
L’alta velocitat s’apropa cada
vegada més a Sant Andreu

ADJUDICADES

Les obres entre la
Sagrera i el Nus 
de la Trinitat

OBRES

El nou tram adjudicat
té una extensió d’uns
4,24 km de longitud

CALENDARI

19 mesos de treball 
a la Sagrera i 28 al 
tram de Sant Andreu

Pàg. 3

E N T R E V I S TA Pàg. 8

Andreu Sánchez
Activista cultural

“Sempre he estat obert
a tot, m’ha agradat
viure al dia i no dir mai
no a res”

E Q U I PA M E N T S Pàg. 6

Al maig,
“Fica’t al saT!”
Torna l’aparador 
d’arts escèniques

U R B A N I S M E Pàg. 4

Obres de millora 
a places i carrers 
del districte

El Districte de Sant Andreu està
disposat a preservar el seu patri-
moni històric. Per això té vuit
projectes amb un objectiu comú:
invertir en la preservació d’espais
i edificis històrics. En paraules de
la regidora del Districte, Gemma
Mumbrú, “el patrimoni històric
ens ha de servir com a fil conduc-
tor entre la història com a poble i
el futur com a centralitat metro-
politana”.
Els projectes donaran nova vida a
l’antiga fàbrica Fabra i Coats, el
Canòdrom, la Casa de les Aigües
de la Trinitat Vella, dos trams del
rec Comtal, la Casa Bloc, la cúpula
de l’església de Sant Andreu, la
font i l’escut de l’escola Ignasi Iglé-
sias i la Torre del Fang.   

Sant Andreu preserva 
el seu patrimoni històric

La visera del Canòdrom Meridiana és un element arquitectònic únic. Pàg. 5

P O L I E S P O R T I U Pàg. 7

“Mira com ballo”
Apropa el ritme als més
menuts

S E R V E I  P Ú B L I C Pàg. 6

Les biblioteques
engeguen un nou 
servei personalitzat 
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W L ’A G E N D AWI N F O Ú T I Lt

DIADA DE SANT JORDI

Del 23 d'abril al 3 de maig
8è concurs de punts de llibre 2008 
Biblioteca del Bon Pastor  (Estadella, 62)
Exposició dels treballs presentats amb el lema “Con-
vivència entre cultures”.

Dimecres 23 d’abril
Un poema, una rosa
A les 10 i 17 h. Carpa al carrer Martí Molins, 29
Recollida de poemes, endevinalles i roses. I a les sis de
la tarda, cantada d’havaneres amb Els nois de Xifré al
centre cívic La Sagrera.

Divendres 25 d’Abril 
Vanya on 42nd Street
A les 21 h. C. c. Sant Andreu (Gran de Sant Andreu, 111)
Programació de pel·lícules que tenen a veure amb el
món del teatre vist des dels ulls dels cineastes. Un film
de Louis Malle (1994).

24, 25 i 28 d’abril
Campanya de donació de sang
Horari: 10 a 14 i de 17 a 21 h
Hi haurà unitats mòbils per donar sang el dia 24 (plaça
Orfila), dia 25 (mercat Felip II) i dia  28 (Hipercor-Con-
cepció Arenal-Dublín).

Del 14 al 25 d’abril
Un passeig sentimental pel barri
Centre  cívic La Sagrera “La Barraca” (Martí Molins, 29)
Mostra de fotografies on les protagonistes són les dones i
els indrets de La Sagrera i altres barris del districte.

Del 16 d’abril al 16 de maig
Barcelona i el mar
Centre cívic Sant Andreu (Gran de Sant Andreu, 111)
A partir de la mirada fotogràfica de Juan Carlos Blanco,
podrem recrear el que ha estat un dels canvis més pro-
funds de Barcelona: l’obertura al mar.

Fins al 18 de maig
El Romànic i la Mediterrània
Museu Nacional d’Art de Catalunya -MNAC 
(parc de Montjuïc)
Obres rigorosament seleccionades de França, Itàlia, la
Gran Bretanya i els Estats Units en diverses tècniques del
Romànic, de la talla a la pintura sobre taula i la pedra.

Divendres 11 d’abril 
I conte contat, aquest conte 
no s’ha acabat
A les 17.45 h.  La Sagrera “La Barraca” (Martí Molins, 29)
A càrrec del Grup de teatre del CEIP El Sagrer. Dins de
la Mostra de Teatre Amateur de la Sagrera.

