
Novembre és un mes dolç per a la
Sagrera i Sant Andreu. El mes en
què les nombroses entitats de tots
dos barris llueixen la feina de mesos
dedicats a preparar dues festes ma-
jors molt lluïdes, en les quals no han
faltat des dels elements més tradi-
cionals de la cultura popular fins a
l'esport, els concerts o les rutes a
peu o amb bicicleta per a aquests
dos barris centrals del districte. La
Sagrera “estrenava” oficiosament
com a espais de festa la plaça dels
jardins d'Elx i el remodelat carrer
Garcilaso. A Sant Andreu, molts
veïns de certa edat van poder emo-
cionar-se en tornar a sentir un altre
cop el so de la sirena de la Fabra i
Coats, vestigi d'un passat industrial
recuperat per a la cultura.

La Sagrera i Sant Andreu 
han celebrat les seves festes

Arriba Nadal amb activitats
per a tots els públics 

ENLLUMENAT

L’alcalde va encendre 
els llums de Nadal 
des de Sant Andreu

PATGES

La plaça del Comerç 
acollirà una haima per
dipositar les cartes reials

CAVALCADA

Tindrà lloc el 5 de
gener i recorrerà 
tot el districte

Pàg. 3

E N T R E V I S TA Pàg. 8

Josep Jordà
Propietari del forn Trinitat,
premi “Millor botiga del
món”

“L'avi va comprar 
un terreny on 
construir una casa 
baixeta i el forn”

U R B A N I S M E Pàg. 4

Els veïns dels barris
per on passarà 
el TGV fan propostes  

P O L I E S P O R T I U Pàg. 7

Nit de l'esport
Sant Andreu guardona els
esportistes més destacats 
de la temporada

S E R V E I  P Ú B L I C Pàg. 6

El telèfon 010 amplia 
l'horari d'atenció
Funciona tots els dies, de les
8 del matí a les 12 de la nit

E N T I TAT S Pàg. 6

Convivim 
Obre portes per a la 
integració de les persones
immigrants 

Pàg. 5
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Una de les activitats celebrades durant la Festa Major de la Sagrera.
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Nadal i Reis

Divendres 19 de desembre 
Caga Tió
A les 17 h. C. cívic Bon Pastor (pg. Enric Sanchis, 12)
Animació infantil amb el grup Pepsicolen, xocolatada i
tallers de guarniment de l’arbre de Nadal.

Divendres 19 de desembre
Sopar i ball de Nadal
A les 20 h. Casal de gent gran de Baró de Viver 
(pg. de Santa Coloma, 104, interior)

Diumenge 21 de desembre
Caga Tió i Pare Noel a la Trinitat Vella
A les 11 h i 17 h, resp. Plaça de Trinitat Vella
Al matí també es lliuraran els premis del concurs de
guarniment de balcons i aparadors dels comerços.

Dissabte 3 i diumenge 4 de gener
La haima reial
D’11 a 14 h i de 17 a 21 h. Plaça del Comerç
Activitat a càrrec de dos patges de Ses Majestats, que
recolliran les cartes dels nens en una haima autèntica. 

Dilluns 5 de gener
Cavalcada de Reis
A les 18.30 h. Sortida: aparcament d’autocars Via Barcino 
Organitza: Comissió de Festes de Trinitat Vella.
Cavalcada de Sant Andreu i la Sagrera 
A les 17.30 h. Plaça de l’Estació de Sant Andreu Comtal 
Recorregut: pl. de l’Estació Sant Andreu Comtal, plaça 
Orfila, Torres i Bages, Palomar, Gran de Sant Andreu, 
Sagrera, Coll i plaça Masadas.

Divendres 19 de desembre
Shine & Nel·lo (jazz)
A les 22 h. Nau Ivanow (Hondures, 28-30)

Fins al 19 de desembre
Les tradicions de Catalunya
Centre Municipal de Cultura Popular de Sant Andreu-Can
Galta Cremat (Arquímedes, 30)
Organitza: Grup de Pintors de Sant Andreu.

Fins al 21 de desembre
Mostra de pintura
De les 10 a les 20 h. Plaça del Comerç
Organitza: Grup de Pintors de Sant Andreu. 

Dimarts 16 de desembre
El nen gris 
A les 18 h. C. cívic Garcilaso (Juan de Garay, 116-118)
Un conte sobre un nen que va néixer desconeixent les
emocions.

Dissabte 20 de desembre
Ai, la farina (titelles) 
A les 12 h. C. cívic Bon Pastor (pg. Enric Sanchis, 12)
Dos personatges que rivalitzen per qui explicarà el conte,
ens ensenyaran com es fa el pa. Cia. Pengim Penjam.

