
El nou casal de barri Congrés-In-
dians continuarà sent gestionat
per l'Associació Caliu-Congrés,
però obert a totes les entitats,
veïns i veïnes del barri i del dis-
tricte, que accediran en igualtat de
condicions a tots els serveis que
ofereix.
L'equipament municipal compta
amb una àmplia oferta de tallers,
impartits tots per personal volun-
tari, i un programa festiu i cultural
amb tot tipus de propostes. Una
d'elles són els tradicionals Jocs
Florals de poesia i prosa oberts a
tots els usuaris del casal i on no hi
haurà guanyadors ni perdedors,
perquè tots els participants veuran
publicada la seva peça el dia de la
lectura de les obres presentades.

S'inaugura el nou casal
de barri Congrés-Indians

S'inauguren les primeres escales
mecàniques a la Trinitat Vella

ESTRENA

Les escales del 
carrer Ausona 
ja funcionen

MOBILITAT

TMB estudia 
l'allargament dels
busos 126 i 127

FUTUR

S'instal·laran més escales
mecàniques i nous 
equipaments al barri
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Quico Tur
Participant dels Jocs
Paralímpics de Pequín

“Des que vaig
començar a viatjar
aprecio més 
Barcelona”

PLE DEL DISTRICTE Pàg. 4

El canòdrom 
obrirà una part 
de l'equipament 
l'any 2009

P O L I E S P O R T I U Pàg. 7

CN Sant Andreu
Finalista de la supercopa
d’Espanya de waterpolo

S E R V E I  P Ú B L I C Pàg. 6

Blog “Millor que nou”
Mercats de segona mà 
i tallers de reparació

E N T I TAT S Pàg. 6

SOS Gats de 
Sant Andreu
T'ajuda a adoptar un gat  

Pàg. 5
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L’alcalde, Jordi Hereu, i la regidora del Districte, Gemma Mumbrú, durant la visita.
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W L ’A G E N D AWI N F O Ú T I Lt

FESTA MAJOR DE LA SAGRERA

Dijous 13 de novembre
Pregó de Festa Major
A les 20 h. Centre cívic La Sagrera (Martí Molins, 29)
A càrrec de Dani Nel·lo.

Dissabte 15 de novembre
La Sagrera en marxa
A les 11 h. Plaça dels Jardins d’Elx
Passejada per la Sagrera del futur. Organització: Asso-
ciació de Veïns i Veïnes de la Sagrera.
Nit jove
A les 21 h. Plaça dels Jardins d’Elx
Amb l’actuació de Kritik, Skatasun i Se atormenta una
vecina. Patrocini: Fundació Institut Guttmann.
Concert de blues
A les 22.30 h. Plaça Masadas
Actuació del grup de blues Wakan Blues Band. 

Diumenge 16 de novembre
XXXI Cursa popular de La Sagrera
A les 10 h. Sortides de Garcilaso-Mossèn Jaume Juliana i
de Pare Claret-Hondures, segons categories
S’han d’inscriure per Internet a través del web 
www.championchip.cat/inscripcions.

Dissabte 22 de novembre
Passejada sobre rodes                   
A les 11 h. Plaça dels Jardins d’Elx
Organització: Agrupament Escolta i Guia Pau Casals .
Correfoc                   
A les 21 h. Inici i final: plaça dels Jardins d’Elx 

Diumenge 23 de novembre
Cercavila de gegants i capgrossos                  
A les 11.30 h. Inici: Garcilaso. Final: plaça Masadas
Organització: Colla Gegantera de La Sagrera.
Ballada de sardanes
A les 12.30 h. Plaça dels Jardins d’Elx 
Amb la Cobla Ciutat de Terrassa i la participació de la
Colla Sardanista Maig.
Espectacle pirotècnic musicalitzat
A les 21 h. Plaça dels Jardins d’Elx 
A càrrec de la Companyia del Foc.

Divendres 21 de novembre
Concert de blues de Dani Nel·lo
A les 22 h. La Nau Ivanow (Hondures, 28-30)

Diumenge 16 de novembre
Contes d’Ucraïna
A les 12 h. Bibl. Ignasi Iglésias (Segre, 24-32)
Dins el cicle Tardor Solidària.

Dissabte 22 de novembre
Animalets (titelles)  
A les 12 h. Centre cívic Bon Pastor (Enric Sanchis, 12)
Al bosc del sr. Natura hi viuen molts animals. 

Dimarts 25 de novembre
En Tamboret
A les 18 h. Bibl. Garcilaso (Juan de Garay, 116)
Conte tradicional dels Països Catalans. Amb Cesca Vadell.

Dimecres 19 de novembre
Diferències i semblances 
entre fibromiàlgia i síndrome 
de fatiga crònica
A les 19.30 h. Auditori ONCE (Gran Via, 400)
Conferència del Dr. Joaquim Fernández Solà, metge
internista, coordinador de la Unitat de síndrome de
fatiga crònica de l’hospital Clínic de Barcelona.

Divendres 21 de novembre
Tardor solidària
A partir de les 18 h. Centre cívic Bon Pastor
Taller de consum responsable, xerrada-debat sobre
comerç just, intercanvi gastronomicocultural...