Dissabte 12 d’abril
Vampir va a l’escola
A les 12 h. B. Ignasi Iglésias-Can Fabra (Segre, 24-32)
Història d’un petit vampir que viu amb la seva família en
una tètrica mansió envoltada de fantasmes i monstres.

Dijous 17 d’abril
El món dels tovets
A les 18 h. Biblioteca del Bon Pastor  (Estadella, 62)
Un llibre, un tovet, una història.

Dissabte 19 d’abril 
El conte del Poniol
A les 12 h. C. c. La Sagrera “La Barraca” (Martí Molins, 29)
Titelles de la Cia. La Barrila. A partir de 3 anys.

Dissabte 19 i diumenge 20 d’abril
L’aniversari de Numira
Ds, a les 17.30 h. Dg, a les 12 h. SAT (Neopàtria, 54)
Companyia Fanàtik Visual.

Del 3 al 20 d’abril
MAM (Modern Art Modern)
Dj i dv, a les 21 h. Ds, a les 21.30 i dg a les 18.30 h. 
Sant Andreu Teatre-SAT (Neopàtria, 54)
Un viatge a través de totes les arts. Del teatre a la pin-
tura i de la música a la dansa sense oblidar els clàssics.
Companyia Toni Albà i Equip Copi Rait.

Última setmana d’abril i maig
Fica’t al SAT
Diferents horaris. SAT (Neopàtria, 54)
Programació de teatre amateur.

Divendres 25 d’abril
Concert d’Evelio Tieles i Àngel Soler
A les 21 h. Nau Ivanow (Hondures, 28)
Obres de Mozart, Turull, Sarasate... 

SANT ANDREU
B A R C E L O N A

www.bcn.cat/publicacions

bcnrevistes@bcn.cat

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.
Casal gent gran El Caliu el Congrés 93 351 39 53
Acàcies, 26-28.

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

A l sector de la Sagrera, els
objectius de l’obra són

desviar les actuals vies de les
línies de Granollers-Girona-
Portbou i del Maresme per
permetre la construcció de la
futura estació de la Sagrera,
així com construir una plata-
forma d’uns 1,66 km per al
pas dels trens d’alta veloci-
tat, mentre es construeix
l’estació de la Sagrera entre el
pont de Felip II i el Triangle
Ferroviari. Entre les actua-

cions que es duran a terme,
destaca la construcció prèvia
als desviaments de part dels
túnels definitius de la xarxa
de Rodalies, la reforma dels
col·lectors pluvials i d’una
nova galeria elèctrica afectats
per la nova plataforma ferro-
viària, el desviament de les
dues línies de Rodalies que
travessen aquest sector, la
plataforma per al pas de la lí-
nia d’alta velocitat mentre es
construeix l’estació de la Sa-
grera, així com el trasllat i la

reconstrucció de la subesta-
ció elèctrica d’alimentació de
les línies ferroviàries de tota
la zona del triangle ferroviari.
El pressupost de les obres
d’aquest tram ascendeix a
prop de 68 milions d’euros.
Al sector de Sant Andreu, a
més de la construcció de la
plataforma d’uns 2,58 km
entre el Triangle Ferroviari i
el Nus de la Trinitat, l’adjudi-
cació de les obres permetrà
reformar l’actual sistema fer-
roviari a Sant Andreu Com-

tal, la construcció dels túnels
d’accés rodat a l’estació de la
Sagrera en forma de viari se-
gregat, la construcció de les
cobertures de les infraestruc-
tures ferroviàries i viàries,
així com la urbanització ge-
neral de tota la zona, excep-
tuant-ne el parc lineal. A més
de les noves línies de la xarxa
de Rodalies, es construirà la
nova estació coberta de Sant
Andreu Comtal, la qual és ac-
tualment decoberta, amb
tots els inconvenients que
això comporta: pluja, fred, el
soroll del pas dels trens...
Amb les obres s’adequaran
les andanes i el vestíbul als
estàndards actuals d’accessi-
bilitat. Amb la nova configu-
ració, es disposarà d’una es-
tació coberta i  totalment
accessible i, a més, la nova es-
tació es desplaçarà uns me-
tres cap el parc, de manera

que el carrer de l’Andana de
l’Estació podrà ser més am-
ple. El projecte també preveu
la construcció d’uns tallers
del tren d’alta velocitat sota
una llosa de cobertura, així

com diversos treballs comple-
mentaris de desviaments fer-
roviaris i viaris i els nous
col·lectors de drenatge. El
pressupost total d ’aquest
tram de les obres és de més
de 177 milions d’euros.
Totes aquestes obres estan
cofinançades per Adif i l’em-
presa Barcelona Sagrera Alta
Velocitat.
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Les obres de l’estació de la Sagrera, entre Felip II i el triangle ferroviari, ja han començat.