Dilluns 22 de desembre
Patac de jocs 
A les 17 h. Bibl. Ignasi Iglésias (Segre, 24-32)
Creació  literària i expressió plàstica al voltant de la poe-
sia. Jocs basats en el llibre Un passeig pel sostre.

Del 22 al 28 de desembre
Conte de Nadal
A les 17.30 h (dg, 12 h). SAT (Neopàtria, 54)
Companyia Sim Salabin, teatre musical.
Tres esperits nadalencs se li presenten una nit al sr.
Scrooge -passat, present i futur- per fer-lo reflexionar
sobre el seu comportament amb les persones.

Fins al 14 de desembre
Les noies del Tres i Mitja Floppies
A les 21 h (de dt a ds) i 19 h (dg). Nau Ivanow 
(Hondures, 28-30)
A càrrec de la Factoria Escènica Internacional (FEI).

Dilluns 15 de desembre
Recital poeticoliterari 
A les 19 h. Centre cívic Sant Andreu 
Un espai obert a tothom que tingui interès per la lectu-
ra i la creació poètica. Coorganitza: Grup Constància.

Del 22 al 28 de desembre
Skestchofrènia
Dj i dv, a les 21 h, ds a les 21 i dg a les 18.30 h. 
Sant Andreu Teatre (Neopàtria, 54)
Un espectacle de clown per oblidar-se una estona dels
maldecaps. Companyia Guillem Albà.

Dissabte 27 de desembre
Un vespre amb Mercè Rodoreda
A les 21 h. Nau Ivanow (Hondures, 28-30)
Cicle Fem Música! Textos i música entorn de l'escriptora.

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



Daniel Venteo

Aquest any, per primer
cop, l’acte oficial d’encesa

de llums de Nadal de la ciutat
s’ha fet des de Sant Andreu.
L’alcalde de Barcelona, Jordi
Hereu, va posar en marxa
l’enllumenat de Nadal des de
l’eix comercial Sant Andreu
que enguany celebra el seu
10è aniversari. L’alcalde esta-
va acompanyat pel tinent
d’alcalde d’Hisenda i Promo-
ció Econòmica, Jordi William
Carnes, la regidora del Dis-
tricte, Gemma Mumbrú, i el
regidor president del Distric-
te, Joaquim Mestre, així com
per representants de les asso-

ciacions de comerciants del
districte de Sant Andreu, de
la Fundació Barcelona Co-
merç i d’Endesa, patrocinador
de la campanya d’enllumenat
nadalenc 2008. 
A banda d’aquest acte, la pro-
gramació nadalenca inclou
moltes activitats, entre les
quals les propostes musicals
ocupen un lloc preeminent.
Entre els dies 15 i 19, l’audi-
tori de l’Escola Municipal de
Música de Sant Andreu acull
les tardes dels dilluns, di-
marts, dijous i divendres els
concerts de Nadal a càrrec
dels alumnes de l’escola ma-
teixa de música. Els dimecres,

la trobada és a l’auditori del
centre cívic del Bon Pastor. 
A partir de la setmana se-
güent, els equipaments pú-
blics del districte s’omplen
amb propostes per a tots els

gustos, entre les quals cal as-
senyalar els tallers que tenen
lloc a la Biblioteca Ignasi Iglé-
sias-Can Fabra la tarda del di-
lluns dia 22. Per exemple, el
taller “Tiro perquè em toca”.
Es tracta d’una activitat a
l’entorn d’un tauler inspirat
en el joc de l’oca, que donarà
peu a fer un recorregut pels
contes tradicionals, a través
dels elements que els són
més característics. Els parti-
cipants en el taller es conver-
tiran en els protagonistes

dels contes propis. Una altra
de les ofertes de la biblioteca
és el taller “Patac de jocs”, per
al qual cal inscripció prèvia,
que proposa als participants
desenvolupar la seva creativi-
tat literària i la seva expressi-
vitat plàstica, en aquest cas al
voltant de la poesia.
Aquest Nadal també ha co-
mençat a funcionar una fira
de Nadal davant del mercat
de Felip II, al carrer Olesa,
que romandrà obert al públic
fins al 6 de gener.
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Dues nenes van prémer el botó per encendre els llums de Nadal sota la supervisió de l’alcalde. 

C IU TA DA N S OPINE N

Puri Escobar
Infermera 

Em semblen molt bé,
sobretot per als nens.
Cada any anem a veure
la cavalcada i tot i que
els carrers són estrets i
no s'hi cap, està molt
ben organitzada i fa
barri.

