
al recinte del parc de la Pegaso. La Fira vol ser un projecte 
participatiu  d’intercooperació entre entitats de la xarxa, 
amb l’objectiu de donar impuls i difondre ESS als barris.

Totes les entitats participaran a la presentació de l’esdeveni-
ment fent una breu exposició de 5 minuts dels seus serveis, 
disposaran d’una taula individual de mostra i aportaran noves 
propostes d’activitats per incloure en el programa de la Fira 
si s’escau.

Les activitats fins ara programades són les següents: presen-
tació de la fira, jocs infantils de Tata-Inti, Guerra de bandes 
(3 batucades),concurs infantil de dibuix, Vermuteca de Ca 
la Rosa, dinar comunitari (paella), mostra d’entitats, presen-
tació de projectes i taula rodona. Amb la col·laboració de la 
Ràdio Trini Jove per dinamitzar amb música la festa.

Fem realitat l’Economia Social i Solidària  als barris !

ProGraMa del dia 5 de MaiG de 10 a 16 H.

De 10 a 16 h Inici del Mercat de Pagès. Parades de produc-
tors de proximitat. 

10 h. Espai de joc respectuós Tata Inty per a infants de fins 
a 4 anys.

10’00 h Inauguració de l’espai de paradetes de les entitats 
que representen l’economia social i solidària del districte de 
Sant Andreu. Espai escenari.

10’00 h  Concurs de dibuix infantil. Imagina’t el parc. Amb 
premi. Espai guingueta.

10’30 h  Sessió participativa de ioga, dinamitza: en cos i 
ànima.

10’30 h Taller de xanques familiar a càrrec de Carlos Sosa.

10 a 12 h  Micro per a les entitats de la fira. Breu explicació 
de cada projecte. Rec i nevera solidària. Espai micro.

11 h.  Los vendedores del Tiempo. CIA  KM 0. Teatre urbà, 
mim. Diferents espais.

12 h.  Espectacle de Màgia Familiar, Txema, THE POST-
MAN. Espai grades.

12’30 h Entrega del premi del concurs de dibuix. Escenari.

13 h.   Espectacle de Clown familiar, “Contes esborrats” a 
càrrec de El artriste y NunyG. Diferents espais.

13’3 h.  Guerra pacifica de bandes de percussió. Participen: 
30 Tams, Siroko i Fumets. Espai Llac.

14 h. Arrossada Popular. Venta de tiquets durant el matí.

16 h.  Cafè i fi de festa amb l’espectacle musical i d’objectes 
“Memu” a càrrec de “Les Josephines”  MEMU, “Memo-
ria de las Mujeres”, és la memòria col·lectiva de les do-
nes, invisibilitzada al llarg dels anys. Col·labora La Bostik.

oRGAnITzA: TAuLA D’eConomIA SoCIAL I SoLIDàRIA De SAnT 
AnDReu. 

CoL·LABoRA: menJADoR CA LA RoSA, XeS SAnT AnDReu, LA PeGASo 
BATeGA, CenTRe CívIC LA BARRACA.

DInAmITzA: RADIo TRInI Jove

la PeGaso bateGa aMb l’econoMia social
conVocatòria de ParticiPaciÓ 
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Ja s’acosta el nou curs i les famílies amb infants ho saben prou 
bé. Ja han fet la preinscripció a l’escola escollida i la llista d’ad-
mesos i exclosos està a punt de sortir, si no ho ha fet ja. La il-
lusió per anar a l’escola de la canalla es barreja amb el neguit 
dels seus pares per saber com anirà tot plegat.

Quan vaig arribar al barri, a la primeria dels anys 70, l’esco-
la per antonomàsia era la llavors anomenada Joan xxIII. Tal 
com ens relata l’amic Joan Pallarès en el seu llibre “El quilò-
metre sagrat” l’escola va ser inaugurada l’any 1964 i era una 
escola modèlica a la seva època, amb “camí escolar” i tot. En 
aquell moment l’edifici constava de tres plantes i ja disposava 
del pati actual tal com podem apreciar a la foto del llibre: “La 
Sagrera, del rec comtal al TGV”.

Al cap d’uns anys va caldre ampliar l’escola i s’hi va afegir una 
quarta planta (actualment encara s’aprecia perfectament a 
la façana i a la paret que dona al carrer Antonio Ricardos). 
Afegir una nova planta vol dir un increment d’un 33% de la 
superfície construïda. Van ampliar l’escola, però misteriosa-
ment, no van ampliar el pati. I mira que era fàcil i senzill. Segur 
que algun arquitecte va estudiar i projectar l’ampliació amb 
tots els càlculs pertinents. Tants estudis i no es van adonar de 
com de fàcil era, i és, projectar una ampliació del patí per en-
cabir l’increment previsible d’alumnes.

De fet, la forma del pati és ben estranya; si caminem pel car-
rer Antonio Ricardos en direcció a la plaça de l’Assemblea de 
Catalunya, al cap de poc de començar la paret que delimita el 
pati, aquesta es desvia inexplicablement 30º cap a l’esquerra. 
Davant nostre apareix una àmplia vorera en la qual només hi 
ha una estació de bicis i algun arbre, un espai del tot inneces-
sari donat la proximitat de la plaça. Si la paret continués recta 
(opció A), que seria el més natural, obtindríem un pati una 
mica més gran, gairebé un increment del 17%, que no està 
malament. Per què no es va fer?

I si en lloc de girar a l’esquerra, el mur que delimita el pati gi-
rés uns 30º a la dreta (opció B), tot mantenint l’amplada de la 
vorera del carrer, ens trobaríem que el pati s’incrementaria es-
pectacularment, gairebé un 32%, un espai prou ampli perquè 
hi càpiga, per exemple, un camp de minibàsquet, i sense pro-
vocar cap detriment en el pas de vehicles i vianants pel carrer 
Antonio Ricardos. Un carrer que, per cert, encara té misterio-
sament una antiga casa per expropiar i que el dia que ho facin 
es podran igualar les voreres d’un cantó i l’altre, i l’ampliació 
del pati quedaria més integrada.

Amb aquesta ampliació de pati recuperaríem la proporció 
entre superfície construïda i superfície de pati que l’escola 
tenia en els seus orígens, allà pels anys 60. Els nens de llavors 
necessitaven esbargir-se més que els d’ara? O potser no, i des 
de fora no ens n’adonem que l’escola Congrés- Indians potser 
disposa d’un pati virtual que “justificaria” aquesta paradoxa.

SEID (SAGRERENC ESTRANyAT I DESORIENTAT)

Croquis de l’autor a partir d’una imatge de Google-maps

Antiga escola Joan XXIII foto del llibre: La Sagrera del Rec Comtal al 
TGv

escola Congrés-Indians, foto de l’autor

MISTERIS DEL DISTRICTE

el pati encongit
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Foto: Susana Pascual García

Celebrem 365 dies de vida fent el que hem estat fent aquest 
últim any, confluir sinergies interassociatives per fer una pro-
posta sociocultural enfocada al veïnat. L’espai participatiu 
generat col·lectivament entre les associacions, el veïnat sagre-
renc i les persones usuàries del centre, va donar peu a una ves-
prada festiva farcida d’activitats. Les associacions que formen 
part de la Federació, que, d’una manera comunitària, gestiona 
l’equipament van entomar la jornada i van tenir, sense dubte, 
un paper protagonista.