Els dijous de novembre
Taller d’eines personals per a dones
A les 17.30 h. PIAD (Gran de Sant Andreu, 111)
Espai de treball on explorar desitjos i capacitats.

Dimecres 12 de novembre 
Consell de Barri de la Sagrera
A les 19 h. Centre cívic La Sagrera (Martí Molins, 29)

Dimecres 19 de novembre 
Consell de Barri de Sant Andreu
A les 19 h. C. c. Sant Andreu (Gran de Sant Andreu, 111)

Dijous 20 de novembre 
Consell de Barri de Trinitat Vella
A les 19 h. Centre cívic Trinitat Vella (Foradada, 36)

ATENCIÓ AL CIUTADÀ

Oficines d’atenció al ciutadà (OAC) Districte
Pl. Orfila, 1.
Juan de Garay, 116-118 (matins).
Telèfon d’informació 010 
(0,45 ¤ IVA inclòs d’establiment de trucada, més
0,06 cèntims IVA inclòs per minut tarifat per segon)
Telèfon del Civisme 900 226 226
Síndica de Greuges de Barcelona 93 413 29 00
Ronda de Sant Pau, 43-45, 3r.

CENTRES CÍVICS I CULTURALS

Centre cultural Can Fabra 93 360 05 65
Segre, 24-32.
Centre cívic Bon Pastor 93 314 79 47
Pg. Enric Sanchis, 12.
Centre cívic Trinitat Vella 93 345 70 16
Foradada, 36.
Centre cívic Baró de Viver 93 345 73 93
Pg. 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 93 256 29 59
Juan de Garay, 116-118.
saT! Sant Andreu Teatre 93 345 79 30
Neopàtria, 54.

BIBLIOTEQUES

Bibl. Ignasi Iglésias-Can Fabra 93 360 05 65
Segre, 24-32.
Biblioteca Garcilaso 93 256 29 48
Juan de Garay, 116-118.
Sala de lectura Trinitat Vella 93 345 70 16
Foradada, 36.
Biblioteca Bon Pastor 93 498 02 16
Estadella, 62.
Sala de lectura Baró de Viver 93 345 73 93
Pg. Santa Coloma, 108, int.

SERVEIS SOCIALS

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

GENT GRAN

Casal gent gran Baró de Viver 93 274 29 17
Pg. Santa Coloma, 104, int.
Casal gent gran Bascònia 93 345 94 95
Bascònia, 42.
Casal de gent gran Bon Pastor 93 311 57 76
Pg. Mollerussa, 3.
Casal gent gran Mossèn Clapés 93 346 63 72
Gran de Sant Andreu, 467, ptge. interior
Casal gent gran La Palmera 93 351 67 55
Olesa, 41-43
Casal gent gran Navas 93 433 13 44
Capella, 10-12.
Casal gent gran Sant Andreu 93 311 14 11
Gran de Sant Andreu, 20.
Casal gent gran Trinitat Vella 93 345 45 61
Madriguera, 38-42.

ALTRES SERVEIS

Oficina d’informació sobre 
les obres de la línia 9 de metro 93 285 71 44
Pl. Jardins d’Elx, 1
Arxiu municipal de Districte 93 291 69 32
Segadors, 2.
C. de normalització lingüística 93 274 03 56
Residència, 15.

SERVEIS URGENTS I SEGURETAT

U.T. Guàrdia Urbana Sant Andreu
Sagrera, 179.
Comissaria Mossos d’Esquadra

Pg. Torras i Bages, 129-145.
Emergències Guàrdia Urbana 092
Emergències Mossos d’Esquadra 088
Telèfon únic d’emergències 112
Urgències sanitàries 061
Cos Nacional de Policia 091
Bombers 080

SALUT

CAP Bon Pastor 93 345 84 49
Pg. Mollerussa, 1.
CAP Sant Andreu 93 274 54 90
Av. Meridiana, 428.
CAP Via Barcino 93 274 17 84
Via Barcino, 75.
CAP La Sagrera 93 243 10 80
Garcilaso, 1-9.
Centre salut mental adults 93 340 86 54
Sagrera, 179, 1r.
C. salut mental infantil i juvenil 93 340 86 54
Dos de Maig, 301.
CAS Garbivent 93 340 84 58
Sagrera, 179.

FARMÀCIES

www.farmaciesdeguardia.com



Gerard Maristany

El desnivell entre els car-
rers Foradada i Mare de

Déu de Lorda costa menys
de salvar, des del passat 10
d’octubre. Les noves escales
mecàniques del carrer Auso-
na són d’última generació.
S’engeguen automàticament,
tenen regulador de velocitat
i control automàtic d’ava-
ries. Així es millora la conne-
xió interna, la mobilitat, l’ac-
cessibi l itat  entre la  par t
baixa i la part alta del barri,
la Trinitat Vella, que des de

la dècada de 1920 ha anat
creixent al capdamunt del
turó de Finestrelles. A més
de la instal·lació de les esca-
les mecàniques, s’ha renovat
l’escala que ja hi havia i l’en-
jardinament de la zona adja-
cent. 
L’associació teatral La Jarra
Azul es va encarregar d’ani-
mar la inauguració, amb una
cercavila, des de les noves
escales fins a la plaça de la
Trinitat. La festa va conti-
nuar per als veïns reunits a
la plaça amb un concert de

