
Les Festes de Primavera de la Sagre-
ra i les festes majors de Navas, el
Bon Pastor i la Trinitat Vella han
omplert de música, espectacles tra-
dicionals, balls i focs d’artifici els
carrers del districte durant els úl-
tims dies de maig. Aquestes festes
són organitzades per les diferents
comissions de festes en col·labora-
ció amb les entitats de cada barri. A
Navas, un dels actes més destacats
va ser la Nit de Navas, que va comp-
tar amb l’assitència de l’alcalde, Jor-
di Hereu, la regidora, Gemma
Mumbrú, i el president del Distric-
te, Joaquim Mestre, i que va reunir
més d’un centenar de persones. El
Bon Pastor, per la seva banda, va re-
cuperar el carrer Sant Adrià com un
dels espais centrals de la festa.

Maig omple de festes el
districte de Sant Andreu

Comença la transformació
de l’antic canòdrom

PARTICIPACIÓ

Avança el procés 
participatiu per decidir
els equipaments

PROPOSTA

Cinc nous edificis que
contindran fins a set
nous equipaments

TEMPS

Els veïns s’interessen 
pel calendari 
d’execució de les obres
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Jordi Banacolocha
Actor

“Històricament 
hi ha hagut una 
gran passió pel teatre 
a Sant Andreu”
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Propostes per a les
Medalles d’Honor 
de la ciutat
La Comissió de Festes dels
Indians i Manel Penín 

P O L I E S P O R T I U Pàg. 7

El futbol com a 
eina d’integració 
de la joventut

S E R V E I  P Ú B L I C Pàg. 6

Barcelona amplia 
el nombre de sales
d’estudi nocturnes
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El Premi d’Arts
Visuals Miquel
Casablancas 
Es lliura el 20 de juny 
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Pàg. 5L’alcalde, Jordi Hereu, es va afegir al sopar de la Nit de Navas.
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W L ’A G E N D AWI N F O Ú T I Lt

Dijous 12 de juny
Frederik
A les 18.15 h. Bibl. Ignasi Iglésias-Can Fabra (Segre, 24-32)
En una família de ratolins, tots treballen preparant l’arri-
bada de l’hivern fred i gris menys el Frederick.

Dilluns 16 de juny
Festa infantil: Dançons 
A les 17.30 h. Centre cívic Trinitat Vella (Foradada, 36)
A càrrec Cia. Carles Cuberes. Org. Biblioludoteca- Sala
de Lectura-CC Trinitat Vella.

Del 16 al 19 de juny
La Fotofesta
Sala de lectura – Centre cívic Trinitat Vella
Org. Taula d’Iniciatives Infantils i Juvenils de Trinitat Ve-
lla, Comissió de Recerca i divulgació de la memòria de
Trinitat, Servei de Dinamització Juvenil i centre cívic.

Dimarts 17 de juny 
Com un llibre obert 
A les 17.30 h. Centre cívic Trinitat Vella (Foradada, 36)
Narració de contes per a infants i famílies. Racó infan-
til de la Sala de Lectura.

Dijous 27 i divendres 28 de juny
Com és el color carn
A les 19 h. Bibl. Ignasi Iglésias-Can Fabra (Segre, 24-32)
Recorregut pels nens de diverses parts del món amb
textos i fotografies que ens mostren conceptes univer-
sals com l’amor, la pau, l’amistat... 

Dijous 19 de juny
Alimentació saludable
A les 17 h. Centre cívic Sant Andreu (Gran de Sant Andreu,
111)
Conferència dirigida a tots els socis i simpatitzants de
l’Associació en Defensa de la Gent Gran.

Del 13 de juny al 6 de juliol 
Treballs d’amor perduts
A les 17 h. Centre cívic Sant Andreu (Gran de Sant Andreu,
111)
Conferència dirigida tots els socis i simpatitzants de
l’Associació en Defensa de la Gent Gran.

DIA DE LA MÚSICA

Dissabte 21 de juny
Conte contat, conte cantat
A les 12 h. Bibl. Garcilaso (Juan de Garay, 116) 
Contes i cançons breus amb acompanyament de guitarra.
Música a l’Espai Infantil
A les 12 h. Bibl. Ignasi Iglésias-Can Fabra (Segre, 24-32)
Audició amb violoncels per a nens i nenes.
Actuació de corals
A les 18 h. Auditori Can Fabra (Segre, 24-32)
Història del jazz i el blues
A les 19.30 h. Bibl. Bon Pastor (Estadella, 62)
Conferència concert sobre aquests moviments musicals.
Músiques urbanes i interculturals
A les 21.30 h. Juan de Garay, 116)
Concert al carrer amb rumba i música brasilera amb els
grups Hazotea i Sambagode. Davant del centre cívic.

