
Una lectura de poemes, un petit
concert a càrrec de l’Orfeó La Lira i
el descobriment d’una placa que el
recorda –al carrer Josep Soldevila,
53–,  van ser alguns dels ingre-
dients de l’emotiu homenatge que
el districte de Sant Andreu ha fet a
Josep Verdaguer. L’acte va tenir
lloc el passat 29 de maig davant
l’eucaliptus que va plantar el ma-
teix pintor, i va comptar amb la
presència de la regidora del Dis-
tricte, Gemma Mumbrú, i d’alguns
familiars i amics de Verdaguer.
El pintor Josep Verdaguer (1923-
2008) va nèixer al barri de Sant
Andreu i és autor de diversos mu-
rals a esglésies –entre les quals hi
ha la de Sant Andreu de Palomar–
i edificis públics de tot Catalunya. 

Homenatge de Sant Andreu 
al pintor Josep Verdaguer

Trinitat Vella inaugura noves
millores de la Llei de barris

CARRER MIREIA

S’ha urbanitzat de
nou i s’ha pacificat 
el trànsit

PARC

Nova zona de pícnic i
instal·lacions esportives,
i més horts urbans

PATRIMONI

L’edifici modernista
de la Casa de les
Aigües acollirà tallers

Pàg. 3

E N T R E V I S TA Pàg. 8

Gemma Figueras
Banc d’Aliments de Sant
Andreu

“Ja no podem donar 
ni llet en pols, que 
és un aliment bàsic”

PLE DEL DISTRICTE Pàg. 4

Avança la 
consolidació del
patrimoni
de la Fabra i Coats

P O L I E S P O R T I U Pàg. 7

La gent gran dels
casals es mou a la
plaça de Can Fabra

S E R V E I  P Ú B L I C Pàg. 6

Com protegir-se 
del mosquit tigre

U R B A N I S M E Pàg. 6

Baró de Viver dedica
una plaça a la 
cineasta Pilar Miró 

Pàg. 5
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La regidora Gemma Mumbrú va descobrir la placa en record del pintor.
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W L ’A G E N D AWI N F O Ú T I Lt

Dimecres 23 i 30 de juliol
Olimpíades a la Biblioteca
A les 18.30 h. Bibl. Iglésias-Can Fabra (Segre 24-32)
La penúltima aventura de Mortadel·lo i Filemón a càr-
rec de Gina. Gratuït amb inscripció prèvia.

Dijous 28 d’agost
De petit cada any és un dit
A les 18.30 h. Bibl. Iglésias-Can Fabra (Segre 24-32)
A càrrec d’Elena Ballester Pi. Un conte i un taller on els
petits descobriran el seu cos i els pares aprendran a ex-
plicar contes, a partir de dibuixar en els dits.

2, 3 i 4 de setembre
La maledicció del faraó/Egipte
A les 18 h. Bibl. Iglésias-Can Fabra (Segre 24-32)
Cicle de contes Enreda’t amb l’acció.

Fins al 19 de juliol
Indios medievales
Centre cultural Can Fabra (Segre, 24-32)
Una reconstrucció crítica dels relats visuals medievals
sobre Amèrica de l’artista equatorià Tomás Ochoa. La
mostra connecta amb els imaginaris de les migracions
actuals, a través de fotos d’indis medievals i retrats de
persones mestisses.

Tot el mes de juliol
La Rua del Món
C. de Cultura Popular de Sant Andreu (Arquímedes, 30)
Mosaic d’aportacions individuals i col·lectives que vol
mostrar la interrelació entre les manifestacions de la
cultura popular d’arreu del món. L’exposició s’emmarca
dins del programa “Barcelona Diàleg Intercultural”.

Fins al 4 de setembre
Morphos-Meta
Centre cívic Sant Andreu (Sant Andreu, 111)
Processos creatius contemporanis. Tothom hem fet en al-
guna ocasió el paper de crític d’art.

Dissabte 12 i diumenge 13 de juliol
Dansa bhuto
A les 20.30 i les 21 h, resp. Nau Ivanow (Hondures, 28)
Amb Yumi Fujitari.

Dimarts 13 de juliol 
15è Open de Tennis de Taula
De 9 a 15 h. Pavelló Municipal Francisco Calvo 
(Riera d’Horta, s/n). Memorial Enric Minguillón.

Dijous 17 de juliol 
Tiburón
A les 22 h. Centre Garcilaso (Juan de Garay, 116-118)
Cinema la fresca. Steven Spielberg (1975). A la costa
d’un petit poble turístic dels Estats Units, un gran tau-
ró comença a atacar els banyistes.
Balls de saló
Consulteu horari. C. cívic La Sagrera (Martí Molins, 29)
Cicle Tastets d’estiu.