Isabel de Llano
Cantant 

Trobo que hi ha moltes
activitats per a nens i
grans i estan molt bé,
però el que cada any
trobo a faltar, tot i la
cavalcada, són activi-
tats per als nens més
petits. 

Maria González
Economista 

Trobo una mancança
lúdica per als més
petits. Les coses que es
fan són molt comer-
cials. Potser es podria
aprofitar Can Fabra o
Fabra i Coats per fer
un tipus de saló de la
infància.

José Almiñana
Jubilat

No está mal, si lo
hacen como en años
anteriores. Me gustan
todas las actividades
que se hacen, son muy
bonitas.

Santi Rivas
Administratiu 

Molt bé, trobo que hi
ha varietat i això és bo.
M’agrada perquè també
les escoles participen en
activitats i els nens s'ho
passen molt bé a la
cavalcada.

Joan Rocabert
Ajudant de producció

La cavalcada està molt
bé per a la canalla, però
li manca pressupost,
perquè en pugui gaudir
també un públic amb
més edat. Si la compa-
res amb la de Barce-
lona, es nota que és de
barri.

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  a c t i v i t a t s  q u e  s ' o r g a n i t z e n  a l  d i s t r i c t e  p e r  c e l e b r a r  e l  N a d a l ?

Tot a punt per a la celebració del
Nadal als barris de Sant Andreu

C AVA LC A D A  D E  R E I SA
Els dies 3 i 4 de gener la plaça del Comerç acollirà la haima central, on tots els infants que

ho vulguin podran donar la seva “carta als Reis” als patges reials. Tots els barris tindran

la seva cavalcada de Reis, com sempre, el dia 5. La cavalcada central del districte

començarà a les 17 hores a l’estació de Sant Andreu Comtal, des d’on la comitiva festiva

continuarà el seu recorregut per la plaça de l’estació, el carrer del Pont, la plaça Orfila, el

passeig de Torras i Bages i els carrers del Palomar, Gran de Sant Andreu, Sagrera i Coll fins

a arribar a la plaça de Masades. Allà, a partir de les 19 hores, hi haurà un espectacle infan-

til que tancarà la celebració.

La celebració de les festes de

Nadal arriba als barris de Sant

Andreu amb una programació

d’activitats per a tots els públics,

entre les quals destaquen les

destinades als més petits
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U R B A N I S M E

Daniel Romaní

En una obra complexa i
de gran transcendència

per als ciutadans, com és la
construcció de la línia del
TGV al seu pas per Barcelo-
na, és essencial que el veï-
nat estigui informat. Per
això el Districte de Sant
Andreu organitza des de fa
uns quants mesos nombro-
ses trobades amb els qui hi
viuen a prop, en les quals
participen, a més de perso-
nes a títol individual, re-
presentants d'associacions
veïnals, comerços, AMPA i
membres de l'equip direc-
tiu de centres escolars...,
els quals exposen les seves
propostes i  queixes. En
aquestes reunions, obertes
a tothom, s'informa sobre
el mètode constructiu, les

mesures de seguretat i les
afectacions de l'obra, tant
pel que fa als talls de car-
rers com dels desviaments
de trànsit. La invitació a les
trobades es fa mitjançant

cartells als edificis de la
zona. Concretament, s'han
fet set sessions informati-
ves als barris de Navas, la
Sagrera i  Sant Andreu.
També s'han fet reunions
amb entitats que han ma-
nifestat el seu interès en

aspectes concrets, com és
el cas del CEIP Octavio Paz,
els comerços del carrer Ma-
llorca i l'associació de veïns
Sant Andreu Sud, pel cas
del desviament del trànsit
pel carrer Segre. 
D'altra banda, la Comissió
de Seguiment TGV Sagre-
ra-Nus de la Trinitat ha in-
corporat al projecte, des
que va iniciar-se ja fa uns
quants anys, bona part de
les aportacions de les asso-
ciacions veïnals: el soterra-
ment dels nous vials per a
cotxes, l'eliminació de la ro-
tonda que hi havia a la
cruïlla del carrer de Sant
Adrià amb el carrer Josep
Soldevila , l 'augment de
l'habitatge públic que es
construirà (dels 1.982 pre-
vistos es passarà a 2.985
nous habitatges), el cobri-
ment gairebé total de l'es-
pai sota el pont de Calatra-
va i el disseny integrat al
parc de l'estació de rodalies
de Sant Andreu Comtal. 

Els veïns dels barris per on 
passarà el TGV fan propostes   

L’alcalde amb altres membres de l’Ajuntament i de la Generalitat en una visita a les obres del TGV.