Del 13 al 15 de juny
Formul’Art Escènic 2008
Consultar horaris. Centre cívic Trinitat Vella (Foradada, 36)
Mostra de Teatre Jove. Organitza: associació teatral La
Jarra Azul, Servei de dinamització juvenil i centre cívic.

MÚSICA A LA SAGRERA

Dimecres 11 de juny 
Dani Nel·lo quatre (jazz i blues) 
A les 21.30 h. Nau Ivanow (Hondures, 28)
Saxofonista, compositor, autor i intèrpret, fa anys que 
Dani Nel·lo trepitja els escenaris amb els projectes més
diversos. 

Dijous 12 de juny 
Música africana
A les 21.30 h. Nau Ivanow (Hondures, 28)
Eneida Marta és una cantant nascuda a Guinea Bissau, 
amb una veu d’arrel africana espectacular. 

Dissabte 14 de juny 
Lídia Pujol
A les 21.30 h. Nau Ivanow (Hondures, 28)
Una de les cantautores més interessants de la música ca-
talana actual. Pujol va formar duet amb Sílvia Comas,
amb qui va musicar poemes de Cernuda i Gil de Biedma.

Dijous 10 de juliol
Paco Ibáñez
A les 21.30 h. Sant Andreu Teatre (Neopàtria, 54)
Guitarrista i cantautor valencià del qual el mateix Salva-
dor Dalí va dir que era la “veu més espanyola de totes les
veus”.

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



Daniel Venteo

La sala d’actes de l’Associa-
ció de Veïns Congrés-In-

dians va quedar petita per
acollir la presentació que feia
la Taula de Treball impulsada
per l'AV i constituïda per totes
les entitats del barri sobre el
futur complex d'equipaments
de l'antic canòdrom. El projec-
te amb el qual es treballa in-
clou el canòdrom i les pistes
de ten. Es tracta, en paraules
de Miquel Àngel Valdueza, ge-
rent del Districte de Sant An-
dreu, d’un dels últims grans
solars disponibles en un espai

tan cèntric com aquest, “una
oportunitat d’or per dotar d’e-
quipaments el barri”.
Als voltants del canòdrom,
en una àrea d’uns 28.000 m2,
és previst construir cinc edi-
ficis que acolliran fins a set
nous equipaments, com ara
un aparcament soterrani,
una escola bressol municipal
amb capacitat per a sis aules,
un centre cívic amb espais
per a entitats i un casal de
gent gran, com també una re-
sidència per a la gent gran,
un centre de dia, un complex
esportiu amb un pavelló de

tres pistes i una àmplia zona
verda enjardinada. El projec-
te també permetrà revalorar
la proposta arquitectònica del
canòdrom, que podria esde-
venir un centre cultural d'àm-
bit de ciutat.
El procés participatiu per de-
cidir-ne el futur va començar
fins i tot abans de ser de titu-
laritat municipal. Durant la
presentació es va insistir que
en aquesta zona només es
construiran equipaments pú-
blics, però no nous habitat-
ges. Entre les nombroses in-
tervencions del públic, cal

destacar-ne les centrades en
el calendari d’execució de les
obres, que els veïns esperen
que siguin ràpides; les preo-
cupacions per la proximitat
entre els nous edificis que
s’hi han de construir; la pos-
sibilitat d’incorporar una pis-
cina al centre; els canals del
procés participatiu; la creació
d’un hotel d’entitats o un es-
pai per als joves adolescents;
l’aprofitament de la teulada
del poliesportiu com a espai
útil per a la pràctica de l’es-
port o d’altres; sobre les pos-
sibilitats tècniques de cons-
truir sota el canòdrom i
poder aprofitar millor, d’a-
questa manera, la superfície
enjardinada i un centre cultu-
ral d'àmbit de ciutat.
Ara caldrà començar tot un
procés urbanístic per modifi-
car els usos dels solars del

canòdrom i de les pistes de
tennis per fer realitat aquest
projecte global d'equipa-
ments i zona verda. Poste-
r iorment, cada operador
haurà de fer els projectes de

la seva instal·lació mentre
que la urbanització serà con-
junta. Mentrestant i per tal
que els veïns i veïnes puguin
ja començar a gaudir-ne, el
Districte de Sant Andreu i
Urbanisme estan estudiant
una urbanització provisional
de la pista del canòdrom.
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Un moment de la reunió de la taula de treball.