Dijous 24 de juliol 
Mortadelo y Filemón
A les 22 h. Centre Garcilaso (Juan de Garay, 116-118)
De Javier Fesser (2003). Al professor Bacterio li han
robat el més perillós dels seus invents. 
Taller de country
Consultar horari. C. cívic La Sagrera (Martí Molins, 29)
Cicle Tastets d’estiu.

Tot el mes de juliol
Tallers intensius d’estiu
C. de Cultura Popular de Sant Andreu (Arquímedes, 30)
Percussions per a menors (8 hores), sensibilització tea-
tral (8 hores) i balls i danses populars catalanes (8 ho-
res). Preus a consultar.

Dilluns 18 d’agost
El templo del oro
A les 18 h. Bib. Iglésias-Can Fabra (Segre 24-32)
Cicle de cine de Chuck Norris. 

Divendres 18 de juliol
Eufuria i Kung Fu Master
A les 22 h. Centre Garcilaso (Juan de Garay, 116-118)
Concert jove. Entrada gratuïta.

Divendres 18 de juliol
José Tapia: Ilusiones
A les 20 h. Nau Ivanow (Hondures, 28)

Divendres 25 de juliol
GAM session
A les 22 h. Centre Garcilaso (Juan de Garay, 116-118)
Sessions de participació musical obertes a tothom.

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. d’Enric Sanchis, 12.
Centre cívic Trinitat Vella 93 345 70 16
Foradada, 36.
Centre cívic Baró de Viver 93 345 73 93
Pg. de Santa Coloma, 108 bis, int.
Centre cívic La Sagrera 93 351 17 02
Martí Molins, 29.
Centre cívic Sant Andreu 93 311 99 53
Sant Andreu, 111.
Centre Garcilaso 93 256 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. de 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. de Santa Coloma, 104, int.
Casal gent gran Bascònia 93 345 94 95
Bascònia, 42.
Casal de gent gran Bon Pastor 93 311 57 76
Mollerussa, 3.
Casal gent gran 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
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



Núria Mahamud

El bell edifici modernista de
l’antiga estació de bom-

beig d’aigua de la Trinitat Ve-
lla, més conegut com la Casa
de les Aigües, serà un centre
ocupacional d’arts gràfiques
adreçat a les persones amb
discapacitats psíquiques. La
remodelació d’aquest patrimo-
ni històric i del petit parc adja-
cent és un dels projectes que la
Trinitat Vella ha estrenat grà-
cies a la Llei de barris i que va
ser inaugurat per l’alcalde, Jor-
di Hereu, i la regidora del Dis-

tricte, Gemma Mumbrú, du-
rant la Festa Major del barri.
Aquest espai serà gestionat
per la Fundació Trinijove, i
que suposa una de les contri-
bucions de la Llei de barris per
millorar la cohesió social.
Es tracta d’una reforma “molt
significativa”, va destacar He-
reu. “Un dels molts projectes
que hem fet i farem a la Trini-
tat Vella, un barri on els veïns
i el Districte sempre han tin-
gut molts projectes i idees… I
nosaltres tirarem endavant
tots els somnis d’aquest barri”,

va afegir l’alcalde durant la
inauguració. Entre aquests
projectes fets ja realitat desta-
quen la reurbanització del car-
rer Mireia, al qual s’ha donat
un caràcter de preferència per
a vianants i s’hi ha pacificat el
trànsit amb bandes de reduc-
ció de velocitat.
També s’ha condicionat una
àrea de pícnic en una arbreda
del parc de la Trinitat –amb
una zona de fogons per fer
barbacoes– i s’ha redistribuït
l’espai esportiu amb la ins-
tal·lació de dues pistes de ten-

nis, una de voleibol, una de
bàsquet i un frontó compati-
ble amb una pista de futbol
mini, a banda de la remodela-
ció dels vestidors, els lavabos i
el bar. El parc ha incorporat
noves parcel·les, ja adjudica-
des, d’horts urbans, situats en
una esplanada al nord-oest
dels horts ja existents.
En la inauguració dels dos pri-
mers espais van participar els
diables de Trinifoc i els taba-
lers i la colla de Capgrossos,
mentre que la banda La Popu-
lar Sansense va tancar els par-
laments de les autoritats i del
president de l’Associació de
Veïns, Lluís Edo, que va reivin-
dicar un bus de barri per a Tri-
nitat Vella i més seguretat de
nit al parc del Nus de la Trini-
tat, dues aspiracions que ja
s’han complert o van camí de
fer-ho. Així, des del passat 31
de maig, el parc de la Trinitat

Vella disposa d’un servei de
seguretat privada a la nit con-
nectat directament amb la
Guàrdia Urbana. El Districte
també està negociant amb
TMB portar al barri algun dels
autobusos que passen per les
zones limítrofes i que podrien
donar servei al barri abans de
finalitzar aquest mandat mu-
nicipal.