El passat 20 de febrer es van

adjudicar les obres de  trams del

tren d’alta velocitat al seu pas 

pel districte de Sant Andreu, entre 

la Sagrera i el Nus de la Trinitat.

El tram tindrà uns 4,24 km i serà

totalment soterrat

C IU TA DA N S OPINE N

Aitor Vergara
Estudiant

Sí que ho sabia, i penso
que hi haurà avantat-
ges, com una pujada de
la qualitat de vida del
barri, però també hi
haurà desavantatges:
desapareixerà l’ambient
de poble al barri.

Anna Lima
Òptica

Sí que ho sé i em sem-
bla bé, perquè millorarà
la comunicació del barri
i, encara que a llarg
termini ho agrairem,
ara ens tocarà patir les
obres.

Joan Teixidor
Autònom

No ho sabia, però em
sembla bé que es faci,
perquè tindrem un
tram de gran velocitat
que ens connectarà
amb Europa, que és el
que necessitàvem des
de fa molt temps.

M. Pilar Araque
Mestressa de casa

Sí que ho sabia. Em
sembla bé, perquè
remodelarà tota aques-
ta zona i quedarà molt
bonic, però, d’altra
banda, vindrà molta
gent i això canviarà
l’estil de vida del barri.

Víctor Feliu
Estudiant

Sí, sí que ho sé i penso
que d’una banda por-
tarà avantatges i pro-
grés, però de l’altra farà
que el barri deixí de ser
el que és ara actual-
ment.

Mara Bertalot
Mestressa de casa

Lo sabía y pienso que
para el barrio será
bueno, porque será un
progreso, aunque hará
que se encarezca todo y
a nosotros, los inmi-
grantes, no nos es favo-
rable, debido a nuestra
situación.

S a p  q u e  s ’ h a n  a d j u d i c a t  l e s  o b r e s  d e  l ’ AV E  a  S a n t  A n d r e u ?

Adjudicat el tram de l’AVE entre
la Sagrera i el Nus de la Trinitat

Les obres estan
cofinançades per
Adif i Barcelona
Sagrera Alta
Velocitat



Imatge de la Torre del Baró el mes de gener de 1945.
(Foto: AHCB-AF.)
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U R B A N I S M E

Redacció

A rreu dels barris del dis-
tricte, es posaran en

marxa en els propers mesos
diverses obres de millora de
places i carrers amb l’objec-
tiu de convertir l’espai públic
de Sant Andreu en un refe-
rent de qualitat urbana. 
A les obres del carrer Barri
Vermell, es continuaran
aplicant els criteris seguits
en les últimes actuacions
d’urbanització, com la del
carrer Estadella, pel que fa al
procés de pacificació i orde-
nació del trànsit viari al bar-
ri de Bon Pastor, per tal de
prioritzar l’espai per als via-
nants i millorar l’accessibili-
tat d’aquesta zona on, en els
últims anys, s’han ubicat di-
versos equipaments públics.
El foment dels espais per a
vianants també és una de
les principals característi-
ques de la remodelació del
carrer Llenguadoc, que ha
consolidat actuacions de pe-
tites dimensions que s’han
fet en els últims temps, com
ara l’enllaç amb el carrer
Onze de Setembre i l’en-
creuament amb el carrer de

les Monges i el carrer Ne-
opàtira, un carrer de vuit
metres d’amplada en el qual
també es potencia el pas de
vianants, tot i que es manté
el trànsit de vehícles de resi-
dents i per a ús comercial.
Pel que fa al barri de la Sa-
grera, als carrers de Monlau
i Mossèn Juliana, es conti-
nua el criteri d’augmentar
els espais per a vianants. En
el primer cas, es completa el
tram del carrer que restava
per reurbanitzar, que s’adap-
ta als nous paràmetres que
recentment s’han aplicat al
carrer Martí Molins. En el
segon, es tracta d’un carrer
de vuit metres d’amplada en
el qual també es potencia el
pas de vianants, tot i  que
manté el trànsit de vehicles
de residents i per a ús co-
mercial. Finalment, en el
tercer carrer, els vianants
també passen a tenir el pro-
tagonisme en detriment
dels cotxes.