El 15 de març el pati de la Torre bullia d’activitat, un ampli 
ventall de participants van veure com la Sagrerina ballava al 
compàs dels tabals i d’uns aplaudiments brolladors de passió 
d’infants i famílies. Tot el recinte restava bocabadat, i amb 
la il·lusió als ulls saludaven els nostres trempats capgrossos 
Rocabruna i Rata que acompanyaven a la seva inseparable 
geganta. Certament, des que ha canviat de casa ha conegut 
infinitat de generacions que desconeixien de la seva exis-
tència i ha teixit diverses complicitats personals amb el llarg 
nombre de visites rebudes a la Torre. Ara bé, la cultura popu-
lar d’aquell dia, posant en evidència una de les línies d’acció 
de treball posades en marxa, prosseguia a ritme de tenores i 
trombons. La ballada de sardanes era d’una magnitud digna 
de Festa Major, el magnetisme que despertava ampliava cada 
cop més la rotllana formada. Mentrestant, un nombre abun-
dant d’infants es divertien amb els jocs de taula dinamitzats 
per una altra entitat gestora, Associació Recreativa i Cultural 
Juguem. De ben segur que va ser una bona manera de posar 
en pràctica les seves habilitats i trobar-se amb amistats cone-
gudes o esdevingudes.

Un dels moments més especials però, sobretot per tot llepa-
fils, va ser el berenar. L’Associació Gastronòmica Esquenes 

Platejades, que es dedica a compartir estones al voltant d’una 
taula ben parada, ens van fer treballar el paladar. Quinze origi-
nals i majestuoses truites ens esperaven a taula dins l’espai re-
lacional. Cada una amb uns ingredients diferents, amb un sa-
bor diferent, amb una presentació diferent..., però totes amb 
un mateix resultat, el gust irracional que esdevenia màgia dins 
la boca. La seva desaparició instantània dels plats feia palesa 
una realitat inapel·lable, l’èxit de l’espai generat.

La darrera llum del capvespre donava tret de sortida al tan-
cament. Els darrers compassos de sol els vivíem a ritme del 
sempre exultant Sagresamba, que acomiadava una tarda tre-
pidant i inoblidable. L’energia despresa era la millor manera 
per encetar tots els reptes, projectes i il·lusions del nou any 
que encetem.

La Torre de La Sagrera es consolida així, en tan sols un any, 
com a niu associatiu al barri. El repte que suposava la posada 
en marxa de l’engranatge interassociatiu d’aquella tarda es va 
veure superat amb escreix. La jornada va ser possible gràcies a 
unes entitats que cada cop, fruit de la seva activitat en espais 
com aquell, es coneixen més. És així com setmana darrera set-
mana pren més sentit la conformació del gran paraigua social 
esdevingut, la Federació Torre de La Sagrera. Gràcies AEiG 
Pau Casals, Associació Social Andròmines, AVV de la Sa-
grera, Drac, Diables i Gegants de la Sagrera i La Sagrera 
Alternativa, gràcies per ser-hi i per fer-ho possible. Sort, en-
certs i molts anys més de vitalitat associativa. Visca la Torre, 
i visca la Sagrera!

CASAL DE BARRI TORRE DE LA SAGRERA

1er aniversari  
de la torre de la sagrera
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Us donem la benvinguda al Raconet 
de la Torre, l’espai familiar que acaba 
de néixer al barri de la Sagrera amb 
voluntat de servei comunitari
El dimecres 16 de gener d’enguany, a la Torre de la Sagrera, en 
una sala molt acollidora just sota teulada, va obrir les portes el 
Raconet de la Torre, un espai familiar on poden trobar acolli-
da els infants des dels primers dies de vida fins que fan quatre 
anys i les seves famílies.

Dit de manera molt breu, un espai familiar és un lloc equipat 
amb joguines i diferents tipus de materials apropiats per als 
infants més petits on aquests poden jugar, explorar i assajar 
les primeres relacions amb altres infants en un context segur 
en tant que hi van acompanyats d’un adult de referència i hi ha 
un equip de professionals que fan l’acollida.

Però un espai familiar són més coses. No és un simple espai 
de joc. Quan un infant arriba al Raconet de la Torre és salu-
dat personalment. També se li expliquen a ell —en funció de 
l’edat que tingui— i a qui l’acompanya quatre pautes molt 
senzilles a tenir en compte, que vindrien a ser unes normes de 
convivència. Són pautes que guarden relació amb el respec-
te als altres, a la pròpia persona i a l’entorn. A la vegada, són 
pautes que faciliten la socialització amb altres nens i nenes i el 
desenvolupament de recursos personals davant de les frustra-
cions que pot comportar topar amb uns límits. Ser tingut en 
compte, tenir la possibilitat d’assajar l’autonomia personal i 
gaudir de la companyia d’altres nens i nens, l’ajudaran a anar-
se separant de manera saludable dels adults de referència. 

Però l’espai familiar també aporta suport a les famílies dels 
infants. Quan neix una criatura es capgira tot. El nadó que 
arriba al món dona un nou estatus a la parella; el pare i la 
mare de cada membre de la parella esdevenen avis i àvies, 
respectivament; els germans i germanes, oncles i ties. La 
quotidianitat es transforma; el temps personal s’altera; les 
energies sovint flaquegen. La dedicació al bebè, sobretot en 
un context urbà, pot portar un cert aïllament i sovint també 
menys disponibilitat de temps per estar amb la parella, quan 
n’hi ha, amb altres parents o amb amistats. En situacions 

com aquestes, quina mena de suport aporta als adults un es-
pai familiar? És un punt de trobada amb altres mares, pares, 
àvies, avis i cangurs que viuen situacions semblants, on sor-
tir d’un cert aïllament, on relaxar-se, on xerrar, on preguntar, 
on gaudir de l’observació del joc de l’infant, on jugar amb la 
mainada. És un context on hi ha la presència d’acollidors o 
acollidores que poden ajudar a pensar i a comprendre algu-
nes situacions viscudes, o bé acompanyar els adults per faci-
litar que visquin la criança dels infants de manera gratificant. 
És, doncs, un espai on assajar: acompanyar l’infant des de la 
comprensió de les seves vivències, la transmissió de pautes 
que donin seguretat i, també, les primeres separacions; en 
definitiva, on refermar-se en el nou rol que el naixement de 
la criatura ha comportat.