Actualment hi ha en marxa al-
tres actuacions de millora,
com la instal·lació de tres esca-
les mecàniques, el CAP, l’escola
bressol, la biblioteca, a més de
la recuperació dels terrenys de
la presó.
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L’alcalde, Jordi Hereu, durant la visita que va fer a l’hort urbà.

Durant la Festa Major, l’alcalde,

Jordi Hereu, i la regidora del

Districte, Gemma Mumbrú, van

visitar la remodelada Casa de les

Aigües, el reurbanitzat carrer

Mireia i el parc de la Trinitat,

que ha estrenat horts urbans i 

zona de pícnic

C IU TA DA N S OPINE N

Dolores
Villanueva
Jubilada

Me parecen muy bien.
Llevo aquí desde el año
1953 y este barrio
tiene muchos inconve-
nientes. Todas las
mejoras que se están
haciendo están muy
bien.

Carlos Fernández
Publicitat

Som un barri de la
perifèria i ens sentim
una mica abandonats.
Ara, però, sembla que
millorem. Tant la casa
com el parc són ele-
ments molt importants
per al barri.

Amador Expósito
Manteniment de
piscines

Totes les millores són
benvingudes. Ara
tenim problemes per
aparcar, però tenir
voreres fa que la gent
pugui passejar i això fa
barri.

David Muñoz
Magatzem 

No estic gaire d’acord
amb el que s’ha fet a la
Casa de les Aigües;
hauria estat millor un
equipament públic. Al
parc s’ha de treballar la
seguretat, i el carrer ha
quedat molt maco.

Paqui Domínguez
Monitora

Pienso que ha quedado
todo muy bien. Todo lo
que sean mejoras es
bien recibido en el
barrio. Aunque faltan
muchas cosas, se va
mejorando.

Anna M. Farré
Jubilada 

Ha quedat molt bé. Jo
sóc filla del carrer
Mireia i la veritat és
que ha millorat molt, i
no només aquest carrer,
sinó tot el barri.

Q u è  l i  s e m b l a  c o m  h a n  q u e d a t  e l  p a r c  d e  l a  T r i n i t a t , l a  C a s a  d e  l e s  A i g ü e s  i  e l  c a r r e r  M i r e i a ?

La Trinitat Vella celebra les noves
millores de la Llei de barris

L’edifici modernista
de la Casa de les
Aigües acollirà un
centre ocupacional



Imatge d’una locomotora al seu pas pels tallers del Nord.
(Foto: Arxiu Municipal Districte de Sant Andreu.)
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P L E  D E L  D I S T R I C T E  

Daniel Venteo

A l Ple del Districte del
passat 3 de juny es va

debatre, entre altres temes,
sobre l’acord al qual han arri-
bat el Patronat Municipal de
l’Habitatge i l’Associació de
Veïns Pi i Margall a Baró de
Viver. Aquest acord per-
metrà l’eliminació de barre-
res arquitectòniques en ha-
bitages de promoció pública
amb la instal·lació d’ascen-
sors i la rehabilitació de faça-
nes en finques antigues si-
tuades als carrers de Quito i
Clariana. La regidora del
Districte, Gemma Mumbrú,
va afirmar que també hi ha
en estudi accions de les ma-
teixes característiques en al-
tres barris del districte, com
per exemple al Congrés-In-

dians. Cada comunitat ha de
presentar la seva sol·licitud i
es pot demanar fins al 60%
del total del pressupost de la
intervenció. 
Entre els projectes presen-
tats al Plenari, s’hi destaca
l’aprovació, amb el vot favo-
rable de PSC i ICV-EUiA,
l’abstenció de CiU, PP i ERC,
de la modificació del Pla Ge-
neral Metropolità vigent pel
que fa a l’àmbit dels terrenys
situats a l’antiga fàbrica de
Fabra i Coats i la veïna plaça
de Can Fabra. Aquesta mo-
dificació permetrà preservar
les edificacions que no esta-
ven incloses en el Pla espe-
cial de protecció del patri-
moni amb l’objectiu de
conservar la totalitat del re-
cinte industrial com un con-

junt unitari. El que es fa és
permutar les qualificacions
actuals de l’antiga fàbrica,
que passa de zona verda a
equipament, i els sòls lliures
de la plaça de Can Fabra,
que ara tenen qualificació
d’equipament i que ara pas-
saran a ser zona verda. La
recuperació del recinte de
Fabra i Coats permetrà la
transformació de més de
tretze mil metres quadrats
en zona verda i de més de
disset mil metres quadrats
en sòl d’equipament. El pre-
sident del Consell Plenari,
Joaquim Mestre, i la regido-
ra Mumbrú van coincidir a
destacar que “entre tots
hem decidit tirar endavant
aquesta modificació, que no
és contradictòria, ans al con-
trari, amb el procés partici-
patiu, que continua enda-
vant”. També es va informar
dels projectes de millora de
diversos carrers als barris
del districte.