D’altra banda, al barri de
Navas, es planteja comple-
tar, a tot el recorregut del
carrer de Biscaia, l’actuació
que ja es va fer en el tram
comprès entre l’avinguda
Meridiana i Pare Claret; és a
dir, s’unifica l’espai en una
sola plataforma per priorit-
zar els vianants, amb una
ampliació significativa de les
voreres i la plantació d’ar-
brat amb un sistema de reg
per degoteig.
Finalment, al carrer Garcila-
so, en el tram Congrés-In-
dians, es farà una de les ac-
tuacions més destacades: es
renovarà de manera integral
el tram entre Olesa i passeig
Maragall, que té tres espais
ben diferenciats, entre Con-
cepció Arenal i Matances,
entre Matances i Francesc
Tàrrega, i el tram final fins a
Maragall. Cada un d’aquests
trams es tractarà de manera
diferencial dins de la unitat
general de l’actuació.

El carrer Garcilaso en el tram del barri Congrés-Indians.

Bona part de les
obres de transfor-
mació de les 
places i els carrers
del districte tenen
com a objectiu
principal donar
preferència als
vianants 

La Torre del Baró
La finca de la Torre del Baró o Quadra de Vallbona es tro-
bava a l’extrem del terme municipal de Sant Andreu de Pa-
lomar, fins que el 1897, en quedar agregada aquesta pobla-
ció a Barcelona, la propietat va quedar al límit del territori
on acabava Barcelona i començava Montcada. En aquest
indret, propietat del baró de Pinós, el 1797 es va construir
l’edifici conegut com la Torre del Baró, que va estar en peu
fins al 1967 quan va ser enderrocat per construir-hi l’auto-
pista. Aquest edifici es trobava a l’antiga carretera de Barce-
lona a Ribes davant de l’actual estació del tren.
Finalment la finca fou comprada al baró de Pinós per Car-
les Edmon, pare de Manuel Sivatte, el darrer propietari,
que vivia llargues temporades a la seva casa de Sarrià,
mentre que a la Torre del Baró només passava els tres me-
sos d’estiu. A la mort de Manuel Sivatte el 1931, els seus
fills Jaume i Maurici van posar a la venda la propietat a
partir de petites parcel·les, cosa que originà la urbanització
del barri de Torre Baró. La casa anomenada Torre del Baró
se la va quedar el seu fill Maurici, que no hi va viure mai.
Mentre es desenvolupava el barri de Torre Baró, la casa
va ser arrendada a un veí anomenat Mauricio, el qual hi
va muntar als baixos la primera botiga de comestibles. Al
costat de la torre i al llarg de la carretera es va anar po-
blant  d’edificacions, que esdevenien el nucli central o car-
rer principal del nou barri. Amb la construcció de l’auto-
pista i el canvi de traçat de la carretera de Ribes, tant la
torre com les altres construccions van desaparèixer, a
més de dividir aquella zona en dues parts: la de baix, a to-
car del rec Comtal, esdevingué el barri de Vallbona i la de
dalt, el barri de Torre Baró.
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

Obres de millora de l’espai
públic a places i carrers

Escolta Districte 9 Ràdio
La radio municipal del 

districte de Sant Andreu100.4 FM
Per internet: d9radio.com
bcn.cat/santandreu

Si vols col·laborar amb nosaltres, ens trobaràs al centre cívic Bon Pastor Passeig Enric Sanchís, 12  Telèfon 93 314 79 47



