
Avancen les obres del Pla
de Barris a Trinitat Vella 

OBRES

Les escales mecàniques
del carrer Ausona seran
abans de l’estiu

PROJECTES

Pantalles de protecció
acústica per aïllar els
sorolls de la ronda 

INTEGRACIÓ

El Pla de Barris té un
vessant social de
civisme i integració
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E N T R E V I S TA Pàg. 8

Feliu Formosa
Professor d'art dramàtic,
poeta i traductor teatral

“L'artista sempre
està implicat en
la realitat del país”

E N T I TAT S Pàg. 6

Agrupament
escolta Sant Pius X
Celebra 50 anys d’existència

PLE DEL DISTRICTE Pàg. 4

Més habitatges
dotacionals per a
joves i gent gran 

Els carrers d’Augusto César Sandi-
no i el tram de Balari i Jovany,
comprès entre el de Sant Adrià i la
plaça de Ramon Riera i el carrer
Segre, són dos dels espais del dis-
tricte de Sant Andreu que es reno-
varan completament els propers
mesos. Al de Sandino, s'hi farà el
carrer a un sol nivell per eliminar
barreres arquitectòniques en un
indret on es troben, entre d’altres,
escoles i una futura residència per
a la gent gran. I pel que fa al carrer
de Balari i Jovany, se n’amplien les
voreres fins a tres metres d’ampla-
da cadascuna, aproximadament, i
es reserven dos carrils per a la cir-
culació de vehicles. Les obres tam-
bé permetran renovar totalment el
mobiliari urbà.

Renovació dels carrers
Sandino, i Balari i Jovany 

El carrer Balari i Jovany, des de la plaça Ramon Riera. Pàg. 5

P O L I E S P O R T I U Pàg. 7

Club Petanca 
Trinitat Vella
Actual campió de 
la Copa de la Federació
Catalana

S E R V E I  P Ú B L I C Pàg. 6

Junta Arbitral
de Consum
Al servei dels consumidors
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W L ’A G E N D AW
ATENCIÓ AL CIUTADÀ

Oficines d’atenció al ciutadà (OAC) Districte
Pl. Orfila, 1.
Juan de Garay, 116-118 (matins).
Telèfon d’informació 010 

(0,39 ¤ + IVA d’establiment de trucada, més 0,05
cèntims + IVA 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

I N F O Ú T I Lt

DIA DE LA DONA

Dilluns 10 de març 
Hombres tontos, mentirosos y machistas
A les 17.30 h. Centre cívic Trinitat Vella (Foradada, 36)
Concert a càrrec d’El Sobrino del Diablo. Divertides
cançons on els homes queden retratats en els seus
pitjors vicis respecte a les dones. 

Dimarts 11 de març 
Maternitat i lactància
A les 10 h. CAP Via Barcino (Via Barcino, 75)
Xerrada de la infermeria de l’ambulatori per a dones que
estan embarassades o que tenen nadons petits.

De l’11 al 31 de març 
Les paraules i les imatges 
transmeten valors
Centre cívic Trinitat Vella (Foradada, 36)
Exposició que descriu què és i què fa l'Observatori de
les Dones, amb exemples i diferents preguntes que do-
nen pistes de lectura crítica dels mèdia des del punt de
vista de les dones.

Dimecres 12 de març 
5è Aniversari de Mirada de Dona
A les 17.30 h. Centre cívic La Sagrera “La Barraca” (Martí
Molins, 29)
Audiovisual i pastís d’aniversari.

Dijous 13 de març 
La construcció de la Feminitat al 
cinema: Melodrama
A les 19 h. Bibl. Garcilaso (Juan de Garay, 116-118)
Xerrada a càrrec de Drac Màgic que ens explica com el
cinema ha construït un model de dona particular.

Abans del 30 de març
Concurs de punts de llibre
Lliuraments a qualsevol biblioteca del districte
Els punts han de tenir un format de 18x5 cm, ser inè-
dits i estar fets en paper o cartolina blanca. Es poden
presentar nens i nenes fins a 16 anys.

Dissabte 29 de març
Nit de Tango
A les 10 h. Nau Ivanow (Hondures, 28-30)
Cecília Ledesma (veu), Gustavo Battaglia (guitarra) i
Marcelo Mercadante (bandoneó).

8, 9, 15 i 16 de març
Spot
Ds, a les 22 h. Dg, a les 18 h. Centre cívic Sant Andreu
(Gran de Sant Andreu, 111)
Companyia de teatre de l’ONCE.