Moment del Ple celebrat el passat 3 de juny. 

El Ple del Districte aprova l’informe favo-
rable de la modificació urbanística que
permetrà la plena recuperació de l’antiga
fàbrica Fabra i Coats

Els tallers del Nord (I)
La implantació gradual del ferrocarril a la ciutat per co-
brir distàncies mitjanes i llargues, en el tercer terç del
segle XIX, així com l’increment de viatgers en aquesta
nova modalitat de transport, va obligar les companyies
explotadores de les línies a fer mans i mànigues per tro-
bar terrenys prop de Barcelona, per tal de fer el mante-
niment o reparar aquells grans monstres de ferro ano-
menats locomotores.
Una d’aquestes operadores, la companyia Caminos de Hie-
rro del Norte de España, que explotava les línies Barcelona-
Saragossa i Barcelona-Sant Joan de les Abadesses, va esco-
llir, el 1880, uns terrenys en el poble de Sant Andreu del
Palomar, al costat de la via que enllaçava la ciutat amb el
coll de Finestrelles. Aquest espai avui es troba en el barri de
Porta, en el districte de Nou Barris, que delimitava amb la
via del ferrocarril –l’actual Meridiana– el carrer de Garro-
fers, el torrent de Can Piquer i el carrer de Pifarrer.
Aquests tallers, anomenats del Nord, es van convertir en
el temps en un important punt industrial de Sant Andreu
del Palomar, al qual van donar un gran impuls econòmic.
Els configuraven diferents dependències ferroviàries, en-
tre les quals el dipòsit de locomotores, el magatzem de les
peces de recanvi i diferents naus destinades al manteni-
ment, la neteja, la reparació, el repintat i, fins i tot, el des-
ballestament de les locomotores retirades de servei. Da-
vant de la importància que prenia Sant Andreu i de
l’increment de viatges d’aquesta zona, al final de 1909 va
entrar en servei un baixador de passatgers en l’encreua-
ment de la línia amb la rambla de Sant Andreu.

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

Avança la consolidació del
patrimoni de la Fabra i Coats 



Daniel Romaní

Una lectura de poemes
amb acompanyament de

violoncel a càrrec de Jaume
Codinachs, una actuació de
l’Orfeó La Lira i el descobri-
ment d’una placa que el re-
corda van ser alguns dels in-
gredients de l’emotiu acte
d’homenatge al pintor Josep
Verdaguer, mort aquest any
2008. L’acte va tenir lloc el
passat 29 de maig al carrer
Josep Soldevila, 53, davant
l’eucaliptus que va plantar el
mateix Josep Verdaguer, i va
comptar amb la presència de
la regidora del Distr icte,
Gemma Mumbrú, i també, de
familiars i amics del pintor.
Josep Verdaguer (1923-
2008) va néixer al barri de
Sant Andreu de Barcelona.
Es va formar en l’ambient
proletari i rural que domina-
va a l ’antic poble de Sant
Andreu, en una escola laica
d’una barriada obrera. La
seva vocació artística es va
manifestar molt aviat: als
quinze anys va pintar el pri-
mer quadre i als disset ja
treballava reproduint obres
dels grans mestres de la pin-

tura. El 1941 va ingressar a
l’Escola Superior de Belles
Arts de Sant Jordi i el 1947
va exposar, per primera ve-
gada, la seva obra a la Gale-
ría Condal de Barcelona. Va
ampliar estudis a les ciutats
de Madrid i París. Inicial-
ment, va pintar temes de
barraques, els encants, etc.,

amb un estil d’arrel expres-
sionista. Posteriorment va
interessar-se pels paisatges
d’Europa i de Barcelona, en
els quals hi ha una certa in-
fluència de Van Gogh en la
pinzellada. La seva obra s’ha
pogut veure, entre altres
llocs, a Mataró, París, Esto-
colm, Chicago, Sabadell, Tel