La Taula de Treball sobre els

equipaments i la zona verda 

que anirà a l’antic canòdrom va 

presentar les seves primeres 

propostes enmig d’una gran 

expectació ciutadana

C IU TA DA N S OPINE N

Xavier Martí
Veí del Congrés 

Molt interessants, sem-
pre que es respectin les
zones verdes al màxim
possible. És molt conve-
nient la utilització de
l’espai “premi FAD64”,
perquè s’utilitzi com a
centre cultural i de cre-
ació.

Carles Perapoch
Veí del barri

Formo part de la plata-
forma, i les propostes
que ha fet l’Ajuntament
són les que havíem
demanat. Potser hi
falta el projecte de la
residència de dismi-
nuïts psíquics i físics.

Toni Castro
AEFS arrels 

Les propostes són molt
bones, s’hi han esforçat
molt. Després de la
pluja d’idees que s’ha
anat fent durant els
anys, les obres que
s’han proposat són les
més urgents.

Vicenç Sarmiento
President de la
Penya Blau Grana

Em semblen molt bé.
Necessitem el pavelló i
que es mantingui la
zona verda. És molt
important tenir el cen-
tre cívic perquè pugui
acollir les entitats del
barri.

Jesús Ribera
Grup de teatre Mai
l’hem vist

Em semblen molt ade-
quades, perquè hi ha
un equilibri entre equi-
pament i zona verda.
Penso que s’hi hi
hagués més gent jove a
la taula de treball, seria
més adequat encara.

Belén Ayúcar
Presidenta AV
Congrés-Indians

Són les que es van trac-
tar en un principi. El
que realment és una
pèrdua és la residència
i llar de suport de dis-
minuïts psíquics i físics.
Amb totes les altres
coses estem satisfets.

Q u è  l i  s e m b l e n  l e s  p r o p o s t e s  q u e  e s  f a n  p e r  a l  c a n ò d r o m ?

Es presenta la proposta
d’equipaments del canòdrom

La Taula de Treball
és integrada 
per entitats i
representants
veïnals de Sant
Andreu



Can Sitjar i part de les terres de conreu que envoltaven
la casa. (Foto: Les Masies d’Horta de Desideri Díez.)
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G U A R D O N S  

Redacció

Penin i la Comissió de
Festes van obtenir el

suport unànime del Ple del
Districte quan el passat
mes d’abril s’hi van presen-
tar les seves candidatures a
les Medalles d’Honor de la
ciutat en representació de
Sant Andreu. El proper mes
de novembre es lliuraran
aquests guardons que reco-
neixen les trajectòries de
persones i col·lectius en fa-
vor de la seva comunitat al
Saló de Cent de l’Ajunta-
ment. 
Manel Penín i Fernández
(Barcelona, 1948), impul-
sor d’esports d’elit a Sant
Andreu, va ser l’any 1969
campió d’Espanya de lluita
grecoromana, esport en
què es va iniciar quan tenia

16 anys. Entre els seus mè-
rits més destacables està el
fet d ’haver convertit el
Club de Lluita de Baró de
Viver en un referent a tot
l’Estat. El club és un dels
vuit existents a tot Catalu-

nya i des del seu inici ha
tingut esportistes cam-
pions de Catalunya i Es-
panya i participants a tor-
neigs internacionals. En
aquest club, Penín ha estat
alumne, esportista profes-
sional, entrenador i presi-
dent. 

A la Comissió de Festes dels
Indians se’l reconeix espe-
cialment per la seva vetera-
nia, ja que enguany celebren
el 25è aniversari. La comis-
sió la van fundar un grup de
veïns i veïnes que creien
que al barri li faltava activi-
tat i un reconeixement o
identitat pròpia. Així va sor-
gir la idea d’organitzar unes
festes que aprofitarien la
identitat comuna creada en-
torn uns carrers amb noms
de poblacions cubanes.
Com a la majoria de les co-
missions de festes, a més
d’organitzar la Festa Major,
al mes de setembre, partici-
pa en la Coordinadora del
Congrés-Indians, a través
de la qual s’organitza la Ca-
valcada de Reis, el Carnes-
toltes i també la Festa de la
Primavera. El més destaca-
ble, però, és que ha aconse-
guit donar cohesió a un racó
del districte, circumstància
que ha servit per mantenir
la seva identitat.

La Comissió de Festes dels Indians 
i Manel Penín Medalles d’Honor  

La Comissió de Festes dels Indians i Manel Penín.