A les reunions,
obertes a tothom,
s'hi informa del
mètode construc-
tiu, de les afecta-
cions de l'obra… 

Veïns, representants d'associacions veï-
nals, comerços i responsables de centres
escolars dels barris per on passarà el TGV
participen a les sessions informatives

El virrei Amat (II)

J. M. ContelÀLB UM HI S TÒR IC

Projecte del Palau de la Virreina que Manuel Amat va
fer construir a Gràcia. (Foto: Llibre El Palau de la
Virreina - Ajuntament de Barcelona.)

El 1737, mentre estava destinat a la guarnició de Ciudad
Rodrigo, Manuel d'Amat rebé el nomenament de coronel
de dragons. El 1740, a la mort de l'emperador Carles VI,
va esclatar una nova guerra pel tron austríac en la qual
tornaren a lluitar plegats els exèrcits espanyol i francès
contra els italians i en la qual va prendre part Manuel
d'Amat sota comandament de l'infant Felip. 
Acabat el conflicte internacional, el 1747, fou nomenat
coronel del regiment de Dragons de Batàvia amb seu a
Mallorca, en un moment que l'illa es trobava blocada per
l'esquadra anglesa i on Amat va sobresortir aprovisionant
d'aliments l'illa des de Barcelona. Després de 35 anys de
servei, el 1753 es va traslladar a Madrid, on al cap de
pocs mesos fou nomenat governador de Xile, país al qual
va arribar l'abril de 1755.
Amb 44 anys –dots castrenses, sentit de disciplina, capaci-
tat d'organització, bon administrador i treballador, però
massa enèrgic, poc flexible i poc tacte–, començava la seva
aventura americana, que va durar més de vint anys. 
A Xile, Manuel d'Amat hi va estar destinat sis anys i mig,
un temps durant el qual va dur a terme una tasca de go-
vern excel·lent i, com a bon militar, va dedicar una bona
part del seu temps als assumptes d'aquesta mena. De les
moltes accions seves, se'n pot esmentar el primer diccio-
nari descriptiu del país, Historia geográfica e hidrográfica
del reino de Chile, acabat el 1760. La seva tasca per millo-
rar Xile en general va ser reconeguda per la cort, la qual el
1759 l'ascendí al càrrec de tinent general de l'exèrcit.

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



Nuria Mahamud

No s’han estrenat encara
oficialment, però els

nous jardins d’Elx i el remo-
delat carrer Garcilaso han es-
tat dos dels espais protago-
nistes de la Festa Major de la
Sagrera. La plaça va acollir
l’acte més multitudinari, la
Nit Jove –amb l’actuació de
Se Atormenta una Vecina–, la
qual va atraure més de dues
mil persones. Al carrer Garci-
laso es va donar un dels trets
de sortida de la cursa popular
–els esportistes més petits
van sortir de Pare Claret/
Hondures– i es va fer el mer-
cat d’intercanvi.
“Han estat unes festes que
han incrementat el nombre

d’actes i la participació de
grups i entitats”, ha destacat
Quim Terré, secretari de la
Comissió de Festes. Un dels
actes més emotius va ser
l’homenatge pòstum a Ra-
mon Serra, membre actiu de
l’associació de veïns i la co-

missió de festes. Va ser el dia
del pregó, pronunciat pel mú-
sic sagrerenc Dani Nel·lo, que
va posar unes pinzellades de
música de jazz a les seves pa-

raules. Un dia en què també
es va commemorar el 40è
aniversari de l’Agrupament
Escolta Pau Casals, entre al-
tres entitats, i es va presentar
el quart certamen de poesia
La Barraca.
La programació de la Festa
Major de la Sagrera ha comp-
tat en aquesta edició amb
més de setanta actes i nove-
tats, com el ping-pong obert
a tohom a la plaça Hispano
Suïssa, o el control dels corre-
dors amb xip a la cursa popu-
lar, la qual, entre les catego-
ries infantils i  adulta , va
reunir unes 500 persones.
Al centre cívic La Sagrera-La
Barraca, la cantant Núria Fe-
liu va recitar les lletres d’algu-
nes de les sardanes més
populars amb motiu del Cen-
tenari de la Santa Espina i del
Dia Internacional contra la
Violència de Gènere. Altres
actes destacats van ser la cer-
cavila de gegants, el correfoc,
el ball de Festa Major i les ha-
vaneres. Un programa del
qual la Comissió de Festes
està molt satisfeta perquè
“hem intentat millorar-ne la
qualitat”, destaca Terré.
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N O T Í C I E Sf
Nova edició del Festival Bopart
Dins del Festival Urbà del Bon Pastor, Bopart, el parc
de La Maquinista acollirà els concerts de Los Alfom-
bra i Skareggea Fusió el divendres 19 de desembre
(21 h). El dissabte 20, es presentarà la peça de dansa
contemporània “Spell” a la Fundació La Maquinista
(20 h). També es pot visitar la mostra “Barcelona en
obres” al centre cívic Bon Pastor (pg. Enric Sanchís,
12) fins al 21 de desembre.