Fins al 9 de març
BRT 10 anys!
Diferents horaris. saT! (Neopàtria, 54)
Obra de Barcelona Rhythm Tap fundada per G. Alonso
per impulsar una nova generació de ballarins de claqué.

Fins al 16  de març
Tot blanc o el Príncep de Nepal
A les 21.30 h. Dg, a les 19.30 h. Nau Ivanow (Hondures, 28)
Una versió lliure a Hort dels cirerers de Txèkhov. 

Diumenge 29 de març 
La tele de Olga
A les 18 h. Centre cívic Trinitat Vella (Foradada, 36)
Comèdia del Grup de Dones Porta Sòller.

FESTIVAL DANSAT! 

Dimecres 26 de març
Mejorando lo presente  
A les 21.30 h. saT! (Neopàtria, 54)
Preestrena de la Cia. Iliacan.

Dijous 27 de març
Variacions Al·leluia
A les 21.30 h. saT! (Neopàtria, 54)
De la Cia. Lanònima.

Dissabte 28 de març
Breviario
A les 21.30 h. saT! (Neopàtria, 54)
Estrena de la Cia. Increpació.

Diumenge 29 de març
Hijos de las estrellas
A les 18 h. saT! (Neopàtria, 54)
Peça de Da.te Danza pensada per al públic infantil.

Del 8 al 16 de març
La Granja
Ds, a les 17.30 i dg. a les 12. saT! (Neopàtria, 54)
Un divertit musical de titelles sobre la tranquil·la vida
dels animals en una granja. De L'Estaquirot Teatre.

SANT ANDREU
B A R C E L O N A

www.bcn.cat/publicacions

bcnrevistes@bcn.cat

FE D’ERRADES: A la secció El taulell del suplement de Sant Andreu del passat mes de febrer s’hi deia per error que la drogueria-perfumeria Ríos és al barri
del Bon Pastor, quan en realitat és al barri del Baró de Viver.



Sergi Martín

Els diferents projectes en-
degats arran del Pla de

rehabilitació integral de la
Trinitat Vella avancen. Ac-
tualment, ja han començat
les feines per a la instal·lació
d’unes escales mecàniques al

carrer Ausona (entre Forada-
da i Mare de Déu de Lorda).
Tal com s’informava l’estiu
passat (juliol de 2007) en
aquesta mateixa revista, les
escales permetran salvar el
desnivell del carrer Ausona,
situat en una zona de pas al

cor de la Trinitat Vella. Les
obres van començar segons el
calendari previst i estaran en-
llestides abans de l’estiu. Dos
carrers més del barri, Vinya
Llarga i Almassora, també
tindran escales mecàniques.
En aquest moment, els pro-
jectes ja han completat la
fase d’estudi i han entrat en
període de licitació; les obres
pròpiament dites comença-
ran aquest 2008. El cost total
de tots tres projectes és
d’1.680.000 euros. Els veïns i
les veïnes del centre del barri
seran els grans beneficiats
d’aquests treballs de millora i
condicionament. De la matei-

xa manera, botiguers i clients
guanyaran en accessibilitat i
amb això s’espera dinamitzar
l’activitat comercial.
Aquestes obres contribueixen
a millorar substancialment la
qualitat de vida dels veïns i les
veïnes i la seva possibilitat
d’accés a diferents serveis,
atesa l’accidentada orografia
del barri, situat al capdamunt
d’un turó. En definitiva,
aquest és l’objectiu del Pla de
Barris de la Trinitat Vella. Po-
sat en marxa l’any 2006,
preveu una inversió de 17 mi-
lions d’euros en diferents àm-
bits. S’han endegat programes
socials i comunitaris (com ara
la mediació, l’atenció a les do-
nes, suport als immigrants...),

projectes de reforma i rehabi-
litació, la construcció de nous
equipaments... 
Entre les actuacions dutes a
terme cal fer esment de les
millores a la Casa de les Ai-
gües, i l’ampliació dels horts
urbans, la dotació dels nous
usos del parc de la Trinitat,
amb la creació d’un nou parc
infantil i d’una zona de pícnic
que se sumen a la pista d’au-
tomodelisme.
El Pla de rehabilitació inte-
gral de la Trinitat Vella és un
acord institucional i econò-
mic entre la Generalitat de
Catalunya i l’Ajuntament de
Barcelona que comprèn un
total de 45 projectes i cobreix
el període 2006-2010.
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Les escales mecàniques permetran salvar el desnivell del carrer Ausona.