Manel Penín ha
convertit el Club
de Lluita de Baró
de Viver en un
referent

Manel Penín i la Comissió de Festes dels
Indians han estat proposats pel Districte
per a les Medalles d’Honor de la ciutat
del 2008 

Can Sitjar
En el barri de Santa Eulàlia de Vilapicina, entre la plaça
Virrei Amat i l’avinguda Borbó fins al carrer Escòcia i la
riera d’Horta, s’estenia la propietat de Can Sitjar, nom
que pren, cap a l’any 1777, dels seus masovers. La finca
va anar a parar, l’any 1786, a mans dels marquesos de
Castellbell, i a partir d’aquell moment i amb el pas dels
anys es convertí en un punt de trobada obligat per a
tota l’alta societat barcelonina.
L’edifici, un casalot amb una gran façana amb set bal-
cons i de caire senyorial, comença a aplegar entre les se-
ves parets, a partir de l’any 1796, tot el bo i millor de la
ciutat i fins i tot de Catalunya, perquè en aquest indret
es començaren a fer trobades periòdiques a les quals as-
sistien personatges influents de la vida social, aristòcra-
tes, polítics, militars i religiosos. El baró de Maldà deixà
algunes ressenyes d’aquestes estades en el seu dietari
Calaix de sastre.
El lloc es convertí en un espai d’esbarjo, de tertúlia, de
festes, de cerimònies religioses, de gran menjades, de
passejos per l’interior de la finca, com també d’excur-
sions fins a Sant Andreu de Palomar, Sant Martí de Pro-
vençals o Horta, entre altres activitats.
Amb el pas dels anys, la finca es va anar esquarterant per
donar pas a les noves urbanitzacions que sorgien a l’in-
dret, fins a l’any 1962, quan la Caixa de Pensions va
comprar a la família Pujades, els seus darrers propietaris,
l’edifici de Can Sitjar. Enderrocada al cap d’un temps, en
el seu lloc es va aixecar un edifici d’habitatges que cor-
respon al número 16 de la plaça Virrei Amat.

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



Núria Mahamud

Quan la primavera treu el
cap, la festa surt al car-

rer. Així ho han fet bona part
dels barris de Sant Andreu
–Navas, Bon Pastor i Trinitat
Vella–, que han celebrat la
seva Festa Major durant les
últimes setmanes de maig i
els primers dies de juny. Uns
dies de festa que han passat
com una exhalació i que les
entitats han preparat durant
mesos per fer-ne gaudir tota
la família, des dels més petits
als grans.
Per donar les gràcies a totes
aquestes entitats, el barri de
Navas celebra la Nit de Navas,
un dels actes principals de la
Festa Major. Hi van acudir
unes 130 persones i les enti-
tats més representatives del
barri, com ara l’Associació de
Veïns i la Comissió de Festes
de Navas, el casal de gent
gran, la Casa de Soria i el club
esportiu Ràpid Sant Joan Bos-
co, entre moltes altres. Una
nit amb ball i espectacle de
dansa del ventre a la qual
també van assistir l’alcalde,
Jordi Hereu, i els represen-
tants polítics del Districte. Al-
tres actes destacats de les fes-
tes van ser la cercavila, el matí
sobre rodes, una interpretació

de gòspel, el concert de la
Banda Simfònica de Roquetes
i els espectacles de foc. L’arri-
bada de la tan esperada pluja
va fer que s’haguessin de sus-
pendre alguns actes. Com a
novetats, es va fer per primera
vegada una xocolatada a l’altra
banda del barri, a la confluèn-
cia dels carrers Palència i Bis-
caia, i es va organitzar una bi-
cicletada en col·laboració amb
la Farinera del Clot.

Al Bon Pastor, les festes van
estar marcades per la recupe-
ració del carrer Sant Adrià
com un dels eixos dels actes
festius i per l’estrena en l’orga-
nització d’una nova comissió
de festes amb un equip molt
jove.
Un dels actes més destacats,
que va comptar amb l’as-

sistència de la regidora, Gem-
ma Mumbrú, va ser la inaugu-
ració de la Festa Major, diven-
dres 23 de maig, a la plaça de
l’Església, amb la participació
dels grallers del barri, els quals
celebraven el seu desè aniver-
sari. També es va celebrar una
fira d’entitats davant el mer-
cat de Bon Pastor, on es va po-
der veure una mostra de foto-
grafies antigues de les seves
parades. No hi van faltar el
festival de cant i ball amb sa-
bor andalús, la cursa popular
–que també ha fet deu anys–,
el correfoc de les bruixes i dia-
bles del Bon Pastor, la cercavi-
la, la festa de l’escuma, les ha-
vaneres amb sardinada, el
castell de focs artificials i al-
guns actes del nou festival Bo-
part que s’anuncia pel setem-
bre.
A la Trinitat Vella, les festes hi
van començar el 30 de maig i
acaben el 8 de juny amb un
ball de fi de festa, a la plaça
Josep Andreu i Abelló, i l’es-
pectacle pirotècnic, al costat
del camp de futbol.
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Lliurament dels premis dels Jocs Florals
El 15 de maig, amb l’assistència de la regidora Gem-
ma Mumbrú, i del president del Consell, Joaquim
Mestre, va tenir lloc al Sant Andreu Teatre la lectura i
el lliurament de premis dels Jocs Florals Escolars del
districte. La presidenta del Jurat va ser la il·lustrado-
ra de contes Carme Soler i Vendrell, i la presentadora
de l’acte, la narradora Ada Cusidó. També hi va ac-
tuar la companyia de dansa Búbulus Menuts. Hi han
participat 35 escoles.