Taller participatiu sobre la presó
Un total de setanta persones van prendre part del
Taller participatiu sobre l'ús dels terrenys de la presó
de la Trinitat Vella, que es va fer el 15 de novembre
passat al centre cívic del barri amb la presència de la
regidora Gemma Mumbrú i del delegat d'Habitatge
Antoni Sorolla. L'Ajuntament vol fer el futur planeja-
ment d'aquesta zona amb la participació dels veïns.

Es presenta el nom d'una biblioteca de la
Sagrera
Aquesta segona quinzena de desembre es presentarà
el nom de la biblioteca situada al carrer Camp del
Ferro. La data i el lloc de l'acte estaven pendents de
determinar en el moment de tancar aquesta edició.
El nom de la biblioteca el van escollir els veïns de La
Sagrera dins d'un procés participatiu celebrat del 13
al 23 de novembre, durant la Festa Major del barri. 

25 anys de la Germandat de Trabucaire
La Germandat de Trabucaires, Geganters i Grallers
de Sant Andreu va celebrar el seu 25è aniversari el 2
de novembre passat. La festa de celebració va consis-
tir en un dinar al qual van assistir la regidora Gemma
Mumbrú i els membres de la Germandat, els quals
van rebre el Colom del Districte Sant Andreu durant
l'acte. L'entitat havia estat premiada anteriorment
amb el Premi d'Honor de la Ciutat. 

La Nit Jove, amb el

concert de Se

Atormenta una

Vecina, va ser l’acte

més multitudinari

d’una festa molt

variada a la qual

s’han sumat

enguany més

entitats del barri

Un mercat d’intercanvi instal·lat als jardins d’Elx.

L’alcalde, Jordi Hereu, es dirigeix als assistents durant la festa.

L’escola Eulàlia Bota celebra el nou edifici amb una festa
Redacció 

L a comunitat educativa de
l’escola Eulàlia Bota va

celebrar amb una festa la
instal·lació definitiva al nou
edifici que s’ha aixecat a la
zona de les antigues casernes
de Sant Andreu. 
A més de pares, mares, alum-
nes i professorat van voler
assistir a la festa l’alcalde de
Barcelona, Jordi Hereu, la regi-
dora d’Educació, Montserrat
Ballarín, la regidora del Distric-

te de Sant Andreu, Gemma
Mumbrú, el regidor president
del Consell Municipal del Dis-
tricte, Joaquim Mestre, i la se-
cretària general del Departa-
ment d’Educació i Presidenta
del Consorci d’Educació de Bar-
celona, M. Dolors Rius.
El solar de les antigues caser-
nes de Sant Andreu s’estan re-
cuperant gradualment per a
usos ciutadans. El primer equi-
pament que s’hi va instal·lar va
ser el Taller Escola Barcelona,

després va obrir-hi la comissa-
ria dels Mossos d’Esquadra. En
el futur hi haurà una biblioteca,
una escola bressol, un CAP, un
centre sociosanitari, un de sa-
lut mental, una residència per a
gent gran, un centre cívic, equi-
paments esportius, una re-
sidència per a estudiants, una
residència per a persones amb
discapacitat i una nova seu de
l’ONG Intermon Oxfam, així
com habitatges nous, entre els
quals hi haurà habitatge públic.

Més de 70 actes i un gran èxit de
públic a la festa de la Sagrera

El pregoner de la
Festa Major va ser
el músic sagrerenc
Dani Nel·lo

F E S TA  M A J O R  D E  S A N T  A N D R E UA
Agafant el relleu del barri veí, Sant Andreu també va

celebrar la seva festa gran, que va començar el 22 de

novembre amb el pregó de l’actor Javier Giménez.