Les inversions del Pla s’estan

concretant en reformes i

remodelacions de l’espai públic,

programes socials i projectes de

rehabilitació 

C IU TA DA N S OPINE N

Miriam Lozano
Sense feina

Yo estoy muy contenta
con las mejoras que se
han hecho, en especial
en mi calle, aunque
pienso que necesitamos
muchas más.

José Martínez
Jubilat 

Me parecen positivas,
pero quizás lentas y
poco visibles.
Necesitaríamos más.
Pienso que algunas que
se han hecho no son
prioritarias, como el
campo de fútbol.

Felipe Martínez
Soldador

Regular. Lo que se está
haciendo está muy
bien, pero habría que
hacer más parques para
los niños.

Isidro Caraballo
Encunyador

Son buenas, están bien
y todo lo que se va a
hacer también. El
campo de fútbol está
muy bien para los
niños, y todas las esca-
leras que se están cons-
truyendo también.

Carolina Donaire
Jubilada

Pienso que ahora están
empezando y se tiene
que ver como lo aca-
ban. Realmente las
necesitamos, ya que es
un barrio de gente
mayor que ya no puede
hacer esfuerzos.

Anabel Paredes
Administrativa

Em semblen positives,
perquè els vianants
estan guanyant molt
d’espai on poder passe-
jar. Però s’estan per-
dent llocs d’aparcament
i s’hauria de buscar
solució per a aquesta
necessitat. 

C o m  v e u  l e s  m i l l o r e s  q u e  s ’ e s t a n  f e n t  a l  b a r r i ?

A Ï L L A M E N T  A C Ú S T I CA
Entre les accions que es porten a terme en el marc del Pla

de Barris a la Trinitat, ja s’ha aprovat un estudi per a la

col·locació de pantalles de protecció acústica. Aquestes

barreres han de permetre reduir l’impacte sonor de les

rondes i el nus de la Trinitat sobre els habitatges que són

a tocar. Aquestes mesures s’executaran molt aviat.

Les millores del Pla de Barris
de Trinitat Vella avancen



La tomba del dramaturg andreuenc Ignasi Iglésias
(1871-1928). (Foto: Arxiu JMC.)
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P L E  D E L  D I S T R I C T E

Daniel Venteo

L’últim Plenari del Con-
sell Municipal del Dis-

tricte, celebrat el passat 5 de
febrer, va aprovar diversos
projectes de transformació
dels barris de Sant Andreu.
Per unanimitat dels grups
polítics es van aprovar di-
versos canvis de denomina-
cions d’espais, com ara la
riera d’Horta entre la plaça
d’Albert Badia i Mur i la
rambla de Prim, carrer que
a partir d’ara durà el nom
de Bonaventura Gispert.
També es va aprovar que
l’espai comprès entre els ca-
rrers Tiana, Llosa, Baró de
Viver i passeig Guayaquil
dugui el nom de l’advocada,
periodista i realitzadora ci-
nematogràfica Pilar Miró
Moreno. El president del
Consell Municipal, Joaquim

Mestre, va celebrar l’aprova-
ció per unanimitat d’a-
quests canvis de denomina-
ció.
També va ser aprovada
–amb el vot favorable de
PSC, ICV-EUiA, ERC, l’abs-

tenció de CiU i el vot
contrari de PP– una modifi-
cació urbanística que per-
metrà la construcció d’habi-
tatges dotacionals per a
joves i gent gran a les anti-
gues casernes de Navas i a
les antigues instal·lacions
esportives de Pare Manya-

net. Finalment, va ser apro-
vat –amb el vot favorable de
PSC i ICV-EUiA, i el contrari
de CiU, PP i ERC– el nou Pla
especial urbanístic integral
de la Torre del Fang.
La regidora del Districte,
Gemma Mumbrú, també
va destacar algunes actua-
cions en marxa, com ara la
creació a la nau central de
les instal·lcions de la Fabra
i Coats d’una nova “facto-
ria de creació cultural” de
primer ordre. Un altre dels
espais en plena transfor-
mació urbana és el sector
de la futura estació ferro-
viària de la Sagrera, el pla
de la qual avança a bon rit-
me, com també la cons-
truccio de la línia 9 del me-
tro. Pel que fa a la
participació ciutadana, la
regidora Mumbrú va desta-
car la implantació del nou
Comissionat amb la Ciuta-
dania, un compromís del
Districte per millorar els
canals de participació.