coplas a càrrec de Fina Serra-
no, una veïna del barri, i un
berenar popular. La regidora
del Districte, Gemma Mum-
brú, es va adreçar als assis-
tents per animar-los a conti-

nuar demanant millores per
al barri. La regidora va asse-
gurar que,  tot i  la  cr isi
econòmica, es farien tots els
treballs previstos. “Potser
triguem una mica més, però
es farà tot”, es va compro-
metre. Mumbrú va anunciar
que s’està estudiant l’allarga-
ment de les línies de bus
126 i 127 per tal que entrin
al barri i en millorin la con-
nexió amb Sant Andreu i
amb Nou Barris.
En el marc del Pla de rehabi-
litació integral de la Trinitat
Vella, un acord institucional
i econòmic entre la Generali-
tat de Catalunya i l’Ajunta-

ment de Barcelona, ja s’han
acabat diverses actuacions.
A banda de les escales mecà-
niques, s’ha enllestit el con-
dicionament del parc de la

Trinitat, la urbanització del
carrer Mireia i la rehabilita-
ció de la Casa de les Aigües,
que acollirà un centre ocupa-
cional. 
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Les noves escales tenen regulador de velocitat.

Les escales mecàniques del 

carrer Ausona (entre Foradada i

Mare de Déu de Lorda) es van

inaugurar el 10 d’octubre amb

una festa: grups d’animació,

concert i berenar popular

C IU TA DA N S OPINE N

Manuel Urbano
Jubilat

Me parecen muy bien,
me gustan mucho.
Durante muchos años
hemos estado subiendo
y bajando las escaleras
normales, y las mecáni-
cas ahora nos facilita-
rán la subida. Está
muy bien hecho.

Isa Redondo
Arts gràfiques 

Pienso que van muy
bien. Hacían falta y
hacen falta muchas
más, pero ya está bien
que hayan empezado
por estas.

Isabel Navarro
Vicepresidenta AVV
Trinitat Vella

Ja era hora que es fes
una cosa així al barri.
Esperem que les que
s'han de fer siguin tan
ràpides com aquestes i
que siguin també un
èxit.

Encarna Recuenco
Mestressa de casa

Són una meravella.
Estic desitjant que
facin les altres, perquè
estic malament de les
cames i a mi em van
molt bé.

Òscar Moreno
Comercial

Les escales estan molt
bé, tot i que també
s'hauria de pensar en el
civisme dels veïns per-
què no es facin malbé
en poc temps.

Alfons Megías
Infermer

Bé, per a un barri com
aquest amb tants des-
nivells va molt bé,
sobretot per a la gent
gran. Jo estic esperant
les dels carrers
Almassora i Vinya
Llarga.

Q u i n a  é s  l a  s e v a  o p i n i ó  s o b r e  l e s  n o v e s  e s c a l e s  m e c à n i q u e s  d e l  c a r r e r  A u s o n a ?

Inauguració festiva de les
noves escales del carrer Ausona 

S’estudia
l’allargament 
de les línies de bus
126 i 127, perquè
entrin al barri

M É S  A C C I O N S  A L  2 0 0 9A
Cap a la primavera del 2009, és previst que s’obrin dues noves escales mecàniques, als

carrers Vinya Llarga i Almassora. L’any que ve, també s’iniciaran les obres de la biblioteca

pública del barri, del CAP i de l’escola bressol.Tots són equipaments llargament reclamats

pels veïns. Igualment s’ha d’iniciar la instal·lació de les pantalles que permetran consoli-

dar l’aïllament acústic de la zona nord del barri.
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P L E  D E L  D I S T R I C T E

Joan Anton Font

La remodelació del canò-
drom Meridiana va ser

una de les principals qües-
tions que es van tractar en
l'informe de la regidora de la
darrera sessió plenària del
Consell de Districte celebra-
da el 30 de setembre. Les
obres començaran abans de
final d'any i és previst que els
ciutadans puguin començar
a gaudir d'una part de l'equi-
pament ja a la primavera del
2009. Segons paraules de la
regidora, Gemma Mumbrú,
“s'ha arribat a un acord amb
la Taula de Treball del Canò-
drom sobre els futurs usos
de l'espai, però hi ha aspec-
tes que cal acabar de concre-
tar”. El projecte preveu la
conservació de les antigues
graderies i la façana perquè

es tracta d'un edifici catalo-
gat. La pista on corrien els
llebrers es convertirà en pis-
ta per a la pràctica d'activi-
tats físiques, mentre que en
el perímetre hi haurà un cir-
cuit pensat per a la pràctica
esportiva. A la part interior
de la pista hi haurà zones de
repòs, de jocs infantils i un
espai per a l'ensenyança d'e-
ducació viària.
Els grups municipals del PP
i CiU van remarcar la neces-
sitat de garantir la bona
conservació de l'equipament
i la seguretat a la zona. 
En el seu informe, la regido-
ra també va voler destacar el
gran èxit de les activitats de
les festes de la Mercè que
van tenir lloc al districte,
tant les de Can Fabra, com
els concerts a la Fabra i Co-