Entre les novetats hi havia la cançó de Festa Major que

emmarca cadascun dels actes i la sirena de la Fabra i

Coats que ha tornat a sonar després de 30 anys. Al tan-

cament d’aquesta revista estava previst celebrar el 6 de

desembre el primer festival de música des d’un balcó, a

la plaça del Comerç.
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E N T I T A T S

Joan Anton Font

A daptar-se a un nou país
comporta moltes difi-

cultats per a les persones im-
migrades, sobretot tenint en
compte que en molts casos
no en coneixen la llengua. En
aquestes condicions, els trà-
mits burocràtics i la recerca
d'una feina poden convertir-
se en una tasca força dificul-
tosa.  Convivim va néixer
amb la finalitat d'obrir les
portes a les persones estran-
geres per tal d'ajudar-les a in-
tegrar-se a la nostra societat.
És un centre que pertany a la
Fundació Viarany, amb un
equip humà format exclusi-
vament per voluntaris, els
quals tenen com a principi
bàsic que compartir cultura,
tradició i llengua enriqueix
l'ésser humà. Amb l'objectiu
de facilitar la integració labo-
ral, a Convivim fan classes de
català, castellà i d'alfabetitza-
ció informàtica. A més de fa-
cilitar la integració, un altre
dels objectius és facilitar la
convivència de la persona en
la nostra societat, compar-
tint, respectant i dialogant
des de la seva pròpia cultura,
tradició i religió. Un centre

de documentació, fòrums,
debats, xerrades i altres acti-
vitats relacionades amb el
món de la immigració són les
eines que permeten l'acosta-
ment entre cultures i que
promouen la bona relació en-
tre els immigrants i l'entorn
que els acull.

El treball amb altres entitats
amb tasques i  interessos
afins també és clau per as-
solir objectius. Una prova
d'això és la Xarxa de Famílies
Hospitalàries per als Immi-
grants, organitzada per l'As-
sociació Salut i Família, a la

qual donen suport junta-
ment amb els Lluïsos de Grà-
cia. Una família hospitalària
és la que durant tres mesos
vol acompanyar i respondre a
les necessitats d'informació i
diàleg intercultural d'una fa-
mília immigrant nouvinguda
o en procés de reagrupament
familiar.
Segons l'Anna Almuni, mem-
bre de la Comissió responsa-
ble de Convivim, “les necessi-
tats actuals del centre són les
aportacions econòmiques
que ajudin a fer front al crei-
xement de l'entitat, l'oferta
de llocs de treballs per a la
gent que no té res, i volunta-
ris amb ganes de treballar.”

Més informació:
Convivim
C. Cardenal Tedeschini, 72
Telèfon: 93 340 11 99
convivim@yahoo.es

L'equip humà 
de Convivim està 
format
exclusivament per
voluntaris

Convivim és un 

centre de la Fundació

Viarany que orienta

la persona estrange-

ra en la seva integra-

ció al nostre país

A Convivim, ajuden, entre altres tasques, a fer tràmits burocràtics.

Convivim obre portes per a 
la integració dels immigrants

E l passat 30 d'octubre es va poder compro-
var la força del comerç de Sant Andreu en

l'onzena edició dels Premis “Barcelona, la millor
botiga del món”, acte que va tenir com a escena-
ri les Reials Drassanes de Barcelona. El Forn
Trinitat, La Trinitat Pans Creatius, va rebre el
premi a l'establiment comercial per la seva capa-
citat d'innovació i renovació constants de l'anti-
ga fleca del barri de la Trinitat Vella que porta la
família Jordà. El Bar Versalles va rebre un diplo-
ma de reconeixement per la renovació que ha

experimentat el local, que ha permès recuperar
la seva imatge històrica i fer reviure el seu paper
com a punt de trobada social i d'espai cultural.
A l'acte, hi van assistir més de set-centes perso-
nes procedents dels diferents sectors del co-
merç de la ciutat i va ser presidit per l'alcalde,
Jordi Hereu, i el tercer tinent d'alcalde, Jordi
Wiliam Carnes. Enguany, els Premis “Barcelona,
la millor botiga del món” han demostrat un cop
més la força del comerç de la ciutat en general i
del districte de Sant Andreu en particular.

E L  T A U L E L L

Sant Andreu, “la millor botiga del món”

L’alcalde i els guanyadors dels Premis “la millor botiga del món”. 