Primera Passarel·la de Moda al Carrer
El 17 de maig va tenir lloc la primera Passarel·la de
Moda al Carrer, organitzada per l’Eix Comercial de
Sant Andreu. L’acte era una presentació de la tempo-
rada de moda primavera-estiu 2008, acompanyada
de música i de performances, i es va celebrar a la
rambla Fabra i Puig, entre els carrers Neopàtria i
Monges. L’Eix farà dues passarel·les de moda anuals,
una al maig i una altra a l’octubre. 

Sant Andreu, contra l’homofòbia 
El Districte de Sant Andreu s’ha sumat als esforços
per declarar el 17 de maig com a Dia Internacional
contra l’Homofòbia. Amb aquest objectiu, la regidora
Gemma Mumbrú va rebre oficialment el Grup d’A-
mics Gais (GAG) en aquesta data. Després de la tro-
bada, es va col·locar la bandera multicolor del col·lec-
tiu lèsbic, gai, transsexual i bisexual (LGTB) al balcó
de la seu del Districte de Sant Andreu.

Ajuts per reformar la casa a Trinitat Vella
Ajuntament i Generalitat impulsen un pla de subven-
cions per rehabilitar els elements comuns dels habi-
tatges de la Trinitat Vella. Poden acollir-s’hi els edifi-
cis amb més de deu anys, amb l’acord de la comunitat
de propietaris. Més informació i orientació: Oficina
del Pla d’Intervenció Integral de Trinitat Vella, cen-
tre cívic Trinitat Vella (c. Foradada, 36); dilluns, 17 a
20 h; dimecres, 10 a 13 h / T. 93 345 70 16.

Trinitat Vella també
celebra la seva
Festa Major del 30
de maig al 8 de juny

La Nit de Navas va

ser tot un èxit i van

assistir-hi unes 130

persones. El Bon

Pastor va recuperar

el carrer Sant Adrià

com un dels eixos 

de la festa

La cercavila no pot faltar a les activitats de Festa Major.

Un assistent pren la paraula durant el col·loqui. 

Can Fabra acull un col·loqui sobre política d’habitatge
Joan Anton Font

E l passat 8 de maig es va ce-
lebrar a l’auditori de Can

Fabra una conferència-col·loqui
sobre habitatge, amb l’objectiu
d’informar sobre les polítiques
d’habitatge de l’Ajuntament i
aclarir possibles dubtes del veï-
nat. L’acte va ser presidit per la
regidora del Districte, Gemma
Mumbrú, i va comptar amb la
presència d’Antoni Sorolla, de-
legat d’Habitatge de l’Ajunta-
ment, que va donar a conèixer

els punts sobre els quals es fo-
namenta la política d’habitatge
en el present mandat. 
Es va informar, entre d’altres
assumptes, de l’establiment
d’un dret de superfície o llo-
guer en funció d’uns barems,
per tal de donar prioritat a la
gent més necessitada. D’altra
banda, s’estendrà la xarxa d’ofi-
cines d’habitatge a tots els dis-
trictes i es farà un registre únic
de sol·licitants amb una com-
pleta base de dades que in-

clourà diverses variables. A
més, l’administració mediarà i,
si convé, donarà ajuts als pro-
pietaris perquè lloguin els seus
pisos no habitats. També es va
informar de la nova mesura de
definició d’àrees de tempteig i
retracte, que donarà prioritat
de compra d’habitatges a l’ad-
ministració. Després de l’expo-
sició per part del delegat d’Ha-
bitage, es va obrir un torn de
paraules per a totes les perso-
nes assistents a l’acte.