Aviv, Alacant, Sant Feliu de
Guíxols, Reus, Madrid, Vie-
na, Andorra, Vic, Olot, Sit-
ges, etc. Josep Verdaguer té
diversos murals a esglésies
–entre les quals la de Sant
Andreu de Palomar– i edifi-
cis públics de tot Catalunya.
Segons la crítica, la seva pin-
tura vol ser testimoni del seu
entorn. Verdaguer no busca
temes espectaculars, sinó
modestos, i especialment els
amenaçats de desaparició: els
suburbis, els barracons de
platja, els jardins humils... La
seva pintura destaca per un
admirable domini dels efec-
tes lumínics. De la seva obra
sobre Barcelona, el cronista
Sempronio va escriure que
reflectia una ciutat contem-
plada amb ulls d’enamorat.
L’any 1973 Josep Verdaguer
va rebre la Medalla d’Or del
Districte de Sant Andreu i el
2001, la Medalla d’Honor de
Barcelona.
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N O T Í C I E Sf
Dr. Mabuse 2008 homenatja Bayona
El 31 de maig es va celebrar la VII Mostra de Curtme-
tratges Dr. Mabuse a Trinitat Vella. S’hi van emetre
curts com ara Liquidación Total, Tadeo Jones y el Só-
tano maldito o Un hombre tranquilo. A més, es va re-
tre un homenatge a Juan Antonio Bayona, director
d’El Orfanato i veí del barri, amb la projecció de dos
curtmetratges, Mis vacaciones i El hombre esponja.

Responsabilitat social d’empreses
El passat 10 de juny, a les 17 hores, es va dur a terme
una jornada sobre responsabilitat social d’empreses,
en la qual va participar-ne una cinquantena. Aquest
esdeveniment va ser organitzat per la Fundació Tri-
nijove i el Districte de Sant Andreu amb l’objectiu de
millorar la cohesió territorial del districte amb la in-
serció de persones dins d’empreses de la zona. 

Premi Miquel Casablancas 
El divendres 20 de juny, el recinte de la Fabra i
Coats va acollir la 26a edició del Concurs d’Arts
Visuals Premi Miquel Casablancas, la convocatòria
pública del Districte de Sant Andreu adreçada als
joves creadors i creadores. Va ser un primer espai
de trobada i relació entre el districte i l’escena artís-
tica de la ciutat. Marc Navarro i Pol Esteve van ser
els guanyadors en la modalitat Projecte amb “Taller
Poble Sec 2008-2009” i Mariona Moncunill en la
d’Obra amb “Unir los puntos”.

13a edició de la festa del comerç
El divendres 6 i el dissabte 7 de juny es va dur a ter-
me pels carrers de Sant Andreu la tretzena edició de
la festa del comerç. Va ser el primer cop que la festa
es va celebrar alhora a tot el districte. Als diferents
actes programats es va apropar la regidora del Dis-
tricte, Gemma Mambú. Cal destacar l’èxit dels co-
merciants de la Sagrera, del Congrés-Indians i de la
Trinitat.

Josep Verdaguer ha
pintat murals a
esglésies com la de
Sant Andreu 

El passat 29 de maig

va tenir lloc un acte

d’homenatge al

pintor Josep

Verdaguer. Des

d’aleshores, una

placa situada al

carrer Josep

Soldevila, 53, el

recorda 

L’eucaliptus que va plantar Verdaguer va presidir l’homenatge.

El nou equipament té un espai per a infants de 5 a 12 anys.

Nou equipament en horari extraescolar al Bon Pastor
Redacció

L’escola Bernat de Boïl, si-
tuada al carrer Mollerus-

sa, 1, al barri del Bon Pastor,
acull des de mitjan juny un
nou equipament destinat a les
famílies que necessiten conci-
liar la vida laboral amb la cura
dels seus fills i filles en horaris
extraescolars o en període de
vacances. El nou espai es diu
CiberCaixa i, a més a més d’o-
cupar-se dels infants, els in-
trodueix en el món de les no-

ves tecnologies. Aquesta cibe-
raula està emmarcada en un
projecte de l’Ajuntament de
Barcelona i la Fundació La
Caixa titulat “CiberCaixa-Que-
dem després de classe”. 
L’equipament disposa d’un es-
pai lúdic i educatiu destinat a
infants de 5 a 12 anys, per tal
que comparteixin experiències
i descobreixin les noves tecno-
logies. Està dividit en tres es-
pais diferenciats: una sala d’in-
formàtica, un espai dedicat a

la lectura i els audiovisuals, i
una tercera àrea per als més
menuts, amb mobiliari, llibres
i jocs pedagògics de qualitat.
Aquest servei s’afegeix a la bi-
blioteca oberta fa un parell de
mesos. L’acte d’inauguració va
comptar amb la presència del
segon tinent d’alcalde, Ricard
Gomà, i la regidora del Dis-
tricte, Gemma Mumbrú. Se’n
pot demanar més informació
a través del correu electrònic
CiberBonPastor@bcn.cat. 