El Ple aprova nous habitatges
dotacionals per a joves i gent gran 

La regidora, Gemma Mumbrú, i el president del Districte, Joaquim Mestre, a la seva dreta,
durant la celebració de l’últim Ple.

A Trinitat Vella,s’hi
instal·laran
pantalles acústiques
per reduir el soroll de
les rondes

Les noves promocions d’habitatges es
faran a les antigues casernes de Navas i a
les antigues instal·lacions esportives de
Pare Manyanet

El cementiri de Sant
Andreu
En compliment d' una reial cèdula de l’any 1787 sobre la
conveniència de treure els cementiris de dins de les po-
blacions, l’Ajuntament de Sant Andreu de Palomar va
acordar, l’any 1837, el trasllat dels enterraments antics
amb el propòsit d'aprofitar l'avinentesa per enderrocar
l'església vella i construir-ne una altra de nova. El lloc
escollit foren uns terrenys de can Sals, prop de la desa-
pareguda masia de can Borràs i tocant a l’antiga riera de
Sant Andreu. Acabat el mur de tancament, aquesta
nova necròpolis fou beneïda l’any 1839. Encara que el
cementiri nou ja estava obert en aquesta data, durant
alguns anys encara es continuà fent enterraments al
primitiu cementiri parroquial.
Després de l’agregació de Sant Andreu de Palomar a
Barcelona, amb els altres pobles del Pla de Barcelona
l’any 1897, i com a conseqüència de l’estudi redactat
l’any 1905 sobre comunicacions i serveis, el cementiri
fou ampliat en el decurs de les primeres dècades del se-
gle XX. L’any 1927 s’inaugurà la nova façana del carrer
Garrofer, i l’any 1930 s'hi va construir la capella. Unes
ampliacions que han quedat marcades en el recinte i
ben diferenciades: l’antiga, la neoclàssica i la moderna.
En l’actualitat, el cementiri de Sant Andreu o del Nord,
com també és conegut, està administrativament en ter-
ritori del districte de Nou Barris, ocupant l’espai inte-
rior que delimiten els carrers de Garrofer, Escultor Or-
dóñez, Pintor Alsamora i l’avinguda de Rio de Janeiro.
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



Daniel Venteo

En les properes setmanes
començaran els treballs

de renovació dels carrers d’
Augusto César Sandino, i Ba-
lari i Jovany. En ambdós ca-
sos, els carrers seran trans-
formats integralment de
manera que després de les
obres es converteixin en dos
espais urbans de qualitat. 
Al nou carrer de Sandino, la
prioritat la tindran els via-
nants. Les voreres, les quals
es trobaran al mateix nivell
que el carril dels vehicles se-
parades per pilones i altres
elements de mobiliari urbà,
s’ampliaran fins a tenir una
amplada màxima de 3,15 me-
tres, la qual cosa permetrà la
plantació de nous arbres al

costat dels que ja existeixen.
Tota l’operació permetrà eli-
minar les actuals barreres ar-
quitectòniques. Es crearan
noves zones de càrrega i
descàrrega i de recollida de
brossa. 

Pel que fa a les infraestructu-
res de serveis públics, cal des-
tacar la construcció d’una
nova xarxa de clavegueram i
drenatge d’aigües pluvials.
També s’habilitaran noves
places d’aparcament al carrer
Lima, que substituiran a les

que s’eliminaran a Sandino.
En total, amb la reordenació
del carrer es guanyaran una
dotzena de noves places d’a-
parcament. 
I al carrer de Balari i Jovany
les obres de remodelació tam-
bé permetran la renovació
completa de l’espai. L’objectiu
és igualar les voreres fins a
tres metres d’amplada cadas-
cuna. Es reservaran dos car-
rils per a la circulació de vehi-
cles, es plantaran arbres que,
juntament amb elements de
mobiliari urbà, impediran l’a-
parcament no permès de
vehicles a sobre de la vorera.
La circulació del carrer conti-
nuarà sent en sentit únic di-
recció muntanya, i el pavi-
ment serà sonoreductor.
La xarxa de clavegureram va
ser renovada integralment ja
l’any 2004. Ara se soterraran
les actuals línies elèctriques
aèries. Amb la renovació del
carrer, es fa un pas endavant
en la millora dels entorns del
Pla Sant Andreu-Sagrera.
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N O T Í C I E Sf
Escriure les memòries del barri
La Biblioteca Garcilaso organitza un taller literari
per escriure la memòria dels barris del districte de
Sant Andreu. El taller constarà de vuit sessions que
es faran els dimarts, a les 19 h, els mesos d’abril i
maig. El preu és de 21 euros. Per inscriure-s’hi cal
posar-se en contacte amb la Biblioteca Garcilaso
(Juan de Garay, 116 / telèfon 93 243 17 19). Més
informació: www.bcn.cat/santandreu