Navas i Bon Pastor han celebrat
la seva Festa Major al maig
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Daniel Romaní

No és gens fàcil per als jo-
ves obrir-se camí en el

món de l’art. Des de fa uns
quants anys, Sant Andreu
compta amb una eina eficaç
que permet a joves artistes
donar a conèixer la seva obra
i arribar a un públic més am-
pli.  És el Concurs d ’Arts
Visuals Premi Miquel Casa-
blancas Sant Andreu Con-
temporani. Al certamen, po-
den participar-hi els joves
creadors –o col·lectius artís-
tics santendreuencs, i també
els de la resta de Barcelona,

Catalunya i Espanya i els es-
trangers residents a Espanya
nascuts des del 1972 ençà. Hi
ha dues modalitats: premi a
una obra i premi a un projec-
te –que caldrà fer al llarg d’un
any. A diferència d’altres pre-
mis, les bases estableixen que
el Miquel Casablancas no pot
ser declarat desert.

El proper divendres 20 de
juny de 2008, a partir de les
20 hores, l’antic recinte fabril
de la Fabra i Coats, que esde-
vindrà un dels centres princi-
pals d’activitat cultural de
Sant Andreu, acollirà l’acte

d’inici de l’edició 2008 del
Premi Miquel Casablancas,
en el curs del qual es lliuraran
els guardons d’aquest any.
Abans del lliurament se cele-
brarà una taula rodona sobre
el moment actual de l’art jove
a la ciutat de Barcelona –que
comptarà amb la participació
dels membres del jurat d’a-
quest any. També s’inaugu-
rarà el projecte “Caballo”, de
Jorge Satorre (guanyador del
projecte del Premi Miquel Ca-
sablancas ara fa dos anys), i
tindran lloc projeccions de ví-
deo, performances i concerts. 
D’altra banda, el jurat té en
compte algunes de les obres i
projectes presentats i no pre-
miats, i els proposa per a ex-
posicions i activitats de Sant
Andreu Art Contemporani,
que es desenvolupa des d’a-
quest mes de juny fins al de-
sembre. 

A més del 
lliurament de 
premis, hi haurà
vídeos, concerts i
“performances”

El 20 de juny té lloc 

el lliurament del

Premi d’Arts Visuals

Miquel Casablancas

Sant Andreu 

contemporani

El premi és obert a la participació de joves creadors.

El Premi d’Arts Visuals Miquel
Casablancas es lliura el 20 de juny

E l passat 9 de maig es va inaugurar un mer-
cat artesanal a l’espai de confluència del

passeig Maragall amb el carrer Trinxant, que
d’ara endavant s’establirà el primer divendres
de cada mes. És una iniciativa de l’Eix Maragall
que neix amb la voluntat d’animar la zona.
Com diu la Rosi Mendiola, de l’Eix Maragall, “es
tracta d’una zona que fa de frontera de distric-
tes, i el passeig Maragall, tot i ser una artèria
important de la ciutat, necessita que se li doni
un impuls per fer que sigui més popular i resul-

ti més agradable passejar-hi; el mercat vol con-
tribuir a fer-ho possible”. Al mercat, hi trobem
paradetes de productes artesans, com ara for-
matges, embotits, herboristeria i articles de de-
coració. En un any marcat per la sequera, la plu-
ja va aigualir una mica el dia de la inauguració,
però vindran altres dies de bonança que convi-
daran a gaudir d’aquesta iniciativa que té el co-
merç, el carrer i el barri com a protagonistes.
Cada primer divendres de mes, 
al passeig Maragall-Trinxant

E L  T A U L E L L

El passeig Maragall s’anima amb un mercat artesà

El mercat artesanal es va inaugurar el 9 de maig.

Joan Anton Font

S E R V E I  P Ú B L I C

Joan Anton Font

Barcelona amplia a disset el nombre de sales d’estudi noc-
turnes durant la recta final del curs acadèmic actual. Les
sales nocturnes són un servei que s’ofereix als estudiants
perquè puguin disposar d’un espai adequat per a l’estudi
en horari nocturn. Les sales d’estudi nocturnes també ofe-
reixen la possibilitat de participar en activitats relaciona-
des amb l’aprenentatge d’idiomes, la formació i la cultura.
Hi ha set sales permanents que funcionen al llarg del curs
acadèmic, de dilluns a divendres de 21 a 1 h i el cap de
setmana anterior a les PAU. Ara s’amplia l’oferta amb deu
sales d’estudi puntuals, amb el mateix horari, però amb
l’excepció que són obertes de dilluns a dijous.
Les sales són espais acollidors i tranquils on els estudiants
poden concentrar-se en la lectura, fer treballs amb els
companys, fer fotocòpies, intercanviar llibres i apunts, i
consultar diccionaris i enciclopèdies.
Pel que fa al servei d’aprenentatge d’idiomes, es pot for-
mar part d’un grup de conversa o d’intercanvi d’idiomes.
Per participar-hi, cal inscriure-s’hi abans.
També es poden fer activitats de formació que ajuden a
perfeccionar les tècniques d’estudi, potenciar la concen-
tració, aprendre a relaxar-se..., habilitats que ajudaran a
millorar l’eficàcia en l’estudi.
Xerrades, debats i videofòrums són altres activitats que es
duen a terme a les sales i que permeten posar-se en con-
tacte amb la realitat associativa i cultural de l’entorn. Totes
les activitats de les sales d’estudi nocturnes són gratuïtes.