El Raconet de la Torre és un projecte que també té sentit des 
d’una perspectiva de comunitat. La Torre de la Sagrera, on 
s’ubica l’espai familiar, és un casal de barri que va néixer amb 
vocació de crear xarxa social i fer acció comunitària en l’en-
torn veïnal. Així doncs, les famílies que venen a l’espai familiar 
tindran la possibilitat de participar, en cas que sigui del seu in-
terès, en altres activitats del casal: relacionades amb la criança 
i l’educació, de caràcter lúdic, infantils, culturals, festives, for-
matives —com ara tallers de diferents temàtiques—. La Torre 
de la Sagrera se’ns ofereix, doncs, com un entorn privilegiat de 
suport a les famílies que travessen l’etapa de la criança.

El 6 de gener de 1979, quaranta anys i deu dies abans que nas-
qués el Raconet de la Torre, sota el lideratge de la pediatra i 
psicoanalista Françoise Dolto, obria les seves portes a París la 
Maison Verte, un dels primers espais familiars —o lieu d’accu-
eil, com en diuen a França— encara en funcionament i en el 
qual el nostre s’inspira. Esperem que el Raconet de la Torre 
també pugui complir molts anys donant suport a les famílies.

Si ens voleu venir a conèixer, ens trobareu els dimecres de 
10.00 h a 12.30 h i de 16.30 h a 19.00 h. Podreu fer-hi una 
estada de prova i ens agradarà molt donar-vos la benvinguda 
en persona.

CRISTINA CARBÓ, IMMA TORRAS I PAu FARRàS

ACOLLIDORES DEL RACONET DE LA TORRE

el raconet  
de la torre
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El mes de maig el barri tornarà a omplir-se d’activitats en el marc 
del projecte Calidoscopi, una iniciativa promoguda pel districte de 
Sant Andreu que enxarxa diferents equipaments i entitats del Dis-
tricte en un programa comú. Aquesta nova edició 2019 estarà dedi-
cada a la ciència ciutadana. Tot seguit trobareu les activitats que es 
realitzen a la Sagrera.

MaPa sonor del districte
Aquesta és l’activitat central de Calidoscopi 2019 i respon a la vo-
luntat dels veïns i veïnes de conèixer quina és la identitat sonora del 
Districte.

A què sonen els carrers, les places i els parcs? Aquesta iniciativa 
té com a objectiu dibuixar un mapa sonor del Districte a través d’un 
seguit d’intervencions, totes desenvolupades amb la participació de 
la ciutadania, per enregistrar, documentar i anotar els sons que ens 
envolten caracteritzant la identitat sonora dels barris i desxifrar ana-
líticament com es perceben des d’un punt de vista científic.

Aquestes sessions d’enregistrament i documentació dels sons 
del districte han estat batejades com a atrapa-sons i es faran se-
guint un protocol fixat per Grup de Tecnologies Musicals (MTG) 
de la Universitat Pompeu Fabra (UPF) i la Fundació Phonos, en col-
laboració amb BitLab.

Posteriorment, el material sonor serà treballat per dos artistes 
residents a Fabra i Coats-Fàbrica de Creació, Sara Fontan i Aalbers, 
per tal de crear paisatges sonors per musicar cada un dels barris que 
conformen el Districte. 

taller d’identitat sonora - 2/05
Lloc: Espai Jove Garcilaso
Preu: gratuït
Organitza: Espai Jove Garcilaso
A què sona l’Espai Jove Garcilaso? Us convidem a atrapar els sons 
que omplen de vida l’equipament i que després tractarem per tal de 
dibuixar quina és la identitat sonora del centre.

taller d’atrapa-sons a la sagrera - 9/05 (de 18 a 21 h)
Lloc: sortida des del CC La Sagrera
Preu: gratuït amb inscripció prèvia.
Inscripcions: al Centre Cívic La Sagrera o a l’Espai Jove Garcilaso
A càrrec de la Fundació Phono
Organització: CC La Sagrera, Espai Jove Garcilaso, Districte de 
Sant Andreu i Aula Ambiental
Vols col·laborar en la caracterització sonora del teu barri? Enregis-
trarem els sons de l’espai públic per comprendre’ls des del punt de 
vista científic i construir col·lectivament el mapa sonor del districte 
de Sant Andreu. Converteix-te en patrimoniador sonor i vine a fer 
#ciènciaciutadana.

taller d’atrapa-sons als equipaments - 6-8/05
Identitat sonora de l’espai Jove Garcilaso

diÀleG_dones i ciència ciutadana - 15/5 (19 h)
Lloc: Casal de barri Torre de La Sagrera
Preu: gratuït
Participen: Aitana Oltra (Mosquito Alert), Montserrat Llasat (Floo-
dup) i Concepción Linares (Plantes)
Moderadora: Gemma Agell (Observadors del Mar)

Organització: Casal de barri Torre de la Sagrera, SCE La Lira i 
districte de Sant Andreu
Com és fer recerca amb la ciutadania a Barcelona? Diverses dones ci-
entífiques ens explicaran els projectes de ciència ciutadana en els quals 
estan implicades i com és la seva experiència amb aquesta disciplina.

taller-Mapatge de líquens - 18/05  (11 h)
Lloc: Parc de la Pegaso (sortida des de la Biblioteca Marina Clotet)
Preu: gratuït
Inscripcions: CC La Sagrera o a la Biblioteca Marina Clotet
A càrrec del Projecte LiquensBCN i LiquenCity.
Organització: CC La Sagrera, Biblioteca Marina Clotet i districte 
de Sant Andreu
La biodiversitat és un important indicador sobre l’estat del medi on 
vivim. Mitjançant la biodiversitat urbana es pot analitzar l’estat de 
salut dels hàbitats i dels organismes vius que formen part del sistema 
urbà. Activitat pràctica de mapatge i enregistrament fotogràfic de 
líquens al parc de la Pegaso.

conFerÈncia - què ens diu el cel sagrerenc? - 18/05 (18 h)
Lloc: Casal de barri Torre de la Sagrera
Preu: gratuït
Organització: Comissió de Sostenibilitat de la Torre de La Sagrera
Amb: Sergi Corral, biòleg, observador meteorològic de Sant Andreu 
de Palomar i col·laborador del Servei Meteorològic de Catalunya 
com a vigilant en situacions de risc (XOM) i Javi Rodríguez, ambi-
entòleg, Màster de Climatologia Aplicada i Mitjans de Comunicació 
i col·laborador del projecte de l’Estació meteorològica de la Torre.
Xerrada inaugural de l’Estació Meteorològica de la Sagrera, una 
valuosa eina d’educació ambiental pel territori. Els registres diaris 
obtinguts ens ajudaran a cuidar del nostre imminent hort i entendre 
així el vincle entre la terra i el cel.

Fem música amb els sons - 23/05 (18 h)
Lloc: Espai Jove Garcilaso
Preu: gratuït
Organitza: Espai Jove Garcilaso i CC La Sagrera
Creació de loops d’àudio a partir dels sons enregistrats en les activi-
tats de realització del Mapa Sonor de la Sagrera.