Joan Àngel Frigola

Alguns estan a punt d’inau-
gurar-se, d’altres estan en

obres i uns tercers estan en
fase d’estudi; són projectes
molt diferents i el nivell d’in-
versió i el calendari també va-
rien molt, però tots vuit tenen
un objectiu comú: preservar el
patrimoni històric dels barris
de Sant Andreu. 
El recinte fabril de la Fabra i
Coats, un dels recintes indus-
trials més grans i més ben
conservats de l’estat, té clar ja
quins seran els seus usos fu-
turs. Tindrà una nova vida lli-
gada a la creació artística,
però també acollirà un espai
de museu que preservarà la
memòria industrial de la ciu-
tat i un centre d’interpretació
de la mateixa fàbrica, que es-
tarà ubicat a les antigues cal-
deres. Tot això es farà plena-
ment compatible amb la
preservació de l’arquitectura,
tant pel que fa als edificis,
com pel que fa als elements
adossats. En aquest, sentit el
Museu d’Història de la Ciutat
ja treballa per veure quins són
els elements d’interès que cal
preservar. Dues institucions
més treballen també en la
preservació d’una altra mena
de material, la documentació

que hi havia a l’antiga fàbrica.
L’Arxiu Municipal del Distric-
te i l’Arxiu Nacional de Cata-
lunya estan fent la tria dels
documents per veure quines
cal guardar. Posteriorment es
decidirà on ha d’anar a parar.
La font i l’escut de l’escola Ig-
nasi Iglésias ja s’han recupe-
rat i són a punt d’inaugurar-
se. Es farà el dia 14 d’aquest
mateix mes d’abril. I un altre
espai a punt d’estrenar una

nova vida és la Casa de les Ai-
gües de la Trinitat Vella, que
acollirà una escola-taller
d’arts gràfiques. Al costat ma-
teix hi ha un dels dos trams
del rec Comtal que hi ha a
Sant Andreu. L’altre és al cos-
tat de l’escola-taller Barcelo-
na, al carrer Monasterio. És
previst fer-ne un estudi per
conèixer el seu estat de con-

servació i mirar si és possible
fer-ne visitable algun tram.
Per altra banda, l’INCASÒL ja
és a punt de començar les
obres que han de permetre
que la Casa Bloc recuperi defi-
nitivament la seva imatge ori-
ginal, tant l’Ajuntament com
la Generalitat, han posat la
seva part de diners per a la
restauració de la cúpula de
l’església de Sant Andreu a
disposició del Bisbat i ja s’hi
ha instal·lat les grues necessà-
ries per iniciar les obres. 
Un altre element arquitectò-
nic únic, gràcies al càlcul d’es-
tructures que suposa, és la
visera del Canòdrom Meridia-
na. El projecte preveu deixar
un espai lliure al davant, sufi-
cient perquè es pugui apreciar
tal com es mereix una obra
com aquesta. Finalment, en-
cara que a més llarg termini,
hi ha el projecte preservació
de la Torre del Fang. S’està
treballant per fer-ne  compa-
tible la conservació amb les
obres del túnel de l’AVE. L’ob-
jectiu final és que pugui tenir
una nova vida en forma d’e-
quipament cultural.
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N O T Í C I E Sf
Nova sala per a joves al centre Garcilaso
La Sala és el nom del nou espai de trobada per a joves
entre 12 i 16 anys  que s’ha obert al centre Garcilaso.
Té una capacitat per a uns 20 usuaris i funciona di-
lluns i dimecres de 17.30 a 21.00 hores, temps du-
rant el qual s’ofereix una activitat relacionada amb
temes que els preocupen. Per participar-hi, cal ins-
criure-s’hi prèviament.  L’objectiu de la Sala és oferir
un recurs d’educació no formal i ampliar les alterna-
tives d’ocupació del lleure.

“Un passeig sentimental pel barri”
“Un passeig sentimental pel barri” és el títol de
l’exposició fotogràfica que del 14 al 25 d’abril es pot
visitar al centre cívic La Sagrera. Està organitzada
per Mirada de Dona i són imatges que mostren el
barri vist amb ulls de dona. El fotògraf Xavier
Basiana les ha realitzades a partir dels indrets
destacats per les dones participants. A la imatge, 
el fotògraf amb les participants.

Homenatge a Josep Verdaguer 
El proper dia 9 de maig es descobrirà una placa a
l’eucaliptus que va plantar, l’any 1952, el pintor de
Sant Andreu Josep Verdaguer i Coma, medalla
d’Honor de la Ciutat 2001, que va morir el passat
14 de març. L’acte tindrà lloc al carrer Josep Solde-
vila, a tocar del carrer Sant Adrià, a les 17.30 h.