Sant Andreu homenatja 
el pintor Josep Verdaguer
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U R B A N I S M E  

Pere S. Paredes

“Plaça de Pilar Miró.
Madrid, 1940. Pozue-

lo de Alarcon (Madrid), 1995
realizadora cinematogràfica”.
Això és el que posa la placa
de la nova plaça que es va
descobrir el passat 15 de juny
al barri de Baró de Viver, a
Sant Andreu.
Gonzalo Miró, fill de la direc-
tora, va assistir a l’acte d’i-
nauguració acompanyat de
l’actriu catalana Mònica Ran-
dall, gran amiga de la família,
que va ressaltar “la profunda
i personal relació que tenia
amb la desapareguda cineas-
ta, de la qual he de destacar el
seu incomparable caràcter.
Era una dona excepcional i
gens hipòcrita”.
Gonzalo Miró, fill de la ma-
laurada exdirectora de RTVE,
va guanyar-se la simpatia del
públic assistent i va afirmar
que “tenir aquesta plaça en el
vostre barri no és nomes un
orgull per a vosaltres o per a
la ciutat; és un orgull per a la
meva família, ja que tots pas-
sarem i no quedarà res de
nosaltres, però possiblement

aquesta plaça i aquest nom sí
que continuaran aquí”.  
Per a Carles Martí, primer ti-
nent d’alcalde de Barcelona, la
figura de Pilar Miró és un mi-
rall i un referent que molta
gent, jove i no tan jove, ha de

tenir. També van assistir a l’ac-
te la regidora del Districte,
Gemma Mumbrú, el president
del Consell, Joaquim Mestre, i
el president de l’Associació de
Veïns, Josep Olivé. L’afecte i el
reconeixement a Pilar Miró ha
estat un dels motius principals
per anomenar a aquesta plaça
de Sant Andreu, ja que aquest

nom ha estat escollit entre
molts d’altres gràcies a la feina
de l’Associació de Veïns de
Baró de Viver i del Consell de
Dones del districte.
La plaça de Pilar Miró forma
part del projecte d’urbanitza-
ció dels entorns de la Llosa de
Baró de Viver, un espai d’uns
9.000 metres quadrats, ubi-
cats entre els carrers Tiana i
Clariana i el passeig Guayaquil.
La urbanització s’ha desenvo-
lupat adaptant-se a les carac-
terístiques de la llosa de la
ronda, construïda l’any 1991-
1992, amb un disseny d’inte-
gració de les estructures i
dels equipaments existents
per tal de millorar la vida al
barri de Baró de Viver, amb
voreres més amples, zona per
als jocs infantils, arbres, ges-
pa i rampes per tal de facilitar
l’accés a aquest nou espai.

Van assistir a l’acte 
el fill de Pilar Miró,
Gonzalo,
acompanyat de
Mònica Randall

L’espai, d’uns 9.000

metres quadrats, es

troba entre els

carrers Tiana,

Clariana i passeig de

Guayaquil, al costat

de la ronda del

Litoral

Descobriment de la placa en record de Pilar Miró, el 15 de juny.

Baró de Viver dedica una
plaça a la cineasta Pilar Miró

E l restaurant Medina sorprèn tant per la
seva decoració minimalista i acollidora com

per la seva cuina creativa i actual. El va obrir
l’any 2003 la família Medina, que ja fa 26 anys
que treballa al món de l’hostaleria. Entre setma-
na fan menú de cuina casolana, que és sobretot
per a gent que treballa a la zona. El cap de set-
mana ofereixen una cuina més creativa i origi-
nal, amb un menú de migdia els dissabtes i diu-
menges, i un menú per a grups. Entre les
especialitats de la casa podem destacar la moun-

tain de patates i ceps amb formatge de cabra, la
tarrina de foie, el magret d’ànec i les postres, fe-
tes per ells, com el tiramisú, l’arròs amb llet i el
pastís de formatge. El restaurant és a tocar de la
cerveseria i l’establiment de menjars preparats
que tenen els Medina al carrer Tossal. La família
també regeix el restaurant-masia Mas Llombart
de Sant Fost de Campcentelles.

Restaurant Medina
C. Galícia, 1 / Tel. 93 312 00 13

E L  T A U L E L L

Cuina creativa, decoració minimalista i ambient acollidor

El restaurant Medina va obrir les portes el 2003.

Joan Anton Font

S E R V E I  P Ú B L I C

Redacció

Amb l’arribada de l’estiu cal extremar les precau-
cions davant les picades dels mosquits, especial-
ment del mosquit tigre. El mosquit tigre es repro-
dueix en recipients que contenen aigua, com ara
gerros, plats sota els testos, pots, cendrers, orna-
ments de jardí, pneumàtics que estiguin a l’aire lliu-
re, etc. Sempre es tracta de petites masses d’aigua.
Per tant, sempre que sigui possible, cal evitar la
presència de recipients en terrasses i jardins on es
pugui acumular l’aigua. En el cas que els recipients
no es puguin retirar, cal eliminar-ne l’aigua acumu-
lada o canviar-la setmanalment. 
L’Ajuntament està aplicant aquestes mateixes reco-
manacions en els espais públics, adopta les mesures
preventives necessàries per evitar l’expansió del
mosquit i col·labora amb els grups de treball que
s’han organitzat des de les administracions. També
s’han establert canals de coordinació amb els cen-
tres d’atenció primària.
Si es detecta un mosquit tigre a l’edifici o als vol-
tants, convé eliminar-ne els punts amb aigua acu-
mulada. En el cas que detecteu un mosquit tigre a la
via pública ho podeu comunicar a l’Agència de Salut
Pública (93 324 93 60 / shipuz@aspb.es).