Fem música amb els sons - 31/05 (18 h)
Lloc: CC La Sagrera
Preu: gratuït
Entrada lliure fins a omplir l’aforament
Organització: CC de La Sagrera i Espai Jove Garcilaso
Presentació de la interpretació artística que el veïnat de la Sagrera fa 
del Mapa Sonor del seu barri. Creació, a partir dels sons enregistrats 
durant el Mapa Sonor-Calidoscopi 2019.

exPosiciÓ dona i ciència - 7-31/05
Lloc: SCE La Lira i Casal de barri Torre de La Sagrera
Preu: gratuït
Organització: SCE La Lira i Casal del barri Torre de la Sagrera
L’exposició pretén donar a conèixer i reconèixer les aportacions que 
han fet les primeres dones científiques i tècniques, dones que des de 
les seves posicions van aconseguir transformar les fronteres dels es-
pais tradicionalment assignats als homes. Dones que van lluitar per 
obrir el camí de la integració al món científic a altres dones, camí 
que encara avui resta pendent en la construcció d’una nova cultura 
on no podem oblidar el paper que les dones juguen en el terreny del 
coneixement i les noves tecnologies.

CENTRE CíVIC LA SAGRERA, ESPAI JOVE GARCILASO I CASAL DE BARRI 
TORRE DE LA SAGRERA.

noVa ediciÓ del ProGraMa 
calidoscoPi a la saGrera
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La Federació d’associacions socioculturals de l’Espai30 im-
pulsa un nou espai d’art de nova creació i de proximitat al 
barri de la Sagrera i en el districte de Sant Andreu. 

L’Espai d’Art de la Sagrera pretén acostar l’art, i en especial 
l’art contemporani, al barri, ja que de manera recurrent se 
situa al centre de la capital, allunyat dels barris perifèrics. El 
projecte contempla com a prioritat facilitar espais expositius 
per als nous creadors i artistes emergents en general.

Està ubicat dins de l’equipament Espai30 – Ateneu Sagrerenc i 
forma part del projecte global de l’equipament, amb el suport 
FASE30 mitjançant la comissió Espai d’art de la junta.

El nou “Espai d’Art” - La Sagrera, té com a objectius:

• Apropar, conèixer i fomentar la difusió de l’art contemporani.

• Generar exposicions de fotografia, fotofòrums, pintura, es-
cultura i arts plàstiques en general i també moviments artís-
tics més contemporanis, com performance, instal·lacions, 
etc., així com intervencions de dansa, música, teatre… 

• Pretén ser un punt de trobada per als amants de l’art i ar-
tistes en general.  Promoure trobades per facilitar mostres 
i presentacions, xerrades debats, converses, a l’entorn de 
l’art en general. 

La gestió i l’organització és a càrrec de La comissió Espai 
d’Art, amb el suport de la junta de la FASE30 i la col·laboració 
de l’associació Photoespai30.

La comissió Espai d’art convidarà artistes consolidats i emer-
gents en les diverses disciplines per exposar i generar debats. 
Aquesta comissió organitzarà debats d’interès general per 
parlar del món de l’art dins el Projecte Art & Idea en la imat-
ge contemporània i la valoració d’imatges fotogràfiques en els 
Fotoforums.

El programa Art &Idea pretén anar més enllà de l’espai físic i 
contemplatiu pel que fa a l’observador, amb la intenció de ge-
nerar interaccions entre els presents, mitjançant el raonament 

i el debat pel que fa a les noves maneres i a tot allò que està 
passant en el món de l’art conceptual.

Els Fotofòrums fan l’anàlisi de les fotografies presentades 
pels autors i valorades en debat públic pels assistents.

ART-ESCOLA. És un projecte que s�emmarca dins de la co-
missió La Sagrera Es Mou per les escoles. L�objectiu és cre-
ar un vincle amb les escoles del barri i l’art.

La comissió d’art Espai30 de FASE30 impulsarà una convo-
catòria estable durant tot l’any per organitzar el programa i 
agenda en les diverses disciplines: exposicions d’arts plàstiques, 
fotografia, performance, instal·lacions, música, dansa, etc.

La convocatòria es farà mitjançant la difusió per correu, xar-
xes i web on anirà acompanyada del protocol d’inscripció i 
adaptada a cada disciplina. Un cop rebudes les sol·licituds 
en cada disciplina, es valorarà en especial la seva creativitat 
i el caràcter contemporani, si convé sol·licitant el suport dels 
companys i companyes de dansa i música. 

Un cop escollides s’adjudicarà el calendari per a cada autor, 
la FASE30 facilitarà l’espai per desenvolupar la mostra, expo-
sició o xerrada, la difusió i l’obertura de l’espai expositiu en 
horari obert al públic.

ROSER CARITx, PERE PEDRERO, JOSEP MARIA GARCIA

COMISSIÓ ESPAI D’ART - LA SAGRERA (FASE30).

“espai d’art”
  la sagrera 
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Com bé moltes persones ja sabeu, el 2019 representa una gran 
fita per l’associacionisme sagrerenc, l’Agrupament Escolta i 
Guia Pau Casals - altrament conegut com “el cau” - fa 50 anys 
que vam sortir de l’ou. Volant des del l’AEiG Pare Bertran, situat 
a Sant Andreu,  l’any 1969 vam pondre al millor niu que podríem 
formar part, La Sagrera. 

La fita és prou significativa com per generar un espai adient de 
trobada per commemorar en col·lectiu l’efemèride. Per això, 
com no podria ser d’una altra manera, ens vam aplegar el passat 
mes de febrer desenes i desenes de generacions al nucli poblaci-
onal que ens ha forjat la joventut, La Sagrera. Concretament ens 
vam citar gairebé 250 persones - sí, heu llegit bé- 250 persones 
a un gran espai que és motor de cultura del barri, la Nau Bostik. 

L’excusa era un sopar, però el veritable protagonista aquell dia 
no era el menjar sinó la màgia social que generava la jornada. Hi 
havia persones que feia anys i anys que no es veien les cares, tant 
que la presentació anava acompanyada d’una pregunta retòrica 
- No fotis, ets en Joan? Ets la Mercè?...- i d’emocions diverses que 
es fusionaven en la vetllada. Per les famílies, i les actuals generaci-
ons, era un xoc veure la llarga motxilla d’història que portem a les 
nostres esquenes. No som un moviment novell, no som tan sols 
més de 100 infants i joves amb les seves respectives famílies; som 
tot un majúscul cercle social amb gran magnetisme que avança 
amb gran inèrcia. De fet som el que som per totes les persones 
que ens han precedit, i de la mateixa manera, el futur no s’enten-
drà sense l’acció present. 

Només entrar a l’acte podies adquirir una samarreta commemo-
rativa i un got reutilitzable customitzat per l’ocasió. El prosseguir 
era una escuma social de “pauques” que rodejaven unes taules 
plenes de menjar. Al final de l’àmplia sala industrial que acollia 
l’esdeveniment hi havia un raconet petit i amable. El cosmos 
d’aquest petit indret, l’espai memòria, era inversament propor-
cional a la resta de la sala. L’exposició de material emprat per 
l’entitat al llarg de la seva història et feia submergí en la butxaca 
del Doraemon del passat del Pauca; tòtems, llibres pedagògics, 
imatges reveladores... construïen una simbiosi de passat i pre-
sent que feia brollar una gran nostàlgia i orgull que ajudava a 
cimentar el projecte.