Convocatòria del Premi Miquel Casablancas 
El Sant Andreu Contemporani Concurs d’Arts Visuals
ha obert la convocatòria pública perquè els joves ar-
tistes presentin propostes per al Premi Miquel Casa-
blancas 2008. Els dossiers es podran entregar al cen-
tre cívic Sant Andreu els dies 29 i 30 d’abril i el 2 i 3
de maig. Una selecció de les propostes formarà part
del programa d’exposicions i activitats de Sant An-
dreu Contemporani. 

Alguns projectes
són a punt
d’inaugurar-se i
altres tenen un
calendari més llarg

Sant Andreu té en

marxa fins a vuit

projectes diferents,

ubicats als diferents

barris del districte,

amb l’objectiu comú

de preservar el

patrimoni històric

La Casa de les Aigües de Trinitat Vella.

La seu del Districte de Sant Andreu, a la plaça Orfila.

Tothom és convidat a participar als consells de barri 
Redacció

La segona quinzena d’abril
se celebren els consells de

barri del districte de Sant An-
dreu, un nou espai de partici-
pació ciutadana obert a tot el
veïnat. Els consells són un
compromís del Pla d’Actuació
Municipal, que es van posar
en marxa durant l’elaboració
del Pla d’Actuació del Distric-
te, l’octubre del 2007. 
A partir d’ara, els consells de
barri es faran cada tres me-

sos. La regidora del Districte,
Gemma Mumbrú, assistirà a
totes les sessions, on s’expo-
saran les novetats principals
sobre el barri (projectes, ac-
tuacions...), i a continuació
els assistents podran opinar
sobre qualsevol assumpte re-
lacionat amb el barri.
Els consells es faran en
aquests llocs i dates: Baró de
Viver (casal de gent gran Baró
de Viver, 16 d’abril); Bon Pas-
tor (centre cívic Bon Pastor,

17 d’abril); la Sagrera (centre
cívic la Sagrera, 21 d’abril);
Navas (casal de gent gran de
Navas, 22 d’abril); Congrés-In-
dians (casal de barri Caliu, 24
d’abril); Sant Andreu (centre
cívic Sant Andreu, 28 d’abril);
Trinitat Vella (centre cívic Tri-
nitat Vella, 29 d’abril). Les ses-
sions començaran a les 19 h.
L’Audiència Pública se cele-
brarà el 24 d’abril (19.30 h) al
Casal Caliu el Congrés (c. Acà-
cies, 26-28). 

Vuit projectes destinats a 
preservar el patrimoni històric 
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E Q U I P A M E N T S

Dolors Roset

Del 26 d ’abril  al  25 de
maig, el saT! (Sant An-

dreu Teatre) es convertirà en
un aparador de les arts escè-
niques del barri. Grups que
es dediquen al teatre, la dan-
sa, el circ, la màgia, la música
i la poesia han estat cridats a
presentar propostes per a
aquesta mostra. Un jurat vet-
lla perquè tots els espectacles
reuneixin uns cr iter is de
qualitat i valora molt espe-
cialment les propostes origi-
nals que no s’hagin estrenat
anteriorment.
Durant un mes, aquest teatre
municipal ofereix l’espai, el
suport tècnic de llum i so,
així com la promoció i difu-
sió a entitats del barri. Sant
Andreu té una llarga i impor-
tant tradició escènica en tea-
tre, dansa i esbarts. Per als
grups que hi ha ara, la mos-
tra és una ocasió de poder
presentar les seves creacions
i, per al públic, una oportuni-
tat assequible d’assistir a es-
pectacles, ja que la majoria
de preus estan entre els cinc i
els vuit euros.

Aquesta és la cinquena mos-
tra que convoca el saT! La
inicia un recital gratuït de
música a cappella de totes les
èpoques, des del Renaixe-
ment fins a la música disco,
acompanyat de coreografies i
divertides presentacions. Un

concert de diverses corals del
barri, un altre de rock i la
sarsuela La Generala comple-
ten l’oferta musical. Pel que
fa al teatre, es faran repre-
sentacions de tot tipus d’o-

bres clàssiques i contemporà-
nies, des de teatre infantil,
comèdia, misteri i drama,
fins a teatre musical i varie-
tats. En total es presentaran
12 obres. De dansa, hi haurà
les representacions d’un es-
bart i un grup d’estil contem-
porani. En clau més intimis-
ta, també s’oferirà un recital
de poesia.
Amb alguna excepció, les re-
presentacions estan progra-
mades de dijous a diumenge,
els festius a la tarda i els al-
tres dies al vespre.