Comissionat de Regidoria
El nou Comissionat de Regidoria de Sant Andreu,
Miquel Àngel Soler, s’encarregarà d’atendre perso-
nalment les demandes del veïnat. El comissionat,
que és una figura proposada al PAD, portarà el se-
guiment de qualsevol tipus de demanda que els ciu-
tadans facin al Districte, fins a la seva resolució.
Més informació: Districte de Sant Andreu (Plaça
Orfila, 1 / Telèfon: 93 291 69 15)

Adjudicat un nou tram de l’AVE
L’empresa pública Adif ha adjudicat les obres de
construcció del tram La Sagrera-Nus de la Trinitat
de l’AVE el 20 de febrer passat. El tram tindrà una
longitud de 4,24 quilòmetres i discorrerà soterrat.
Al projecte també figura la construcció de la nova
estació de rodalies de Sant Andreu Comtal, que serà
coberta i accessible. El pressupost de les obres puja
a més de 245 milions d’euros. 

Educació viària a les escoles amb BICÍVIC 
BICÍVIC és un nou curs d’educació viària que la Guàr-
dia Urbana de Sant Andreu farà amb vint escoles del
districte durant l’abril. L’objectiu és conscienciar els
alumnes que la bicicleta és un mitjà de transport
més, i els ensenyarà la nova normativa de circulació
amb aquest vehicle. Els curs es farà a La Maquinista,
on hi haurà un circuit de 330 m2. Hi participaran
1.030 alumnes de primària i secundària.

Els dos carrers
guanyaran nous
espais per als
vianants 

Els carrers seran transformats integral-

ment, amb la millora de la pavimentació,

l’enllumenat i el mobiliari urbà. Amb

aquestes actuacions, a més, es guanyaran

12 noves places d’aparcament

El carrer Augusto César Sandino, en l’actualitat.

A la biblioteca es poden llegir 18 diaris internacionals.

La Biblioteca Ignasi Iglésias-Can Fabra ofereix Diaris del Món
P.F.

Diaris del Món és un servei
innovador que, des del

principi d’any, permet oferir als
usuaris de la Biblioteca Ignasi
Iglésias-Can Fabra la premsa
internacional del dia, a grandà-
ria real i gratuïtament. Es trac-
ta d’una iniciativa que oferei-
xen la Generalitat de Catalunya
i la Diputació de Barcelona a
través del Servei de Bibliote-
ques i que posa a disposició
dels usuaris uns 200 diaris de

60 països diferents i en més de
20 idiomes. 
La Biblioteca Ignasi Iglésias
ofereix la versió impresa en
DIN A3 d’alguns d’aquests dia-
ris, els quals han estat seleccio-
nats tenint en compte l’origen
de la població que viu al dis-
tricte. Així, els dilluns i diven-
dres es poden consultar Al
Ahram (Egipte), Clarín (Argen-
tina), Il Giornale (Itàlia), El
Universo (Equador) i Usa To-
day (Estats Units). Els dimarts

i dijous, El Colombiano
(Colòmbia), Folha de Sao Paulo
(Brasil), Komsomolskaya Prav-
da (Rússia), República (Perú) i
Westdeutsche Allgemeine Zei-
tung (Alemanya). Els dimecres
i dissabtes es poden llegir Ga-
zeta Wyborzca (Polònia), La
Jornada (Mèxic), El País (Uru-
guai), Romania Libera (Roma-
nia) i Tianjing Ribao (Xina).
Finalment, els diumenges s’o-
fereixen Expresso (Portugal) i
La Tercera Domingo (Xile).

En marxa la renovació d’Augusto
César Sandino, i Balari i Jovany
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Dolors Roset

A rribar al mig segle d’acti-
vitat sense interrupcions

és una fita molt important.
Per celebrar-ho, han organitzat
una excursió al Padró per a tot
l’agrupament, infants i joves
entre 6 i 18 anys i el seu moni-
tor. També ho han commemo-
rat amb una comparsa a la rua
de Carnestoltes del Congrés-
Indians. Però encara hi ha més
activitats previstes per la resta
de l’any. S’organitzarà un con-
cert, es realitzarà una exposi-
ció fotogràfica de tota la histò-
ria de l’agrupament i es faran
unes samarretes amb motiu
d’aquests 50 anys.
Tot va començar l’any 1958,
quan Francesc Galí i Miquel
Bada van fundar l’agrupament
escolta vinculat a la parròquia