El mosquit tigre
El seu nom científic és Aedes albopictus i el seu ori-
gen és l’Àsia. Des del 1979 s’ha anat estenent per al-
guns països d’Amèrica i Europa. A Catalunya es va
detectar per primer cop l’estiu del 2004 a la comarca
del Vallès Occidental. Des de llavors ha produït
nombroses molèsties a causa de l’elevat nombre de
picades que fan, però a Catalunya no comporta la
transmissió de malalties. 
El nom de mosquit “tigre” o “asiàtic” prové del fet
que el seu cos és negre i amb ratlles transversals de
color blanc brillant. La seva mida oscil·la entre els 2
i els 10 mil·límetres.

Més informació: 
www.aspb.cat/quefem/docs/mosquittigre.pdf

Consells per protegir-se 
del mosquit tigre
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P O L I E S P O R T I U

Joan Anton Font

La plaça de Can Fabra va ser esce-
nari d’un acte que va tenir com

a protagonistes la gent gran del dis-
tricte i l’esport. El passat 28 de maig
es va celebrar la festa de l’esport de
la gent gran del Districte de Sant
Andreu que, sota el lema “Movent-
nos, gent gran en forma”, va reunir
més de dues-centes persones que
practiquen alguna mena d’activitat
esportiva en els casals de tots els
barris del districte. L’acte va comp-
tar amb la presència de la regidora
del Districte, Gemma Mumbrú, la
qual va donar la benvinguda a tots
els participants i els va encoratjar a
“ser constants en la pràctica de l’es-
port, ja que aquesta és l’única ma-

nera de mantenir-se en forma i mi-
llorar la qualitat de vida”.
Energia i vitalitat no va mancar en
cap moment, i la gent gran del dis-
tricte va donar mostres d’estar en
una forma física envejable. Els par-
ticipants van haver de completar
diferents estacions amb diferents
exercicis, que combinaven el treball
físic i de coordinació amb l’aspecte

lúdic. En finalitzar el circuit de les
actuacions, hi ha haver temps per al
ball; els participants es van aplegar
al voltant de l’escenari per seguir
les indicacions d’una monitora que
els va ensenyar alguns passos de
salsa. La Mari Carmen Arias, presi-
denta del casal de Mossèn Clapés,
comenta que “s’ho passen molt bé
fent esport i  que seria bo que
aquest acte se celebrés més d’un

cop l’any.” Un altre dels partici-
pants, el Félix, de Trinitat Vella,
diu: “llevo diez años haciendo gim-
nasia en el casal y no veas cómo me
muevo”. La festa de l’esport de la
gent gran va ser una prova evident
que la gent que fa exercici és gent
plena de vida.

Sota el lema “Gent gran

en forma”, el passat 28 de

maig es van aplegar a la

plaça de Can Fabra més

de dues-centes persones

grans dels casals per fer

esport a l’aire lliure

En finalitzar el circuit de
les actuacions, hi ha
haver temps per al ball

Els participants van donar mostres d’estar en forma.

La gent gran dels casals es 
mou a la plaça de Can Fabra

per MANEL

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 Jaume I

Nou web especial de Jaume I, amb
motiu del 800è aniversari del seu naixe-
ment. Dóna informació sobre alguns
aspectes d’aquest personatge. Consta
d'un treball audiovisual i diversos textos
que han estat supervisats i redactats per
la historiadora medievalista i col·labora-
da del web bcn.cat, Matilde V. Alsina.
www.bcn.cat/jaumeprimer 