Més informació:
saT! Sant Andreu Teatre
C. Neopàtria, 54
Telèfon: 93 345 79 30
www.bcn.cat/santandreu-
teatre

De les vint 
companyies que
actuen, tres ho
faran per primera
vegada

En aquesta mostra

de les arts 

escèniques, grups de

Sant Andreu tenen

l’oportunitat de 

presentar tot tipus 

d’obres en públic

El saT! dóna oportunitat als grups del districte de Sant Andreu.

Torna l’aparador d’arts 
escèniques “Fica’t al saT!”

La parada de menuts Ramells Martín és tot
un clàssic del mercat de Felip II. La porta el

Joaquim Ramells Martín, que s’encarrega de la
gestió, per bé que ens atenen la Montse i la
Rosi, que hi són des de fa més de trenta anys i
havien treballat amb la Manolita, mare del Joa-
quim, que va dur la parada fins a l’any 2001. El
producte estrella de la parada són els “callos” i
en tenen de tres tipus diferents. També tenen
èxit el fetge, el cor i la llengua de vedella, i els
caps de xai i cabrit. Els immigrants d'Amèrica

del Sud en són grans clients i això va ajudar
aquest establiment a superar el sotrac del negoci
provocat per l’alarmisme de la crisi de les "va-
ques boges". La família Ramells Martín té una
llarga tradició en el negoci de menuts; tenen una
parada al mercat del Verdum, una altra al del
Carmel i una altra al de Sant Ildefons, de Cor-
nellà, que porta la Laura, germana del Joaquim.
Menuts Ramells Martín
Mercat de Felip II. Parada 186-187-188 
c. Felip II, 118 /  Tel. 93 351 19 29

E L  T A U L E L L

Una parada de menuts amb llarga tradició familiar

La parada Ramells Marín és un clàssic del mercat de Felip II.

Joan Anton Font

S E R V E I  P Ú B L I C

P. F.

Les biblioteques públiques són uns dels equipa-
ments més ben valorats i que més públic atrau de 
la ciutat. Com resulta lògic, qualsevol ampliació de
l’oferta o millora del servei són benvinguts. 
El Consorci Biblioteques de Barcelona ha engegat
una campanya per difondre entre els seus usuaris
un nou servei d’informació personalitzada. Es trac-
ta d’un butlletí electrònic que s’envia sense periodi-
citat fixa –depèn de la quantitat de novetats que hi
hagi– als usuaris que s’han donat d’alta i que inclou
informacions de les activitats programades, com
també dels avantatges i les ofertes vigents en temes
culturals, a disposició de les persones que tenen el
carnet de les biblioteques. 
Si bé la majoria de descomptes estan al voltant del
20%, hi ha promocions de fins al 50% i del 100% en
el cas d’algun espai municipal. Abasten camps tan
diversos com el teatre i la dansa, museus, exposi-
cions i concerts, equipaments públics i també pri-
vats. També s’ofereixen descomptes en comprar a
determinades llibreries de la ciutat. 
Per gaudir d’aquest nou servei, només cal anar a la
biblioteca més propera, demanar l’alta i donar el cor-
reu electrònic. Els interessats també poden donar-se
d’alta entrant al web www.mesbiblioteques.com.
En aquest cas, només s’han d’introduir les dades
(nom i número de soci), indicar la biblioteca o bi-
blioteques de la qual es vol rebre la programació i
marcar el tipus d’informació que es vol tenir (sobre
descomptes, per a infants, joves, adults i/o gent
gran). Lògicament, és imprescindible tenir el carnet
de biblioteques de Barcelona, el qual és gratuït.