Més informació: 
www.bcn.cat/joventut
Ciaj (Centre d’Informació i Assessorament per a Joves)
C. Sant Oleguer 6-8
Telèfon 93 442 29 39

S’amplia el nombre de
sales d’estudi nocturnes
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Pere S.Paredes

La Fundació Trini Jove és una de
les 61 entitats socials laborals

que forma part de l’Associació AI-
RES, la qual realitza una tasca d’in-
tegració amb els joves desfavorits a
través del treball.
Rubén Mellado, entrenador de futbol
de la Fundació Trini Jove, a Sant An-
dreu, forma part de l’equip humà que
constitueix el projecte AIRES.
A Mellado, jove de vint anys i exjuga-
dor del CE Hospitalet, li van oferir la
possibilitat de treballar amb nois més
desfavorits “i al principi, no saps ben
bé què faràs, ni la seva reacció, però a
poc a poc vas agafant més estima i
respecte a aquests nois i la nostra re-
lació és molt bona”.
Mellado està molt content amb la
tasca que estan fent amb els joves

del barri de la Trinitat, als quals
ofereixen una sortida esportiva po-
sitiva, en lloc d’estar-se al carrer
sense fer res.
Aquest nou coordinador, perquè fa
només uns tres mesos que treballa
amb els joves, està molt content del
que han aconseguit en aquest
temps tan breu: “intentem que els
jugadors no hagin de pagar ni un
euro. Ara per ara, hem aconseguit
material esportiu com armilles, pi-
lotes, i el més important, que no

paguin res quan hem de fer un des-
plaçament per jugar un partit”.
També aquesta millora l’han acon-
seguit en el terreny esportiu, per-
què amb aquest projecte han acon-
seguit tenir tres equips: un júnior,
un juvenil i un mixt.
Com a resultat més positiu d’aques-
ta tasca, aquesta temporada l’equip
juvenil s’ha proclamat campió de la
lliga del Consell Escolar de Barcelo-
na. Però també han fet que tots
gaudeixin jugant a futbol i fent un
bon ús de l’espai urbà.
Els equips són formats per nois
d’entre 14 i 20 anys, i són de països
tan diferents com el Marroc,
Colòmbia, Perú, l’Argentina, Equa-
dor, Pakistan o Espanya.
Per a Mellado, el futur passa per
“aconseguir una escola de futbol per
als nens petits i un equip femení”.

Més informació:
Trini Jove
Turó de la Trinitat, 17
Telèfons:  
93 345 92 21 / 93 274 33 87

La Fundació Trini Jove fa

una gran tasca social en

enfocar l’esport, en gene-

ral, i el futbol, en particu-

lar, com una sortida posi-

tiva per als joves

Rubén Mellado, amb la pilota a la mà, dóna indicacions als joves jugadors.

El futbol com a eina 
d’integració de la joventut

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

Tot 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

Canal Cultura 

El nou Canal Cultura compagina informa-
ció de caràcter textual, a partir de notícies
i cròniques d’actualitat cultural i d’agen-
des recomanades, amb continguts audio-
visuals molt rellevants. Permet veure un
butlletí audiovisual en què es presenten
algunes de les propostes del dia més des-
tacades que tenen lloc a la ciutat.
www.bcn.cat/canal cultura
www.canalculturatv.cat