Web del Grec

El Grec'08 Festival de Barcelona va
engegar el 25 de juny amb les idees
renovades, nous formats i noves ambi-
cions. En aquest web, trobareu tota la
informació de la 32a edició del Grec i,
fins i tot, podreu comprar les entrades
en línia.
www.bcn.cat/grec 

w
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Com va sorgir la idea de crear un
banc d’aliments?
Càritas havia demanat que les parrò-
quies féssim una tasca d’acollida a per-
sones amb problemes. La primavera de
1997 es va fer una assemblea parro-
quial i l’octubre del mateix any ja es va
posar en marxa la proposta. Ens vam
presentar a les diferents institucions del
barri. De mica en mica, van anar venint
persones a demanar-nos ajuda i de se-
guida vam pensar que, mentre busca-
ven treball necessitarien alimentar-se,
ja que la majoria venien amb greus pro-
blemes de subsistència. I ja el primer
any vam decidir fer un lot per Nadal. 
Com van aconseguir els primers
productes?
La idea va ser demanar a la comunitat
que en les eucaristies de cada diumen-
ge, durant les quatre setmanes de pre-
paració del Nadal, portessin aliments i
els deixessin en uns coves que vam
col·locar darrere l’església. La crida va
tenir una resposta molt generosa.
I les persones que buscaven ajuda

van començar a augmentar…
Sí, sempre a través dels assistents so-
cials i durant un determinat procés de
seguiment fins a la millora de la seva si-
tuació. Però hi ha certs col·lectius, com
les persones grans, a qui no podem dir
que busquin feina i que tenen unes
pensions molt petites que no els per-
meten subsistir. Aquests casos s’han
cronificat, com també els de moltes fa-
mílies desestructurades, per exemple,
per problemes de salut mental.
Què van fer davant d’aquesta si-
tuació?
D’una banda, vam contactar amb la
Fundació Banc d’Aliments de Barcelo-
na, que ens va començar a donar força
aliments cada mes, a partir d’excedents
d’empreses. La Creu Roja va començar a
fer el mateix cada sis mesos.       
Però en l’últim any les coses han
canviat molt i han empitjorat…       
El problema ha vingut perquè en els úl-
tims dotze mesos la gent necessitada
ha augmentat més del doble. De trenta
famílies que necessitaven ajuda, s’ha
passat a noranta i, per Nadal, a més de
cent. Al mateix temps, el Banc d’Ali-
ments ha minvat molt les seves aporta-
cions. És a dir, ha augmentat la deman-
da i ha disminuït l’oferta. 

És a dir, ja no poden donar ali-
ments…
Al maig ja vam fer un lot molt pobre i
en aquests moments estem a zero. Ja
no donem ni llet en pols, que és un ali-
ment bàsic. Des de primers d’any, fins i
tot nosaltres mateixes comprem ali-
ments cada mes a partir del fons d’aju-
da al germà, dels donatius. 

Què els han dit des del Banc
d’Aliments d’Espanya? 
Que comencem a fer-nos a la idea que
no rebrem més aliments. L’última
partida, que ens havia d’arribar al
març, ho va fer al maig i, a més,  molt
escassa, aproximadament un 20% del
que ens donaven. Argumenten que ha
augmentat molt la demanda de bio-
combustible i que no tindran prou de-
rivats dels cereals amb els quals ela-
boraven els aliments. 
Què faran ara?
El que volem és sensibilitzar el barri,

perquè moltes de les persones que de-
manen les ajudes viuen aquí. El Quart
Món el tenim al costat de casa, aquí hi
ha pobresa extrema: gent a l’atur, que
s’ha posat malalta, o que s’ha divorciat i
que ara no té recursos. I també molta
gent gran.
Què els diria als veïns i veïnes, a
les entitats i a les institucions? 
Si algú vol col·laborar amb aliments, els
poden portar de dilluns a divendres a
Sant Pacià, al carrer del Vallès, 40, de 17
a 20 hores, i els caps de setmana a l’ho-
ra de les celebracions. D’altra banda, a
totes les misses del 13 de juliol es posa-
ran els coves darrere l’església. 
Vol afegir-hi res més?
A banda dels aliments, també donem
atenció personalitzada i escoltem els
problemes de les persones. També
vull donar les gràcies a totes les per-
sones que han col·laborat amb nosal-
tres fins ara i a les altres cinc parrò-
quies de l’arxiprestat que també han
recollit aliments, així com als rectors
Xavier Casas i Vicente Araque. Per
acabar, recordar d’una manera molt
especial la que va ser l’ànima del pro-
jecte, la Rosa Puga, que va morir fa
dos anys, però que ha deixat una pet-
jada inesborrable en tots nosaltres.

E N T R E V I S T A G e m m a  F i g u e r a s ,  d e l  B a n c  d ’A l i m e n t s  d e  S a n t  A n d r e u

Gemma Figueras, al centre, amb Isabel Rodríguez i Sole García, a la seu de Sant Pacià.

Gemma Figueras és un dels caps visibles del

Banc d’Aliments de Sant Andreu. Donen produc-

tes alimentaris bàsics a la gent necessitada del

barri, però les existències se’ls acaben i necessi-

ten ajuda urgent

“El Quart Món és al 
costat de casa, aquí hi 
ha pobresa extrema”

“Ja no podem donar 
ni llet en pols, que 
és un aliment bàsic”

David
Sabaté