Joan Anton Font

S E R V E I  P Ú B L I C

Ara, funciona de dilluns a diumenge,

de les 8 del matí a les 12 de la nit

Daniel Romaní

El popular telèfon d'informació 010 amplia l'horari.
Des del principi del passat mes de novembre funciona
els set dies de la setmana de dilluns a diumenge des de
les vuit del matí fins a les dotze de la nit (abans era
obert de les vuit del matí a les deu de la nit, a excepció
dels diumenges, que estava inactiu).
El telèfon 010 (807 117 700  si es truca des de fora de
l'àrea metropolitana de Barcelona i 93 486 00 98 per a
persones amb discapacitat auditiva) és un servei d'in-
formació municipal i general sobre equipaments, agen-
da d'actes, serveis, etc., dins l'àmbit metropolità. Els
qui l'atenen resolen pacientment dubtes d'allò més di-
versos. Mitjançant el telèfon 010 també es pot fer un
munt de tràmits de l'Ajuntament de Barcelona relacio-
nats amb el padró —com per exemple, alta o canvi de
domicili al padró municipal—, indagacions sobre ob-
jectes perduts —que guarda l'Oficina de Troballes—,
sol·licitar el distintiu de resident de l'Àrea Verda,
llicències, comunicats o assabentats d'obres, informa-
ció d'ajuts per a la rehabilitació d'edificis, habitatges i
locals comercials, aspectes relacionats amb Hisenda —
pagament i domiciliació de tributs i multes, canvi de ti-
tular de l'IBI, canvi d'adreça fiscal, duplicats de rebuts,
notificació de deute pendent...— alta del cens d'ani-
mals de companyia i molts més.   
El preu de la trucada del telèfon 010 és de 0,45 euros
(IVA inclòs), establiment de trucada, i 0,06 euros el mi-
nut (IVA inclòs), tarifat per segons. És un telèfon que
no et fa esperar: el 2007, el 78% de les trucades es van
atendre en menys de 14 segons.

El telèfon 010 amplia 
l'horari d’atenció
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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

Serveis d'atenció al ciutadà

Els serveis d'atenció al ciutadà tenen
l'objectiu de satisfer les demandes d'in-
formació sobre la ciutat, solucionar els
tràmits municipals i atendre les queixes
i els suggeriments sobre els serveis
municipals. 
www.bcn.cat/sac/

Medi Ambient

L'aigua, els espais públics, el servei de
neteja i residus i la qualitat ambiental
tenen un espai en aquest web, on
també s'expliquen les bases de l'Agenda
21. Barcelona, amb la seva Agenda 21
Local, disposa d'un punt de referència
que cohesiona la gestió de la ciutat
segons l'objectiu de la sostenibilitat.
www.bcn.cat/mediambient/

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

David Sabaté

E l Complex Esportiu Municipal
de Trinitat Vella va acollir el pas-

sat 7 de novembre la 8a Nit de l'Es-
port de Sant Andreu, un reconeixe-
ment, en forma de sopar i lliurament
de premis, a tots aquells esportistes,
clubs i entitats esportives del Dis-
tricte que han obtingut una especial
rellevància durant la temporada es-
portiva 2007-2008. En primer lloc
es van premiar els equips federats
campions o que han assolit l'ascens,
guardó que va anar a parar a la Unió
Esportiva Sant Andreu. Després va
ser el torn dels esportistes o equips
que han obtingut èxits destacables
en competició nacional, estatal, eu-
ropea o mundial, categoria en la qual
van destacar el Club Esportiu TEB,

amb participants als Jocs Special
Olympics; Sergio García, campió de
la Copa d’Europa de futbol amb la
selecció espanyola; i el CN Sant An-
dreu Waterpolo, sotscampió de la
Copa del Rei. De fet, els nedadors
van ser el col·lectiu més aplaudit de
la nit, amb permís del tennista para-
límpic present a Pequín, Quico Tur,
del Club Esportiu Guttman Tennis.
També es van premiar, en una terce-
ra categoria, les entitats esportives
que celebren aquest any el 50è ani-
versari (SE Sant Joan de Mata) o 25è
aniversari (Associació Esportiva Sant
Andreu, Agrupació Esportiva Bon
Pastor) de la seva fundació; i, final-
ment, aquelles persones amb una
trajectòria important vinculada a
l'esport, premi enguany per a Miquel

González, soci fundador del Club de
Lluita Baró de Viver als anys 70 i
entrenador del club als 80; i de Joan
Grau Crespí, fundador del club SE
Sant Joan de Mata, al qual s'ha
mantingut estretament vinculat du-
rant 50 anys. L'acte, presentat pel
periodista esportiu Xavier Bonastre,

va estar presidit per Joaquim Mes-
tre, president del Consell Municipal
del Districte de Sant Andreu; Gem-
ma Mumbrú, regidora del Districte,
i Àngels Oró, consellera d'Esports
del Consell del Districte, la qual va
destacar el paper vital de les enti-
tats i clubs esportius: “sou vosaltres
qui realment, any rere any, feu pos-
sible tot això”.  

La 8a Nit de l'Esport de Sant Andreu reconeix 

els esportistes, clubs i entitats del Districte més 

significatius de la temporada 2007-2008

Hi van destacar els
nedadors, per nombre,
i els paralímpics, com
Quico Tur, per ovació 

Guardonats a la 8a Nit de l'Esport de Sant Andreu.