Biblioteca General

Possibilita l’entrada al Catàleg de les
Biblioteques de l’Ajuntament i la consul-
ta a les ordenances municipals vigents
per paraula clau, títol o gran matèria.
També permet consultar les publicacions
periòdiques i monografies municipals,
incloent-hi les exhaurides, i s’hi pot tro-
bar una selecció de recursos web.
www.bcn.cat/bibliotecageneral

w

per MANEL
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Des de quan sent la passió pel
teatre?
Jo feia teatre al Casal de Sant Andreu
ja des de molt, molt, petitó… als Pas-
torets, etc. La passió també em venia
per via familiar, ja que el meu pare
era director de la secció artística. És a
dir, que la vinculació em ve des de
molt petit.
I la vinculació amb el teatre del
barri també l’ha mantingut al
llarg del temps?
Sí, primer amb el casal de Sant An-
dreu i després amb un grup de teatre
que vam fundar que es deia L’ou nou.
De fet, abans ja havia estat en un al-
tre grup, L’antifaz, que encara funcio-
na. Amb L’ou nou ens vam plantejar
professionalitzar-nos una miqueta
més –parlo de mitjan anys setanta. 
Què va ser el Teatre del Nord de
la Ciutat?
Amb la mort del Franco i la recupe-
ració de la democràcia hi havia mol-
tes inquietuds i volíem fer un pas
endavant, no només per distreure’ns

nosaltres, sinó per fer alguna cosa
amb més sentit. Aquesta colla, amb
part de gent que veníem de L’antifaz
i d’altres grups, ens vam ubicar al ca-
sal de Sant Andreu, on vam fer un
experiment interessant, el Teatre del
Nord de la Ciutat, el nostre TNC…
Vam fer-ho un parell de temporades
a un nivell excel·lent. Seguíem la
petja del Lliure, com feien a la sala
Villarroel. Finalment, a causa d’una
sèrie de factors, ens vam desvincular
del casal, però sempre he mantingut
el vincle amb el teatre del barri. La
professionalització de tots els com-
ponents va fer cada vegada més difí-
cil actuar al barri, tot i que en la
meva època plenament professional
també hi he fet coses.
Per què aquesta passió de Sant
Andreu pel teatre?
Hi és de sempre; històricament hi ha
hagut una gran passió pel teatre a
Sant Andreu. Recordo que quan enca-
ra era un simple espectador, amb dot-
ze o tretze anys, ja hi havia una gran
rivalitat entre el teatre de Sant An-
dreu i el d’altres barris, principalment
amb els Lluïsos… Per exemple, estava
molt mal vist que si tu eres del casal
anessis a un altre teatre, ni tan sols

com a espectador, no a fer-ne, no! Ni
tan sols a veure’l! Sí, la tradició de te-
atre a Sant Andreu és molt potent.
I del saT!, què n’opina? 
El grup de L’ou nou ens sentim una
mica partícips també de la fundació
del Teatre de Sant Andreu, perquè
vam posar tota la carn a la graella
perquè nasqués, per fer al barri un te-

atre estable i autònom… La llavor va
germinar i avui és una realitat. És un
teatre molt maco. He de reconèixer
que al principi vaig tenir molta por,
quan van dir que farien un teatre
amb el cinema… Penses que és una
d’aquelles coses en què la prioritat és
una altra. I no, la veritat és que el
saT! està força bé. Segueixo la seva
programació amb interès i fins ara te-
nia molt bona relació amb la gent que
el portava.

I de les golfes de Can Fabra?
Com a espai d’assaig està bé, tot i que
té algun problema de so. A mi em va
fantàstic; quan hem de fer l’assaig
d’alguna obra i em diuen que és aquí
estic encantat perquè em queda a
cinc minuts de casa. Jo sempre he
viscut al barri: vaig néixer aquí, m’he
casat aquí i visc aquí. He anat can-
viant de casa, és clar, però sempre a
Sant Andreu.
Què opina de la transformació
de Sant Andreu en aquestes últi-
mes dècades?
Els grans canvis de la Sagrera hi pro-
vocaran una transformació impor-
tant. Crec que encara no sabem ben
bé què significarà això, a vegades cos-
ta d’imaginar. Fa molta por que no es
faci bé… Esperem que no desnatura-
litzi el barri. Quan es va fer la Meri-
diana, va passar això. Ara bé, parado-
xalment, potser la Meridiana fins i
tot ha estat, segons com, beneficiós,
perquè és cert que va trencar la co-
municació entre Sant Andreu i Nou
Barris, però en canvi ha fet que Sant
Andreu no sigui un lloc de pas sola-
ment i en certa manera l’ha convertit
en una barriada tipus poble, amb un
ambient molt familiar i proper. 

E N T R E V I S T A J o r d i  B a n a c o l o c h a ,  a c t o r

Jordi de Banacolocha al bar de “Ventdelplà”. 

L’actor santandreuenc Jordi Banacolocha, veí

del barri de tota la vida, ens parla dels seus 

inicis en el teatre i la seva visió de Sant Andreu

“El grup de L’ou nou 
ens sentim una 

mica partícips de
l’existència del saT! “

“Històricament 
hi ha hagut una gran
passió pel teatre a
Sant Andreu”

Daniel 
Venteo