ats. “Les activitats van tenir
un gran èxit de públic i van
ser una mostra de la im-
portància que pot tenir la
creació de nous centres cul-
turals a la ciutat”, va dir
Mumbrú.
A la part decisòria del Ple, es
va informar favorablement
de les propostes d'anomenar
parc d'Antoni Santiburcio,
que va ser regidor del Dis-
tricte, la zona enjardinada si-
tuada entre Gran de Sant
Andreu, passeig Santa Colo-
ma, passeig Torras i Bages i
carrer Palomar, i posar el
mateix nom al carrer que
travessarà el parc. També es
va aprovar posar el nom de
la pedagoga Marta Mata al
passeig interior situat entre
el passeig Santa Coloma, car-
rer Fernando Pessoa, carrer
Palomar i passeig Torras i
Bages. Les propostes de no-
menclàtor van rebre el vot
favorable de PSC, CiU i ICV,
l'abstenció del PP i el vot en
contra d'ERC.

El canòdrom obrirà una part 
de l'equipament l'any 2009 

Un moment del Ple del 30 de setembre.

La regidora del districte, Gemma Mumbrú,
va informar, entre d'altres, del projecte
de condicionament per a nous usos del
canòdrom Meridiana 

El virrei Amat (I)
Felipe Manuel Cayetano d'Amat i de Junyent, Planella i
Vergós, més conegut com el virrei Amat, fill de Josep d'A-
mat i de Planella, primer marquès de Castellbell, va néi-
xer el mes de març de 1707 en el castell de Vacarisses, on
el seu pare, borbó convençut, s'havia retirat després de
l'arribada a Barcelona de l'arxiduc Carles d'Àustria, el
1705. El 1710 va perdre a la seva mare i poc temps des-
prés d'acabada la guerra de Successió, el maig de 1715
moria el seu pare.
Orfe de pares, va estudiar al col·legi de Cordelles dirigit
pels jesuïtes a la Rambla. Amb només onze anys i nome-
nat sotstinent en el regiment d'infanteria Barcelona, se'n
va anar a lluitar contra les partides del Carrasclet a Mar-
torell i Montserrat. Temps després, el 1721, i gràcies a les
2.000 lliures que havia rebut d'herència del seu pare, va
poder sufragar-se l'ingrés a l'Orde de Sant Joan de Malta.
El 1724 va deixar Malta i es va reintegrar al seu antic re-
giment. Va ser destinat, entre 1724 i 1727, a les ciutats
de Ceuta i Melilla. Va tornar a Barcelona el 1728 i l'any
següent va ser nomenat capità.
A començament de la dècada de 1730, Manuel d'Amat va
canviar l'arma d'infanteria per la de cavalleria i s'integrà
en un esquadró de dragons, unitat de la qual seria oficial
fins al 1747. Amb aquesta unitat va anar a conquerir Nà-
pols, entre altres poblacions, per a l'infant Carles, a qui va
conèixer personalment, i es va distingir pel seu valor en
la batalla de Bitonto, prop de Bari, el 1734. Aquestes ba-
talles dugueren finalment l'infant Carles a ser reconegut
com a rei de Nàpols i Sicília. 

Si té fotografies o documents del seu barri, en pot fer
donació a l’Arxiu Municipal del Districte, 93 291 69 32

J. M. ContelÀLB UM HI S TÒR IC

El virrei Amat. (Foto: Llibre El palau de la Virreina -
Ajuntament de Barcelona.)



Núria Mahamud

El 23 d’octubre s’inaugura-
va el casal de barri Con-

grés-Indians, un nou equipa-
ment municipal que subs-
titueix l’antic casal del carrer
Acàcies i que, com aquest que
ara es deixa, serà gestionat
per l’Associació Caliu-Congrés.
El centre està situat a la can-
tonada del carrer Manigua
amb Garcilaso i estarà obert al
públic de dilluns a divendres
de 9 a 14 h i de 17 a 20 h. L’e-
difici forma part d’un projecte
integrat d’equipaments que
allotja també una escola bres-
sol i el gimnàs del CEIP Doc-
tor Ferran i Clua.
El canvi ha permès ampliar el
nombre d’usuaris –només
l’Associació Caliu-Congrès
compta amb 1.400 socis– i in-
corporar nous cursos i tallers
adreçats a tot tipus de públic
adult. L’espai també cedirà
temporalment les aules a les
entitats del barri perquè hi

puguin celebrar les seves reu-
nions o activitats lúdiques,
com també la pista poliespor-
tiva, que té un accés indepen-
dent i en la qual practiquen
esports cinc entitats del barri.
El casal disposa de dues plan-
tes. A la primera hi ha la re-
cepció, la direcció i l’adminis-
tració, així com set sales de
tallers de 40 a 60 metres qua-
drats. A la segona hi ha dues

sales d’actes polivalents, la
més gran de les quals té
228 m2, disposa d’un petit
entarimat com a escenari i
està preparada per fer projec-
cions. L’altra té 38 m2 i ac-
tualment és l’aula d’idiomes.
Al seu costat hi ha una gran
terrassa de 182 m2 on també