Un cop les panxes estaven prou plenes, començaren els esperats 
parlaments. Vam tenir l’honor de presenciar una representació 
vivencial de persones que havien estat Caps d’Agrupament (fi-
gura de màxima responsabilitat de l’entitat) dècada per dècada. 
L’explicació dels diferents canvis soferts, en el seu espai temporal 
d’acció directe, era la major aproximació a la reconstrucció del 
fil d’història de l’Agrupament. Malgrat els canvis esdevinguts a 
la societat que encasellaven el relat en un context històric dife-
rent, el patró de conflictes i resolucions que dibuixaven era molt 
similar. Un patró que feia despertar els somriures constants del 

públic expectant. L’oratòria era closa, com no podia ser d’una 
altra manera, per les màximes protagonistes del present, les uni-
tats conformades per infants i joves. En un àgil relleu de micros, 
representats de cadascuna compartien el seu propi significat 
de cau. Certament, era la cirereta, el resultat, que donava la raó 
d’existir i haver persistit en el passat. 

Tot el seguit de paraules exposades verbalment van poder po-
sar-li imatge ràpidament. El  vídeo recull fotogràfic elaborat per 
la Comissió 50è feia un repàs exhaustiu de les diferents genera-
cions que han passat per l’associació. Si els parlaments podien 
arribar a sembrar un conte idíl·lic sense ficció utòpica, la transi-
ció d’imatges era la major prova de la certesa de la grandesa del 
moviment, un gran i llarg moviment mai aturat. 

Tot aniversari no pot expirar sense el protocol·lari pastís i la seva 
respectiva bufada d’espelmes. En aquesta ocasió, el dolç fet pel 
forn del barri, el de Martí Molins, amb tota la passió i amor que 
es requeria, va estar a l’alçada de les circumstàncies. Una lliçó 
més de coherència i estima cap a l’entorn que omplia els ulls de 
qualsevol persona. Entre dolces mossegades, somriures i rialles, 
va anar esmorteint-se l’acte protocol·lari, tot deixant lloc per a 
que les generacions ben retrobades prosseguissin la funció en-
tre els carrers i les places de la Sagrera. Un últim beure carregat 
d’història i experiències compartides que requeria d’un temps 
que lamentablement en aquells instants corria massa de pressa.

La gran trobada del passat febrer ha ajudat a entendre d’on ve 
l›entitat, i resulta una aproximació davant l’enigma de saber qui 
som. Tanmateix, seria un sense sentit acabar el seguit d’actes 
festius en el marc del 50 aniversari amb el sopar exposat.  Ara, 
i des del major convenciment, es vol compartir l›efemèride amb 
l’energia que fa moure l’engranatge, el barri. Perquè fem desco-
bertes per conèixer l’entorn, fem projectes per créixer amb l’en-
torn, i en últim terme, fem servei per transformar l’entorn.  Certa-
ment, existim amb i per l’entorn, per tant, sense el nostre entorn, 
la Sagrera, no tindríem raó d’existir.

El pròxim dissabte 11 de maig ens obrim de braços al barri, pro-
posem una tarda de cau obert a tot infant o jove que vulgui apren-
dre i adquirir valors a través del joc. Un petit tastet de la nostra 
activitat setmanal que donarà el tret de sortida a una jornada de 
concerts de més de set hores. Una proposta extensa, complexa i 
ambiciosa que no hagués estat possible sense el treball coopera-
tiu de diferents col·lectius, especialment donem les gràcies a la 
Comissió de Festes per involucrar-se en la celebració. Una pro-
posta sociocultural que vol abraçar totes les generacions i tots els 
gustos. Ara més que mai fem cau, fem barri, fem festa; VISCA LA 
FESTA MAJOR DE PRIMAVERA, VISCA LA SAGRERA!

AEIG PAu CASALS

del soPar al concert,  
de l’entitat a la saGrera
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Horari:
De dilluns a divendres
8.30h a 21h

Dissabtes de 9h a 14h

 

flors · flowers · flores 

Hondures 72 / Ptge. Coello
08027 BCN · Tel. 652 476 177
genarozamora7@gmail.com 

Tel. 652 476 177

Endrina
- desde 1975 -

l’espai  
Jove Garcilaso

Ja arriba el bon temps, a l’Espai 
Jove Garcilaso hem preparat un 
munt d’activitats per gaudir-les amb 
vosaltres: 

calidoscoPi cUltUral- #ciènciaciutadana
Us heu parat mai a escoltar el so del vostre entorn?. Us convi-
dem a investigar amb la ciència sonora de la ciutat:

Del 6 al 8 de maig, 18 h Com sona l’Espai Jove Garcilaso?
9 de maig, 18 h  Taller d’atrapa-somnis 
22 de maig, 18 h  Sacando la lengua
23 de maig, 18 h  Transformem els sons en música
31 de maig, 18 h   Dels sons a la música, presentació 

de com sonem.

Palestina des de darrere les cÀMeres. 
reFlexions i rodatGes Pels drets HUMans  
a càrrec d’Unrwa catalunya 
2, 9 i 16 de maig de 18 a 20 h
Taller d’elaboració d’un curtmetratge entorn dels objectius de 
desenvolupament sostenible  (ODS) partint de la situació hu-
manitària de la població refugiada de Palestina. 

Formació gratuïta amb inscripció prèvia a  
espaijovegarcilaso.org

renoVa la roba JoVe!
Renovem l’armari. Si ja no t’ho poses, porta-ho a Garcilaso, ho 
podràs canviar i tindràs roba nova per gaudir. 

21 i 23 de maig, de 18 a 20 h 
Recollida Roba Jove 

24 de maig, 18 h  
Taller de samarretes de stencil 

28 de maig, de 18 a 20 h 
Intercanvi Roba Jove 

I si remeneu el nostre web, encara trobareu moltes més pro-
postes.
Espai Jove Garcilaso
http://www.espaijoevegarcilaso.org
Segueix-nos a l’INSTAGRAM:  @espaijovegarcilaso
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El 20 de juny de 2009 la Biblioteca La Sagrera – Marina Clotet 
va obrir les seves portes per primera vegada. Aquell dia vam 
iniciar el nostre servei envers els veïns i les veïnes del barri i la 
ciutadania en general. 

Els inicis, no ho negarem, van ser difícils per molts motius: es-
tàvem ubicats en una zona molt nova del territori, una zona 
en obres, on gairebé no hi transitava gent, sense senyalització 
ni cap cartell que indiqués que per aquella zona hi havia una 
biblioteca. L’entrada s’amagava dins un fals carreró format per 
un mur de contenció sonoreductora i a les finestres hi havia 
uns barrots que dificultaven identificar l’edifici com un equi-
pament adreçat a la ciutadania.  A més, durant quatre anys la 
Biblioteca La Sagrera va oferir els seus serveis en paral·lel a la 
Biblioteca Garcilaso. Això comportava que molts usuaris pre-
ferissin anar a Garcilaso per estar més cèntrica en el barri i més 
propera al metro, tot i que les instal·lacions eren més antigues.  