Sant Pius X. En aquella època,
al Congrés-Indians hi havia
molta gent jove i famílies amb
fills petits. Bada tenia un gran

interès per la natura i l’educa-
ció i va voler oferir als nens i
joves l’oportunitat de créixer
amb valors de respecte a les
persones i l’entorn. Al princi-
pi, l’agrupament era només
masculí. L’any 1962 se’n va
fundar un per a noies, el
Montserrat Riera, però tots
dos agrupaments funcionaven
per separat. Quan la coeduca-
ció i les activitats mixtes de

nois i noies es van generalit-
zar, els dos agrupaments es
van fusionar sota el nom ac-
tual. Era l’any 1974.
L’activitat principal de l’agru-
pament es desenvolupa els
dissabtes a la tarda, en les sor-
tides d’un dia o de cap de set-
mana i les colònies o campa-
ments. Però també col·laboren
amb altres entitats i al barri.
Des de fa unes quantes edi-
cions, participen a les festes
del Congrés-Indians del mes
de setembre. Un cop a l’any
fan una trobada al carrer per
mostrar al públic la seva activi-
tat. També organitzen algunes
activitats a l’escola Pompeu Fa-
bra durant la Festa de prima-
vera d’aquest centre.

Més informació:
Agrupament
escolta Sant Pius X
C. Pardo, 5, baixos
Dissabtes de 16 a 20 hores
Telèfon: 675 260 984

L’agrupament està
obert per a nens i
nenes de 6 anys fins
a nois i noies de 18

La celebració es farà al llarg de tot l’any amb

diverses activitats per a l’agrupament i per

al barri del Congrés-Indians

A l’agrupament es vol oferir l’oportunitat de créixer amb valors de respecte a les persones i l’entorn. 

L’Agrupament escolta Sant Pius X
celebra 50 anys d’existència

Fa vuit anys que la Montse López porta la
seva parada de pesca salada del mercat del

Bon Pastor, però la seva vinculació amb el mer-
cat ve de més lluny, perquè de molt jove ja tre-
ballava al bar i, posteriorment, va fer de repre-
sentant en el mercat. Quan va agafar la parada,
va voler mantenir el rètol de l’anterior propietà-
ria, la Isabel, per això encara veiem el seu nom.
La Montse té una implicació intensa en la vida
social i cultural del mercat i del barri. Havia for-
mat part de la Comissió de la Festa Major, per-

tany al Grup de Grallers i Capgrossos i participa
en l’organització de les festes del mercat. El pas-
sat Carnestoltes la van fer grossa i no hi ha festa
que els passi per alt. A la parada, hi ven bacallà
d’Islàndia de qualitat, i els caps de setmana pre-
para pebrots amb brandada i bunyols casolans.
A més, cada setmana dóna a conèixer als clients
una nova recepta.
Pesca salada Montse
Mercat del Bon Pastor
C. Sant Adrià, 154-156; parada 100

E L  T A U L E L L

La bacallaneria que anima la vida del mercat

A la botiga, es donen cada setmana noves receptes.

Joan Anton Font

S E R V E I  P Ú B L I C

Redacció

La Junta Arbitral de Consum de Barcelona ofereix un
procediment senzill i àgil per resoldre conflictes que po-
den sorgir entre els consumidors i els comerços i les em-
preses, sense haver de recórrer als tribunals de justícia.
Els establiments que accepten sotmetre’s a aquest sistema
d’arbitratge mostren un distintiu oficial que reflecteix da-
vant dels consumidors la seva vinculació amb la Junta Arbi-
tral de Consum.
Aquest és un sistema voluntari, gratuït i ràpid, perquè des
del moment que s’inicien les actuacions fins a la solució de-
finitiva del conflicte passen entre quaranta i seixanta dies
aproximadament. Un cop feta la reclamació davant de la
Junta, es trasllada la reclamació a la part reclamada. Un cop
acceptat l’arbitratge, es designa el que s’anomena un
“col·legi arbitral” format per tres membres: un representant
dels consumidors, un altre del sector empresarial implicat i
el president d’aquest col·legi nomenat per l’Administració.
Es dóna audiència a les parts, les quals intentaran arribar a
un acord. Si no és així, la Junta Arbitral resoldrà el conflicte
mitjançant una resolució arbitral (laude) que té les mateixes
conseqüències que una sentència judicial.
Les persones interessades a acollir-se als serveis de la Junta
Arbitral de Consum poden beneficiar-se dels serveis
adreçant-se directament a les seves instal·lacions o a les de
l’Oficina Municipal d’Informació al Consumidor (OMIC),
situades totes dues a la ronda de Sant Pau, 43, o a través del
formulari del web www.bcn.cat/juntarbitral.