es faran algunes activitats.
Per al curs 2008-2009 es realit-
zaran tallers de balls d’anima-
ció, sardanes, sevillanes,
gimnàstica de manteniment,
ioga, karate, anglès, català per
a castellanoparlants, francès,
marqueteria, pintura i dibuix,
pintura de roba, punt de creu,
puntes de coixí, arts aplicades,
peces tridimensionals i troba-
des literàries. Tots els monitors
són voluntaris als tallers i això
permet al casal cobrar el mòdic
preu de nou euros per curs. No
és estrany, per tant, que ja hi
hagi llista d’espera en molts
dels tallers. “Hi ha molta rela-
ció humana”, explica la Paulina
Torres, presidenta de l’Associa-
ció Caliu-Congrés. “Hem fet
somriure gent que no reia des
de feia molt temps, perquè
se’ls havia mort un fill o el ma-
rit”, hi afegeix.
La inauguració va ser una fes-
ta lúdica amb actuacions del
Caliu-Congrés, espectacles
infantils, xocolatada per a
tothom i una visita de portes
obertes, a la qual va assistir
també l’alcalde de Barcelona,
Jordi Hereu.
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N O T Í C I E Sf
El Pont del Treball Digne
El Pont del Treball ha canviat la denominació per la
de Pont del Treball Digne, tal com es va aprovar al
Ple del Districte del 30 de setembre. L’acte de desco-
berta de la nova placa va tenir lloc el dia 6 d’octubre i
va comptar amb l’assistència de l’alcalde, el primer
tinent d’alcalde i els regidors de Sant Andreu i Sant
Martí, a més del secretari de la Confederació Inter-
nacional de Sindicats, convocant de la Jornada Mun-
dial pel Treball Digne, i altres representants sindicals.

Ballem! o com iniciar-se als balls del món
Dins el programa de la Tardor Solidària, s’està cele-
brant el cicle Ballem!, els tallers d’iniciació als balls
del món que fins al 23 de novembre s’imparteixen a
diferents escenaris del districte. Diumenge 16 no-
vembre, a la plaça Islàndia, el grup Pas de Ball farà
demostracions de Line Dance. El dia 23 serà la plaça
Robert Gerhard l’escenari on el Centro Cultural An-
daluz del Bon Pastor ensenyarà a ballar sevillanes.
Totes les actuacions començaran a les 11 hores. 

El Sant Andreu guanya la Copa Catalunya 
La Unió Esportiva Sant Andreu ha conseguit per pri-
mera vegada a la seva història –ja centenària– la
Copa Catalunya de Futbol. El Sant Andreu va aconse-
guir la Copa guanyant a la final un altre club cente-
nari català, l’Espanyol, en un partit que es va cele-
brar el passat 8 d’octubre al qual van assistir uns
1.500 espectadors. 

Jornada participativa a la Trinitat Vella 
Dissabte 15 de novembre, al matí, se celebra un taller
participatiu perquè els veïns i les veïnes de la Trini-
tat Vella, així com les associacions i entitats, puguin
presentar propostes i expressar la seva opinió sobre
els usos que s’hauran de donar als terrenys de la pre-
só de la Trinitat Vella. Està previst celebrar el taller
al centre cívic de la Trinitat Vella. 

El centre substitueix l’antic equipament

municipal del carrer Acàcies i serà novament

gestionat per l’Associació Caliu-Congrés

Una de les activitats festives celebrades durant la inauguració del casal.

Fa onze anys que el Foment organitza cursos de sardanes.

Aprendre i ballar sardanes al Foment Sardanista Andreuenc 
Redacció

E l Foment Sardanista An-
dreuenc fa onze anys que

fomenta el ball de les sardanes
a Sant Andreu. Amb aquest
objectiu el van crear, el 1997,
un grup d’amics que veien
amb preocupació com aquesta
dansa tradicional catalana ha-
via desaparegut pràcticament
dels carrers del barri. 
El Foment porta a terme la
seva tasca de difusió mit-
jançant tres tipus d’activitats:

els cursos de sardanes, les ba-
llades al carrer i un aplec anual
que se celebra cada setembre.
De ballades, se’n fan set a l’any,
dues de les quals organitzades
en col·laboració amb l’Associa-
ció de Veïns de Sant Andreu.
La propera tindrà lloc el 8 de
desembre, a les 12 h, a l’enve-
lat de la Festa Major del barri.
Els del Foment també fan un
programa a Ràdio Trinitat Ve-
lla (91.6 FM) els dijous, de 17
a 18 hores. 

Francesc Hernández, vicepre-
sident de l’entitat, anima “tots
els amants de la sardana, que
vulguin i puguin col·laborar, a
fer-se socis del Foment”. I els
convida a visitar les classes que
fan els dilluns al vespre a Can
Guardiola i els dimecres a Can
Galta Cremat. 