El temps va anar passant i la Biblioteca Garcilaso va tancar. A 
poc a poc, i gràcies a la intensa col·laboració amb l’Associació 
de Veïns i Veïnes de la Sagrera, les millores van fer-se realitat: 
es va aconseguir que el Districte il·luminés el carreró d’ac-
cés a la biblioteca; que senyalitzés la ubicació i l’entrada de 
l’equipament; que fessin obres a la plaça Kobe per evitar que 
s’inundés cada vegada que plovia i que s’ampliessin els horaris 
d’obertura a quatre matins entre setmana. També vam iniciar 
la col·laboració amb l’Hort-jardí urbà la Ferroviària que, com 
sabeu, és un èxit entre les escoles perquè totes volen anar-hi 
després de fer la visita guiada a la biblioteca. 

En l’actualitat continuem envoltats d’obres, però l’entorn i els 
accessos han millorar molt en comparació amb els inicis. A 
més, estem a punt de complir deu anys i això ens omple d’or-
gull i de ganes d’oferir noves propostes engrescadores: som 
l’única biblioteca de la ciutat amb un club de còmic infantil i 
l’única on els alumnes de primària del barri fan de booktubers 
i recomanen lectures des de la biblioteca. Enguany hem iniciat 
col·laboracions amb BCN ACTIVA - per oferir formacions adre-
çades a trobar feina i a la millora professional -, amb l’American 
Space de la Biblioteca Can Fabra i el CODECLUB - per formar els 
infants en l’ús de les TIC i en l’aprenentatge de l’anglès –. El 31 
de maig tornarem a participar a la SuperNit de les biblioteques 
de TV3 i de setembre a octubre realitzarem la 3a edició del ci-
cle Finestres de Música Electrònica. A més, durant tot el mes de 
juny us oferirem una programació intensa i original per celebrar 
el desè aniversari i molt aviat tindrem una nova incorporació a 
l’equip de la biblioteca: la Greta, la mascota de l’àrea infantil. 

De part de totes les persones que treballem a la biblioteca, 
volem donar-vos les gràcies per fer-nos costat durant tots 
aquests anys: sou 7.000 les persones que us heu fet el carnet 
amb nosaltres i que utilitzeu els nostres serveis de forma regu-
lar al llarg de l’any per estudiar, venir a fer cursos d’informàtica 
o Internet, llegir el diari, assistir a les nostres activitats o en-
dur-vos lectures en préstec. Per molts anys! 

EquIP DE LA BIBLIOTECA LA SAGRERA – MARINA CLOTET

Vine a celebrar  
el desè aniversari  
de la biblioteca la sagrera – Marina clotet!

CAÇA
MATERIAL TÀCTIC

REPARACIONS

armeriapujol@gmail.com

La Sagrera, 184
08027 Barcelona

Telèfon 93 352 20 05

Obert de 9 a 21 hores
c/ Ciutat d’Elx 11

08027
Tel. i Fax. 933 497 840

Fes 
publicitat,

fes  
barri
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Si a la primavera la natura es mostra al món sortint en forma 
de flors, papallones i altres insectes, vol dir que nosaltres tam-
bé estem convidats a deixar el sofà, a sortir al carrer i a les pla-
ces i a apropar-nos als equipaments del barri.

Al Centre Cívic la Sagrera-”La Barraca” hem articulat tota una 
programació per ajudar-vos a sortir de la closca de l’hivern. 

Mireu: Festes de la Primavera de La Sagrera, del 9 al 12 de 
maig.

Gràcies a la coordinació de la Comissió de Festes i el teixit associ-
atiu del barri, participem amb una programació plena d’activi-
tats de diversos formats, a diferents espais i per a tots els públics. 
Podreu consultar el programa sencer a la web del centre:  
http://ajuntament.barcelona.cat/ccivics/lasagrera o a la web 
de la Comissió de Festes: http://www.festesdelasagrera.cat/

calidoscoPi cUltUral 2019. 

Diverses dates de maig: El Calidoscopi d’enguany ens porta 
a passejar pel barri i pel Districte apropant-nos a la Ciència 
Ciutadana. 

Us apunteu, tot fent un passeig, a crear un Mapa Sonor del 
nostre entorn? Fer un mapa sonor és col·laborar entre totes 
per fer una cartografia sonora de l’entorn, fer la nostra memò-

ria sonora. Seguint les indicacions d’expertes científiques de 
Calidoscopi, i conjuntament amb l’Espai Jove Garcilaso, reco-
llirem sons i els “dipositarem” a un espai comú per identifi-
car-los i treballar-los artísticament. 

Dijous 9 de maig, de 18 a 21h. 

Podeu trucar al centre per a més informació, o consultar la 
nostra web.
Però si preferiu, també podreu sortir a “caçar” líquens als 
troncs dels arbres del Parc de la Pegaso, amb la càmera del 
vostre mòbil, per conèixer la nostra biodiversitat urbana. Per-
què l’entorn també és cultura i ens apropa a conèixer millor 
la identitat del nostre territori. 

Dissabte 18 de maig, d’11:00 a 13.30 h. Sortirem a les 11h des 
de la Biblioteca Marina Clotet.

I després d›aquestes passejades compartides i creadores, qui 
vulgui reposar gaudint de les arts escèniques, concerts, xer-
rades, exposicions, tallers culturals i molt més… a un interior, 
apropeu-vos al centre. Aquest trimestre toquem temes per 
a tots els gustos: teatre unipersonal i suport a la creació, fo-
tografia, artistes del barri, la història de la lluita feminista, la 
justícia global, la música napolitana... 

Centre Cívic La Sagrera-“La Barraca” c/ Martí Molins, 29
El centre és vostre, veniu a casa!

centre cíVic la saGrera-la barraca
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A l’octubre del 2013 l’associa-
ció Projecte Nana es va posar 
en contacte amb nosaltres i 
ens va explicar que facilitaven 
gratuïtament un equip bàsic 
de roba i productes d’higiene 
per a les primeres setmanes 
del nadó i per a la mare en el 
part, a famílies amb pocs re-
cursos i/o situació de vulnera-
bilitat. Vàrem contactar amb 
els Serveis Socials de la zona, 

per si ens podien facilitar els contactes de mares amb aquest 
perfil que es poguessin beneficiar d’aquest ajut. 

D’aquí va néixer el que vàrem anomenar projecte Nana dins 
de la Sagrera es Mou, començant a funcionar a partir del de-
sembre 2013.

En el transcurs del temps hi vàrem afegir, sempre que podíem 
i estava al nostre abast, altres articles d’utilitat i va començar 
a col·laborar amb nosaltres el rober del Casal de Barri de Can 
Portabella, que facilitava l’accés i l’intercanvi de robeta per 
nadons.