Sant Andreu guardona els esportistes
més destacats de la temporada
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Què és el premi Millor botiga del
món?
Com que Barcelona és considerada la
millor botiga del món, l'Ajuntament
promou cada any uns premis que un
jurat concedeix a diferents botigues en
aspectes com la millor iniciativa, la tra-
jectòria empresarial, la innovació, etc.
Per què els l'han concedit a
vostès?
Per la nostra llarga trajectòria, vincu-
lada sobretot al barri de la Trinitat Ve-
lla, i la innovació en el tipus de pans
que fem.
Com han innovat?
Fem pa com abans, això vol dir que
deixem que la massa reposi un dia
sencer i l'endemà se li dóna forma i es
cou. En aquest procés de llargues fer-
mentacions, el pa pren aquell sabor
que tenia en temps dels nostres avis i
que les fàbriques no poden donar. A
més, hem obert una nova línia de
pans creatius, que servim a restau-
rants de prestigi, alguns fins i tot amb
estrelles Michelin.

I aquests pans?
Pa de xocolata i taronja, de tomàquet,
de maduixa i xocolata, etc. Tot el que
ens demanen és peça petita. Vàrem
començar venent a restaurants de
Sant Sebastià, a continuació de Ma-
drid i després ens han conegut aquí.
Ara, amb les empreses de transport
ràpid, el món és molt petit. Fem el pa
a la nit, al matí el recullen i a mitja tar-
da ja està a Madrid o Sant Sebastià.
Com se'ls va ocórrer?
Vam veure que el món de la restaura-
ció demanava nous pans per comple-
tar aquesta cuina innovadora i creati-
va que està emergint. I aquest és un
mercat en el qual ens podem desenvo-
lupar adaptant  també la nostra crea-
ció a la demanda dels nostres clients.
Quan van començar?
L'any passat vam començar a mou-
re'ns a la mostra de xocolata presen-
tant uns pans de xocolata. Uns restau-
rants s'hi van interessar i després ha
estat com un porta a porta.
D'on ve la nissaga fornera?
Del nostre avi, que va néixer a Ba-
nyoles, va fer les Amèriques a la sel-
va del Mato Grosso, al Brasil, i quan
va tornar el 1927 es va establir a la
Trinitat.

Aquest lloc deuria ser diferent.
Llavors es deia Ciudad Jardín Trini-
dad, tot eren camps i vinya i unes
quantes cases d'estiueig de la gent de
Barcelona. L'avi va comprar un ter-
reny on construir una casa baixeta i el
forn.
En què ha canviat?
Entre els anys cinquanta i seixanta,
hi va arribar la primera onada d'im-
migració. Molta gent es va comprar
un terreny i s'hi va fer la casa. També
es va construir la presó. Va ser un
creixement que va transformar l'in-
dret en gran part de rural a urbà.

Després, als setanta, es va produir
una segona onada d'immigrants que
va acabar d'urbanitzar-ho tot i final-
ment a començament dels noranta,
amb el nus i els equipaments s'acabà
de transformar.

Com ha evolucionat el forn?
Hem anat creixent i passant d'una
botiga petita a tres. Darrerament
hem obert a Sant Andreu i amb més
treballadors. En tot això, hi va in-
fluir l'arribada de la immigració i el
fet que durant molt de temps vam
ser l'únic forn.
Com veu el futur de la Trinitat?
Amb bastant d'optimisme, la Llei de
barris ens permetrà millorar la urba-
nització, amb diferents ajudes per a
ascensors, neteja de façanes, terrats,
escales mecàniques per salvar els
desnivells, etc. I estem millorant els
equipaments tant sanitaris com es-
portius. Hem de pensar que hem
passat de 5.000 a 8.000 persones
censades a les 10.000 que podrien
ser en l'actualitat.
I el comerç?
Estem arreglant els rètols, accessos de
les botiges i façanes, amb ajuts de la
Llei de barris i de l'associació de co-
merciants.
I... el forn?
Amb optimisme, som quatre germans
i tots treballem aquí, perquè és un ofi-
ci que hem viscut de petits, ens agra-
da i estimen. I ara se'ns obre un nou
mercat per descobrir. 

E N T R E V I S T A Jo se p Jordà ,  propie tar i  de l  for n  Tr ini tat ,  premi  “Mi l lor  bot iga  de l  món”

Josep Jordà a la botiga de la plaça de la Trinitat.

Amb més de vuitanta anys d'història, el forn

Trinitat ha estat també punt d'informació, ofici-

na de troballes i de col·locació i assessoria.

Acaben de rebre el premi “Millor botiga del

món”. En parlem amb Josep Jordà

“Hem obert una nova
línia de pans creatius,

que servim a restaurants
de prestigi”

“L'avi va comprar 
un terreny on 
construir una casa 
baixeta i el forn”

Josep Maria
Contel