Més informació: 
T. 93 274 14 60
www.sant-andreu.com/
entitats/fomentsardanista

El Congrés-Indians estrena casal 
de barri al carrer Manigua

El casal disposa de
dues plantes amb
set sales de tallers 
i dues polivalents
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E N T I T A T S

Beatriu Sanchís

A ra fa dos anys que es va
crear SOS Gats. Aquesta

associació sense ànim de lucre
treballa per a la defensa i pro-
tecció dels gats de carrer, es-
pecialment aquells que han
viscut a l'entorn de les vies de
l'AVE i n'han estat trets per
evitar que, amb la intervenció
de la maquinària, poguessin
ser ferits o morts en alterar-se
el seu hàbitat. Els gats es tro-
ben en un espai especialment
habilitat de 400 m2 on actual-
ment hi ha una colònia d'un
centenar de felins. Un grup de
quinze voluntaris s'ocupen
dels animals. L'objectiu de
l'entitat que gestiona les adop-
cions és aconseguir que tots
els gats tinguin una família i
una nova llar en condicions.

Qui vulgui adoptar un gat cal
que es posi en contacte amb
l'associació i concerti una en-
trevista. En aquesta trobada,
els responsables de l'entitat
parlen amb la persona o les
persones interessades per tal
de conèixer les seves preferèn-

cies i així trobar el gat més
adequat per a la família i la fa-
mília o persona més escaient
per al mix. “Tenir un animal
és una gran responsabilitat,
no ha de ser fruit d'un caprici
o d'una decisió poc meditada”,
afirma la presidenta de l'enti-

tat, Carme Martín. “Els gats
ens ajuden a ser millors perso-
nes, aprenem a mirar la vida
amb més calma, ja que aquest
nou membre de la nostra fa-
mília es regeix per les regles
de la natura”, diu Martín. Un
cop aprovada l'adopció, s'ha
de signar un contracte on hi
ha un compromís d'atendre
l'animal correctament i pagar
una petita quantitat ,  ne-
cessària per a la revisió sa-
nitària del gat, ja que s'entre-
guen amb la primera vacuna,
desparasitats i esterilitzats.
Un cop adoptat el gat, l'enti-
tat en farà seguiment durant
un temps per comprovar l'a-
daptació de l'animal a la seva
nova llar. “La gent que adopta
un gat li està salvant la vida”,
afirma Carme Martín.

Més informació:
SOS Gats 
Telèfon 93 346 25 63
www.sosgats.com

L'entitat fa 
seguiment de 
l'adaptació del gat
a la nova llar

L'entitat es fa càrrec d'un centenar de gats

que necessiten una família. Els animals es tro-

ben en perfectes condicions per a l'adopció

L’associació SOS Gats de Sant
Andreu t'ajuda a adoptar un gat 

E l Xavier Sabaté és enginyer tècnic agrícola,
però va decidir continuar el negoci que va

obrir el seu pare Jaume el 1954. De ben jove ja
treballava a la fruiteria i això, sumat als seus es-
tudis, fa que conegui molt bé allò que porta en-
tre mans. Té fruita i verdura de qualitat i uns
clients fidels que saben valorar-la i no es confor-
men amb qualsevol cosa. Algunes de les fruites,
com ara els préssecs i les prunes, són de collita
pròpia, dels camps que tenen a Tarragona. Per
al Xavier el més important és que el client quedi

content. Molts dels que hi van el coneixen de
petit. La clau per mantenir la fidelitat és saber
què es ven i ser franc. Si hi ha gènere que no el
convenç, no el ven, i mai hi manca el consell ex-
pert: “si aquestes mongetes se les ha de menjar
avui mateix, emporti-se-les; si no, no li aguanta-
ran”, o “a aquests kiwis els falta una mica per es-
tar al seu punt òptim”.

Xavier Fruites i Verdures
C. Felip II, 170 / Tel. 93 352 61 51

E L  T A U L E L L

La fruiteria que coneix molt bé allò que ven

A l’establiment venen préssecs i prunes de collita pròpia.

Joan Anton Font

S E R V E I  P Ú B L I C

“Millor que nou”,
de segona mà

Felicia Esquinas

S’ha espatllat i serà més car reparar-lo que comprar-
ne un de nou? Ja no és útil? S’ha fet vell? Ens fa
nosa? Ja no està de moda? Però, i si abans de llençar
aquest objecte li donem una altra oportunitat? 
Potser la reparació no és tan cara, o el podem ven-
dre, o intercanviar. Reutilitzar vol dir un residu
menys al nostre planeta. La campanya “Millor que
nou, 100% vell” continua convidant-nos a buscar al-
ternatives al perniciós “usar i llençar” i ens recorda
que la millor manera de prevenir els residus és no
produir-los. La xarxa creada per la campanya aplega
ja 1.372 reparadors i 278 botigues de segona mà. 
“Millor que nou” ha estrenat un nou accés a la seva
adreça web, la qual ara és  www.millorquenou.cat.
Aquí s’ofereix informació sobre el mercat de segona
mà i els tallers de reparació, i se’n pot descarregar els
fulls sectorials de reparadors del municipi. 
La segona novetat és el nou blog www.millorque-
nou.blogspot.com, obert a la participació de tothom. 
El blog és un espai de difusió, on trobareu informa-
ció sobre les activitats que porta a terme la campa-
nya, notícies i vídeos, enllaços amb els establiments
col·laboradors, informació sobre mercats d’inter-
canvi i de segona mà de tot l’àrea metropolitana o
dades d’interès relacionades, com ara adreces de
Bancs del Temps, webs d’intercanvi o cursos de res-
tauració. També s’hi pot trobar els tallers de repara-
ció i botigues de segona mà que tenim prop de casa.