Més informació:
Junta Arbitral de Consum de Barcelona
Telèfon: 93 402 33 44
www.bcn.cat/juntarbitral

La Junta Arbitral de Consum,
al servei dels consumidors



SANT ANDREU 7Març 2008

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

Pere S. Paredes

Actualment, quan la gent mira
una partida de petanca de les

que es fan als parcs de Barcelona, ja
no hi veu només homes grans i jubi-
lats. També s'hi barregen dones, jo-
ves i fins i tot adolescents que són
autèntics mestres d’aquest esport.
Francisco Rosales, president del Club
Petanca Trinitat Vella, vol trencar
amb aquella antiga visió de la petan-
ca: “actualment, a vegades veus com
juguen una partida tres generacions
d’una mateixa família: l’avi o l’àvia, el
fill o la filla, i el nét o la néta”.
Aquest club, que milita en la tercera
categoria de la Federació Catalana i
que ha estat el campió de la Copa la
temporada passada, té actualment
quasi 300 socis “dels quals més de 70
són dones”, explica Rosales per re-
forçar el criteri d’igualtat que volen
per a aquest esport.

A més, cada jugador de cada equip
està especialitzat, perquè un és l’en-
carregat d’acostar la seva bola al
bolig, l’altre de treure les boles dels
contraris i el tercer de sumar més bo-
les (i punts) al seu equip.
Aquest club de Sant Andreu és, se-
gons el seu president, “un dels més
emblemàtics de Catalunya, perquè
comptem amb una gran seu social
on tothom, sigui soci o no, pot venir
a gaudir d’uns bons moments amb la
petanca com a protagonista”.
A la seu social del club estan apuntats

nombrosos socis que provenen d’al-
tres barris de Barcelona com Nou
Barris, Sant Martí o Horta-Guinardó.

El Club Petanca Trinitat Vella és l’or-
ganitzador de les famoses “15 hores
consecutives de petanca de Sant An-
dreu”, on probablement el pròxim
mes de juny reuniran més de 2.000
persones vingudes de tot Espanya.
No és un esport car, perquè un joc de
tres boles per a principiants pot cos-
tar uns 60 euros, i el doble les del ti-
pus mitjà. “Però per als  professionals
tenen uns preus de professional”, ex-
plica el president d’aquest entitat.

Més informació:
Club Petanca Trinitat Vella
Via Favència, 441-443, local 2
Tel. 93 345 29  77
Mòbil: 650 00 23 68

El Club Petanca Trinitat

Vella, actual campió de 

la Copa de la Federació

Catalana, vol trencar 

motlles i apropar la 

petanca a totes les edats

Els components dels
diferents equips estan
especialitzats en tirar o
col·locar les boles

El club està integrat tant per homes com per dones d’edats diferents.

La petanca, esport d’especialistes,
per a totes les edats i sexes

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
Dissabte i diumenge, de 14 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

Acció Social i Ciutadania

El nou web ofereix tota la informació que
l’Ajuntament de Barcelona posa a disposi-
ció de la població barcelonina. És la infor-
mació que està relacionada amb els serveis
socials, la gent gran, l’acció comunitària,
les persones en risc o situació d’exclusió, o
que fa referència a la infància i les famí-
lies, les persones amb discapacitat, la salut
i els drets civils.
www.bcn.cat/acciosocialiciutadania

barcelona.mobi

Aquest servei permet consultar el plànol
de la ciutat i saber, per exemple, la situació
exacta d'un carrer o una adreça determi-
nada. I també, de la mateixa manera, es
pot consultar quina és la millor combina-
ció per arribar a un lloc amb transport
públic.
www.bcn.cat/barcelonamobi