A l’any 2018 es va produir un salt qualitatiu molt important. 
Després d’una reunió amb els Serveis socials, a aquesta tas-
ca que ja fèiem, afegíem el compromís de fer un seguiment 

la saGrera es MoU 
Pels inFants

d’un any als nadons als quals ajudàvem en el moment del nai-
xement. Sorgia la Sagrera es Mou pels infants.  En aquest 
temps els facilitem bolquers i llet, principalment, i mirem 
d’atendre demandes de cotxets, bressols i altres coses que pu-
guin necessitar. Per poder-ho aconseguir, hem comptat fins fa 
poc amb l’ajut del Banc d’Acció Social i ara estem esperant a 
veure qui agafa el seu relleu, per seguir tenint aquest ajut molt 
important per a  nosaltres, i també, i molt especialment, amb 
donacions que la gent del nostre entorn ens fa, responent a 
crides concretes que anem difonent, a mesura que sorgeixen 
les necessitats.

En aquesta nova etapa hem atès a 32 famílies, de les quals 20 
les continuem ajudant dins del termini d’un any que vàrem 
establir.

A part del sentit informatiu del que exposem aquí, ens agrada-
ria també que servís de sensibilització cap a la tasca que fem 
i fes possible que aquests objectes que necessitem i que pot-
ser ja no feu servir, ens els podeu fer arribar, podent donar-los 
nosaltres una reutilització social molt important.

I si podeu col·laborar activament amb nosaltres, ajudant-nos 
en la logística que ens suposa, millor que millor.

COMISSIÓ LA SAGRERA ES MOu PELS INFANTS  
DE LA SAGRERA ES MOu

Email de contacte: lasagreraesmou@gmail.com
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Moltes vegades ens haurem preguntat per què envelleix la 
nostra pell? Per què apareixen les arrugues?

La nostra pell  envelleix fonamentalment per dos processos 
independents: per una banda l’anomenat envelliment crono-
lògic, és a dir, el causat bàsicament pel pas dels anys, i contra el 
que no és fàcil lluitar. Per una altra banda, el “fotoenvelliment” 
que és el tipus d’envelliment causat pel sol que ens va afectant 
al llarg de la nostra vida. 

La pell envelleix per si mateixa simplement pel pas dels 
anys. Però el sol accelera considerablement aquest procés. El 
pas del temps sol causar una quarta part dels canvis en la pell 
envellida. La resta està causada per factors externs i previsi-
bles; el més important  d’ells, el sol.

en qUÈ consisteix el FotoenVelliMent?
Anomenem així l’aparició de signes de deteriorament de la 
pell com a conseqüència de l’exposició al sol. Aquesta  pell  fo-
toenvellida es caracteritza per textura seca, apagada, seque-
dat, taques i arrugues, entre d’altres signes.

qUins Factors PredisPosen al FotoenVelliMent?
1)  L’exposició solar acumulada al llarg de la vida .
2)   Les persones que han patit diverses cremades solars al llarg 

de la vida.
3)   Les persones de pell clara que viuen en llocs solejats tenen 

més risc de mostrar una pell envellida.

Per qUÈ el sol ProVoca la MaJoria d’arrUGUes a la 
nostra Pell?

La radiació solar UV incideix sobre la nostra dermis, capa 
intermèdia de la pell, i provoca canvis en aquells components 
que la suporten:
a)  Com el col·lagen (fermesa)
b)  L’elastina (elasticitat)  
c)    Els proteoglicans (llisor i hidratació). 
Amb la  pèrdua de fermesa, la pell s’enfonsa i dona arrugues 
(fotoenvelliment). 

qUina És la Millor FÓrMUla Per PreVenir-Ho?
• Bona hidratació.
• Cuidar l’alimentació .
• Bon fotoprotector per protegir-nos del sol tot l’any. 

ProtecciÓ extra dUrant 24H. coM?
Amb la nutricosmètica solar, la qual ens ajuda a protegir-nos 
per dintre evitant l’estrès oxidatiu en la nostra pell. Sempre 
combinat amb un bon fotoprotector.

PodeM Fer alGUna cosa si la Pell tÉ taqUes? 
Efectivament. El vostre farmacèutic us pot aconsellar la protec-
ció més adequada, com una important alta protecció UVA, i en 
cas de taques, a més a més, actius despigmentants. Disposem 
també d’aparells amb els quals podem fer un seguiment de l’evo-
lució de les taques per tal de saber si el tractament està sent efec-
tiu i també el tipus de fototipus que tenim (existeixen 6 tipus).

PodeM recoManar alGUna rUtina de bellesa Per 
coMbatre el FotoenVelliMent de ForMa eFectiVa? 
Una rutina ideal para combatre el fotoenvelliment de  la nos-
tra pell ha d’incloure:
1)  Un bon fotoprotector facial amb un SPF 50+.
2)   Utilitzar sèrums que ens ajudin a hidratar, preparar i re-

cuperar la pell del dany oxidatiu que pateix durant el dia. 
3)  Utilització de productes amb vitamina C i proteoglicans.
4)   Un bon nutricosmètic per preparar la pell, (especialment 

en pells sensibles i al·lèrgiques) .

recoManacions Per eVitar el FotoenVelliMent a 
l’estiU i dUrant l’any:
•   Evita les hores de màxim risc: entre les 12 i les 16 de la tarda 

(intensa radiació).
•   Aplicar-se fotoprotector, generosament, mitja hora abans 

de l’exposició solar i repetir-lo cada dues hores.
•   Fotoprotector tots els dies, inclosos els dies amb núvols: 

sempre que som a l’aire lliure.
•   Estendre el producte per totes les zones de la pell exposa-

des: orelles, mans, peus i zones sensibles, com nas, llavis i 
“empenyes”.

•   Evitar l’exposició directa al sol: amb gorra, samarreta, ulle-
res, para-sols. 

RECORDEu:
•   La pell té memòria cel·lular’’
•   “El sol es el principal causant  del fotoenvelliment de la 

pell” (taques i arrugues)
Per tant…
“El nostre millor aliat antiaging és un bon fotoprotector  
els 365 dies de l’any”

SuSANNA SERRA SIMON 

enS AJuDA A CuIDAR-noS PeR DInS I PeR foRA.

et ProteGeixes del sol  
els 365 dies de l’any?
FotoenVelliMent: el sol enVelleix la nostra Pell
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Avui portem a aquesta revista les imatges d’un rosegador que conviu amb nosaltres 
des de temps immemorials, malgrat el desagradable que és per a la majoria de nosal-
tres. La raó de veure rates en aquesta secció és que diversos veïns ens han fet arribar la 
seva queixa davant de la proliferació d’aquests animalons per alguns carrers i places del 
barri, en especial Vallès i Ribot, Garcilaso i plaça de l’Assemblea de Catalunya. Fins i tot 
aquesta queixa va arribar al darrer Consell de Barri celebrat al març i els representants 
del Districte van prendre nota.