Més informació: 
Tel. 93 506 95 66 (de 8 a 15 hores)
www.millorquenou.cat
www.millorquenou.blogspot.com
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P O L I E S P O R T I U

Pere S. Paredes

La secció de waterpolo del Club
Natació Sant Andreu ha estat

un gran finalista de la vuitena edició
de la supercopa d’Espanya, en un
partit celebrat el passat dia 4 d'octu-
bre a la piscina Pere Serrat de Sant
Andreu, entre els dos equips cata-
lans, i on el Club Natació Atlètic-
Barceloneta es va adjudicar el títol
per 17 a 6.
Per a Antoni Valls, directiu respon-
sable de la secció de waterpolo del
CN Sant Andreu, “ha estat un gran
èxit per a nosaltres, ja que hem com-
plert un somni de fa 35 anys: arribar
a una final de supercopa”.
Valls assumeix les possibles man-
cances que pot tenir la seva secció,
però “pel que fa a l'equip hem arri-
bat quasi al màxim, i pel que fa al
club, hem pogut respondre perfecta-

ment a l'organització d'un esdeveni-
ment com aquest, que dóna més
prestigi al nostre club, al nostre ba-
rri i al nostre districte”.
La resposta del públic que hi va as-
sistir, tant del barri com de fora de
Barcelona, va ser insuperable i molt
respectuosa, ja que va omplir total-
ment les instal·lacions del CN Sant
Andreu durant el partit.
Valls vol destacar la gran temporada
que està fent la secció de waterpolo,

“ja que amb una mitjana d'edat molt
jove, amb jugadors que no són 100%
professionals i amb molts pocs fit-
xatges estrangers, hem aconseguit
arribar a ser finalistes d'aquesta
competició nacional, després de ser
subcampions de la Copa del Rei”.
El resultat final no reflecteix amb
exactitud el que es va veure durant
l'encontre. Al principi, el partit de la
final de la Supercopa va ser molt
igualat, però va ser després del des-

cans, al qual van arribar amb tres
gols de diferència a favor del CN
Atlètic-Barceloneta (9-6), quan
aquests van imprimir un ritme in-
fernal per adjudicar-se, finalment, el
sisè títol de la supercopa d’Espanya
de la seva història, amb dos parcials
de 6-0 i 2-0.

El Club Natació Atlètic-

Barceloneta es va impo-

sar als locals per 17 a 6

en la final de la VIII edició

de la supercopa

d'Espanya de waterpolo

El Club Natació 
Sant Andreu ha estat 
subcampió de la 
Copa del Rei

Moment del partit celebrat el 4 d’octubre.

CN Sant Andreu, finalista de la
supercopa d'Espanya de waterpolo

M U LT I M È D I A

TELEVISIÓ

Barcelona Televisió
“Hola Barcelona”
De dilluns a divendres, de 12.30 a 15.30 h
Canal 39 UHF i canal 26 TDT

RÀDIO

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

Ràdio Trinitat Vella - 91.6 FM
www.rtv-fm.com

COM Ràdio – 91.0 FM
Travessera de les Corts, 139.
Tel. 93 508 06 00

PUBLICACIONS

Gent del Barri. La Revista de 
Nou Barris i Sant Andreu
Pg. Valldaura, 162. Tel. 93 427 33 61

Sant Andreu de Cap a Peus
Balari i Jubany, 14. Tel. 93 345 96 98

Tota la Sagrera
Martí Molins, 29. Tel. 93 408 13 34

La Nova Veu de Sant Andreu
Tel. 93 346 72 03

Forat del vent
Editada pel Centre d'Estudis Ignasi Iglésias
C. Ignasi Iglésias, 33. Tel. 93 346 39 90
Edició digital: http: //forat del vent.cat

INTERNET

Web de l’Àrea Verda

Hi trobareu tota la informació sobre la
nova fase d’implantació de l’Àrea Verda,
que ha ampliat les zones d’estaciona-
ment regulat, amb preferència per als
veïns. També s’ha augmentat el nombre
de places reservades a motos.
www.bcn.es/areaverda

Web del Centre Garcilaso

El Centre Garcilaso ha estrenat un nou
web, que va posar en marxa el passat
mes de setembre. La pàgina, que té
nous continguts i nou disseny, mostra
el programa d’activitats que s’hi realit-
zen i està constantment actualitzada.
www.bcn.cat/centregarcilaso

w

Pere S. Paredes

L’ equip de judo femení de
Catalunya va aconseguir,

per segon any consecutiu, la
primera posició al Torneig Inter-
nacional de Judo Ciutat de Barce-
lona, disputat el dissabte 4 d'oc-
tubre al Pavelló de l'Associació

Esportiva Sant Andreu. 
Les lluitadores catalanes es van
penjar l'or sense donar opcions a
les seves rivals del Madrid, Mar-
sella i Saint Exupery de Tolosa de
Llenguadoc, equips que van ser
vençuts consecutivament. En la
categoria masculina, Galícia va

superar l'equip de l'ACBB París en
una emocionant final, mentre
que Catalunya es va haver de
conformar amb la quarta posició
en perdre amb el Madrid la final
de consolació.
Pel que fa a la competició Sub-19,
que s'estrenava aquest any, el do-
mini va ser per als equips france-
sos, ja que els combinats de Mar-
sella "B", Marsella "A", Bordeus i
Mazarin Paris van ocupar tots els
calaixos del podi.