w

per MANEL
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Un home que ha tocat tantes te-
cles, on aprèn a ser un home de
cultura?
Vaig començar a interessar-me per la
literatura gràcies a un amic del meu
pare, en Josep Narro, que va ser per
a mi com un mestre o un mentor. Ja
a la universitat, tot i que era tètrica-
ment franquista, em vaig trobar amb
professors d'una gran vàlua, com
l'Antoni Vilanova, en Badia Margarit
o Martí de Riquer.
Quines van ser les primeres lec-
tures?
Vaig començar per autors de la gene-
ració del 27, però després vaig desco-
brir Espriu, Pere Quart, Carles Riba,
Foix i, fins i tot, Joan Vinyoli, que
aleshores estava menys valorat, però
que avui ja és plenament reconegut
com un gran poeta.
Com definiria la seva obra poè-
tica?
És una obra que oscil·la entre expe-
riències molt vives i grans compo-
nents culturals. Parlant l'altre dia

amb Joan Margarit, em deia que
tant els poetes avantguardistes com
els poetes de l'experiència em consi-
deren dels seus. Així, em moc en
dues aigües.
En termes generals, és difícil
definir-lo com a home de cultu-
ra?
La poesia és esporàdica en la meva
producció. Realment, el teatre és el
que m'ha ocupat molt temps com a
professor de l'Institut del Teatre i
també com a traductor. Em considero
un traductor i de tant en tant faig po-
emes, pròlegs, novel·les, assajos, etc. 
Un dels autors que ha traduït
més cops és Brecht.  Què se
n'aprèn, traduint-lo?
A dominar la pròpia llengua i aprofi-
tar les seves teories teatrals i el seu
teatre. Ara justament es representa al
Teatre Nacional Cercle de guix caucasià.
Brecht és un autor de teatre reflexiu
amb moments molt emotius.
Un dels seus primers dietaris és
Present vulnerable. Després
d'aquest títol, com em defineix
el futur?
Es tracta de sobreviure tot el temps
que es pugui. Sóc una persona una
mica pessimista i hipocondríaca.

Veus que hi ha molta gent que perds,
però per a mi el futur és poder conti-
nuant fent el mateix. En el cas del
futur col·lectiu és la independència.
L'artista s'ha d'implicar sempre
en la realitat del país?
Sí, en certa manera sempre hi està
implicat i ho ha de manifestar públi-
cament.

Quin és el seu ritme de treball?
Em llevo a les nou, vaig a la Grange-
ta, llegeixo el diari i després em poso
a traduir a mig matí, i a la tarda una
mica més. Passejo, vaig al cinema, al
teatre i també miro bastants DVD.
Com que no tinc cap traducció con-
creta em busco feina. 
Què hi troba, a Sant Andreu?
He viscut a Sabadell i a Terrassa i
Sant Andreu és una mica com les po-
blacions del Vallès, pels seus carrers i
la forma de la vila. Al Vallès, hi torno
perquè tinc família a Sabadell, però

aquí em trobo molt a gust. Vaig molt
al bar Versalles i m'agradaria estar
més implicat en el barri. Ara, a pri-
mers de maig, faré una lectura al so-
terrani del Versalles, perquè s'hi pro-
gramen actes culturals.
Com a membre del consell as-
sessor del Teatre Nacional, com
veu el teatre actual?
Pel que fa a autors, n'hi ha molts. Hi
ha hagut un progrés molt significatiu
des de mitjan dècada de 1980, però hi
ha coses que no s'han fet del tot bé.
Per exemple, el Teatre Nacional és
una cosa massa gran, que va massa al
darrere de la comercialitat dels pro-
ductes. Ara per ara hi ha molts autors
joves, fins i tot traduïts a altres idio-
mes, i són gent que busca molt, que
es mou molt al voltant del Nacional i
l'Obrador de la Sala Beckett. 
Però...
...quan veus companyies de fora, t'a-
dones que el nivell nostre encara és
insuficient des del punt de vista tèc-
nic o professional. Hem d'educar
més el públic i exigir-li més.
Els espectadors són poc crítics?
Hauríem de ser més exigents, sobre-
tot pel que fa als teatres públics, i
arriscar-nos més.

E N T R E V I S T A F e l i u  F o r m o s a ,  p r o f e s s o r  d ' a r t  d r a m à t i c ,  p o e t a  i  t r a d u c t o r  t e a t r a l

Feliu Formosa viu a Sant Andreu des de 1987.

Professor d'art dramàtic, poeta i traductor teatral

nascut l'any 1934. Ha traduït en especial l'obra 

de Bertolt Brecht. Entre les distincions que ha

merescut hi ha el premi Serra d'Or, el Carles Riba,

el Nacional de Cultura i la Creu de Sant Jordi

“Brecht és un autor de
teatre reflexiu que té

moments molt emotius”

“L'artista sempre
està implicat en la
realitat del país”

Miquel
Pellicer