Des d’aquí i en nom del veïnat demanem a les autoritats sanitàries que es facin ressò 
de les queixes i duguin a terme els plans necessaris perquè la companyia d’aquests ani-

mals desaparegui, especialment ara que ens apropem al bon temps i fem molta més vida al carrer. A més a més, és inconcebible 
que alguns veïns vegin com aquestes rates els arriben a dins de casa. Seguirem atents al desenvolupament del tema.

FotodenÚncia

ASSOCIACIÓ DE VEÏNES I VEÏNS DE LA SAGRERA • FES-TE’N SOCI!!
quota soci  Fins a 30 anys 15€  de 30 a 65 anys 20€  + de 65 anys 10€ 
TRuCA’nS DILLunS, DImeCReS i DIvenDReS De 18h a 20h al 93 4081334 
o envIA’nS AqueST fuLLeT A Berenguer de Palou, 64-66 • e-mAIL: avv.lasagrera@gmail.com

DaDes:
nom i Cognoms:

DnI     Data de naixement

Adreça:

Codi postal    Població

e-mail:

Telèfon: mòbil  Signatura:

Data d’alta

Domiciliació bancària:

avís legal. D’acord amb l’article 5 de la Llei orgànica 15/1999, de protecció de dades de caràcter personal (LoPD), us informem que les vostres dades s’inclouen en el 
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entreVista a  
M. PUra badenes

Avui tenim a les nostres pàgines M. Pura 
Badenes, “Alma mater” del projecte Icària-
El Sagrer, del qual commemorem enguany 
el 50è aniversari. Per qüestió d’espai he fet 
una petita selecció de la llarga entrevista 
que ens va concedir, per la qual cosa li 
donem les gràcies.

en primer lloc volem preguntar-te la teva vinculació al barri?
Jo arribo al barri a l’any 1954. Estudiava batxillerat i vaig pas-

sar de l’Eixample a les monges de la Sagrera. A partir d’aquell 
moment a casa ja van voler estar dins de la vida del barri. Vivíem 
al carrer Garcilaso, en una casa que ja ha desaparegut. Els pares 
es van vincular amb el Casal, que és el lloc on es feien activitats, i 
amb amistats de St. Martí, que encara treballaven les terres.

La teva vinculació al món de l’educació com va ser?
Una vegada acabats els estudis de batxillerat altres joves em 

van plantejar de fer magisteri. Era l’any 60. Vaig estudiar al que 
ara és Blanquerna. Va ser un temps de descoberta i de noves i 
perdurables amistats. Abans d’acabar ja em van plantejar anar a 
treballar a Betània, una de les escoles elit en pedagogia del mo-
ment. Vaig estar 5 anys. Era una escola que no feia religió, sinó 
catequesi, i també català, sempre que no passava l’inspector. No 
era la típica escola confessional i fèiem informes de les assigna-
tures. Amb altres companyes, una d’elles la meva cunyada, vèiem 
que aquest tipus d’escola no havia de ser patrimoni d’un única 
classe social, sinó que podia ser una escola per a tothom.

D’on neix la idea de crear una nova escola al nostre barri?
Ens comencem a posar al 1967. Teníem les idees, però no sabí-

em per on començar. Vam anar a parar a la parròquia on hi havia 
un grup de pares que també s’estava plantejant el tipus d’escoles 
que hi havia al barri, que era insuficient i no els agradava prou. A 
més molts nens havien d’anar a estudiar fora del barri. Nosaltres 
i els pares ens trobem, treballem durant uns mesos els ideals i els 
plans d’estudi, i fins i tot ens posem d’acord amb el nom, un nom 
no infantil, sinó de futur, d’utopia, escola Icària. 

en què consistia aquesta nova escola?
Volíem una escola activa, no confessional, catalana, amb 

treball en equip i arrelada la barri. Preteníem formar nens i 
nenes que difícilment haurien pogut anar a una altra escola. Vam 
començar amb quotes indicatives, en què els pares pagaven se-
gons les seves aportacions i el nombre de fills, però al cap de 4 
anys ens ho vam haver de replantejar perquè econòmicament 

no era viable. La pedagogia estava lligada amb el nostre entorn, 
a les vivències de les criatures i amb esperit crític, intern i extern. 
Els mestres ens formàvem al llarg de l’any i als cursos d’estiu en 
les tècniques més modernes que crèiem necessàries. Com a per-
sones estàvem vinculats a moviments clandestins, ja que érem 
individus contraris al que s’estava fent socialment en aquell mo-
ment. De tota manera el més important eren els alumnes, els fills 
d’aquelles famílies.

Com va anar evolucionant el projecte?
Vam començar en un àtic d’un edifici de pisos del carrer Oli-

va, i fèiem servir de pati la plaça dels Jardins d’Elx. Fèiem moltes 
activitats al carrer i en instal·lacions del barri. Vam necessitar 
subvencions, però això volia dir augmentar els nens per aula. Fins 
al 72 va haver una propietària-directora, que vaig ser jo, però a 
partir d’aquesta data es van constituir una Cooperativa de pares, 
per tant les decisions es prenien des d’una coordinadora forma-
da per pares i mestres. Després amb els canvis que vivia el país, 
l’escola també evolucionava. Es formarà el Cepec (col·lectiu per 
l’escola pública catalana) del qual vam formar part. 

Com va anar el pas d’Icària a el Sagrer?
En aquells moments hi havia un interès en el barri en la creació 

d’una nova escola per a la qual es buscaven espais. En primer lloc 
va ser l’escola Pegaso, massa gran per a nosaltres. L’Associació de 
veïns, i molts pares i mestres n’érem socis, va coincidir amb nosal-
tres en el nou projecte d’una nova escola. A l’any 1983 s’acabava 
el nou edifici, i des de la base veïnal ens vam posar d’acord per fer 
el pas des d’Icària a la nova escola, el nom de la qual va ser triat 
per l’AVV., El Sagrer. No va ser tot planer, va haver oposició per 
part de veïns que no havien participat en el procés, però després 
de discussions vam arribar al consens per passar a la nova escola 
el curs 83-84. Passàvem a gaudir unes noves instal·lacions millors 
que les que teníem, però d’especialistes, que fins aleshores paga-
ven els pares, cap ni un, ens ho fèiem tot els mestres. Vam haver 
de negociar amb l’Ajuntament per l’edifici i amb la Generalitat 
pels mestres. Es van crear dues línies, una que venia d’Icària i l’al-
tra que era nova matrícula. Els mestres donàvem classes a tots 
per no crear diferències, així com la resta d’activitats i excursi-
ons, tots plegats. El traspàs va ser dur i va costar cursos crear una 
unitat.  El treball amb els pares ha estat molt intens i ells ens han 
donat suport en tot moment. Gràcies a tot aquest esforç conjunt 
la línia inicial d’Icària, amb tots els canvis necessaris, s’ha anat 
mantenint al llarg dels anys, que és la de fer uns ciutadans lliures 
i crítics, i bones persones.

AGuSTí CARRILLO