Les catalanes, primeres en el 
Ciutat de Barcelona de Judo
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Potser més que en els Jocs Olím-
pics convencionals, en els Para-
límpics l'important és participar?
Potser sí, però jo a Pequín vaig lluitar
al màxim. El que passa és que el ten-
nis amb cadira de rodes és dels pocs
esports per a discapacitats, en els
Jocs Paralímpics, sense classificació
segons la lesió que tinguis; la condi-
ció indispensable és que tothom ha
de jugar amb cadira de rodes, ja si-
guin lesionats medul·lars, amputats
d'una o dues cames, persones amb
poliomelitis... I és clar, els qui acostu-
men a guanyar les medalles són els
qui tenen menys discapacitat. 
Als Jocs Paralímpics, vostè hi va
competir en tennis individual i
en dobles, oi?
Sí, en dobles vaig fer parella amb el
gallec Álvaro Illobre. 
Si vostè va néixer l'any 1977,
quan van celebrar-se els Jocs
Olímpics de Barcelona tenia
quinze anys. Té records d'aquell
esdeveniment?

Vaig anar amb la meva mare a la ce-
rimònia de clausura dels Jocs Para-
límpics de Barcelona, que es va fer a
l'estadi de Montjuïc, i això que enca-
ra no havia tingut l'accident. Un
amic meu del poble de la Costa Brava
on estiuejava era discapacitat i em va
engrescar perquè hi anés. Recordo
que hi havia un ambient molt festiu,
tant entre els atletes com entre els
espectadors. 
Quina impressió li va fer la ciu-
tat de Pequín? 
Molt bona. Vaig trobar la gent molt
amable –si més no, ho era amb nosal-
tres, que anàvem vestits amb l'equip
espanyol. La major part de llocs estan
adaptats perquè els discapacitats hi
puguin accedir, i això que és una ciu-
tat molt gran; té una part més turísti-
ca –la plaça Tiananmen, la Ciutat
Prohibida, el Palau d´Estiu...–, però
molts barris no ho són. M'agradaria
tornar-hi!
Com valora l'accessibilitat a Bar-
celona?
Millora. Ens va molt bé que gairebé
tot el transport públic estigui adap-
tat; la vida en cadira de rodes a Barce-
lona no té res a veure amb la de fa
uns quants anys! 

Vostè és nascut a Sant Andreu,
on uns quants familiars seus
han estat o són especialment co-
neguts perquè hi tenen o hi han
tingut botiga.
Sí, el meu besavi va obrir el primer
forn de Sant Andreu el 1888, l'any de
l'Exposició Universal de Barcelona; el
meu pare també va ser forner i ac-
tualment segueix l'ofici un oncle. La
meva mare va tenir durant molts
anys una botiga al barri. 

Quins indrets aprecia especial-
ment de Sant Andreu, aquells on
acostuma a passejar o a portar
de visita els amics que vénen de
fora?
El mercat de Sant Andreu, que em
porta molt bons records de quan jo
era petit.
I de la resta de la ciutat? 

M'agraden molts llocs de Ciutat Vella:
la Rambla, la plaça dels Àngels, on hi
ha el Museu d'Art Contemporani, la
plaça del Pi, la plaça Reial, la zona del
Born… I sobretot el mar. Quan torno
d'un viatge o algun vespre després
d'entrenar, especialment si hi ha lluna
plena, vaig a passejar a la platja, a la
Barceloneta o a la Vila Olímpica. Barce-
lona és una ciutat molt bonica. Fa
temps pensava: “A veure quin dia po-
dré anar-me'n de Barcelona!”. Però des
que he començat a viatjar aprecio més
aquesta ciutat. He conegut ciutats
magnífiques, com Sydney i Buenos Ai-
res, i trobo que tenen un caràcter molt
similar a Barcelona.  
A més de jugar a tennis, té
temps per fer altres activitats?
No gaire. Em passo el dia entrenant,
competint, viatjant… Fa un cert temps
vaig col·laborar en un programa de Rà-
dio Molins de Rei, un magazín on par-
lava de temes diversos. També faig de
monitor per a jugadors de tennis amb
cadira de rodes a Barcelona Tennis
Olímpic –les pistes que van ser l'esce-
nari de les finals de les proves de tennis
dels Jocs Olímpics de Barcelona, que es
troben a la Vall d'Hebron–, i de tant en
tant xerrades a les escoles. 

E N T R E V I S T A Q u i c o  T u r ,  p a r t i c i p a n t  d e l s  J o c s  Pa r a l í m p i c s  d e  Pe q u í n

Quico Tur, a la plaça Orfila.

L'andreuenc Quico Tur va participar als Jocs

Paralímpics de Pequín, celebrats a la capital

xinesa el passat mes de setembre, en la modali-

tat de tennis amb cadira de rodes

“La vida en cadira de
rodes a Barcelona no té
res a veure amb la de fa

uns quants anys”

“Des que vaig començar
a viatjar aprecio més
Barcelona”

Daniel 
Romaní