Les biblioteques engeguen 
un nou servei personalitzat 
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P O L I E S P O R T I U

Pere S. Paredes

Els passats dies 3 i 5 de març es
van portar a terme les diferents

activitats que componen el projecte
“Mira com ballo” entre diferents
centres escolars de Sant Andreu.
Els 448 alumnes de 12 centres do-
cents del districte es van apropar al
ritme en moviment. Amb balls, jocs
i música, van descobrir les habili-
tats motrius del seu cos.
Amb la música i el ritme, els nens i
nenes de P4 i P5 van compartir ex-
periències, d’una manera molt dis-
tesa i divertida, a la vegada que van
fer noves activitats lúdiques i es-
portives amb els seus companys.
Aquesta activitat ha estat promo-
guda des del Districte de Sant An-
dreu, conjuntament amb el Consor-
ci d’Educació de Barcelona, amb la

coordinació del Centre de Recursos
Pedagògics de la Ciutat de Barcelo-
na, i ha ofert les seves activitats
d’hora i mitja, com a màxim, entre
les 9.30 i les 12.30 hores del matí.
Els centres participants de “Mira
com ballo” a Sant Andreu han estat:
Sant Pere Nolasc, Turó Blau, Sant In-
nocents, Octavio Paz, Arrels, Rosa
dels Vents, Mare de Déu de la Mercè,

Bernat Boïl, L’Estel, Ignasi Iglésias,
Eulàlia Bota i Pompeu Fabra. 
Sota la vigilància i control de l’Asso-
ciació Esportiva Joc Viu, el progra-
ma “Mira com ballo” va utilitzar les
instal·lacions esportives del Polies-
portiu Municipal Ignasi Iglésias,
així com les del gimnàs del CEIP Ig-
nasi Iglésias. 
Aquestes activitats, que oferien en
cada sessió la possibilitat de poder

apuntar, com a màxim, 75 alum-
nes, han comptat amb molt bona
resposta tant per part dels centres
docents com per part dels nens i
nenes, que s’ho passaven d’allò més
bé amb els monitors i les activitats
musicals del projecte.

Quasi 450 nens i nenes

de P4 i P5 van participar

en el projecte “Mira com

ballo”, activitat feta 

amb diferents escoles del 

districte 

L’activitat es va dur a
terme al Poliesportiu
Municipal i al CEIP
Ignasi Iglésias

Alumnes de les escoles del districte participants al “Mira com ballo”.

El projecte “Mira com ballo”
apropa el ritme als més menuts

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
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

Web de Serveis Socials

S'informa de quins són els punts clau del
nou model de Serveis Socials de
Barcelona.  Hi ha resposta per a pregun-
tes com: quin és el compromís de
l'Ajuntament per als pròxims anys en
l'àmbit dels Serveis Socials?, quines són
les millores previstes per l'atenció social
bàsica? o quin es el centre de Serveis
Socials que et correspon? 
www.bcn.cat/serveissocials 

Web de Tràmits

Té com a principal objectiu aconseguir que
el conjunt de la ciutadania i les empreses
estalviïn temps a l'hora de tramitar i fer
gestions amb l'Ajuntament. Entre els trà-
mits i gestions que s’hi poden dur a terme
hi ha el comunicat d'obres, els comunicats
d'activitats, les devolucions d'ingressos
indeguts, els pagaments de multes o els
pagaments de tributs, entre d’altres. 
www.bcn.cat/tramits

w



SANT ANDREU8 Abril 2008

Què és un activista cultural?
Una persona que promou la cultura a
través de la seva feina i la multicultu-
ralitat en tots els seus aspectes.
Com ho fa?
Treballem amb pluralitat, immediate-
sa i improvisació; una de les nostres
virtuts és que fem en dos dies allò
que ens demanen.
Què em pot oferir?
Espectacles a mida de tota mena: tea-
tre, teatre escolar, música, anima-
cions infantils, espectacles sobre el
món àrab, etc.
Alguna cosa més?
Bé, des de fa uns anys tots els espec-
tacles del Tibidabo i l’animació del
Krüeger Hotel.
I a Sant Andreu?
La programació cultural del Versalles,
a banda de col·laborar amb els dia-
bles, la Festa Major, etc.
D’on ve tota aquesta inquietud?
Segurament de la meva família. Els
meus pares havien estat artistes aquí,
als catalanistes i a l’Eco de Catalunya,

fent sarsuela o a la coral, i jo he here-
tat tot això.
Ha estat difícil?
Em va caldre espavilar-me de ben pe-
tit. Amb quinze anys, vaig haver de
deixar els estudis i posar-me a treba-
llar repartint electrodomèstics a la
botiga de sota de casa.
Quan descobreix la vocació cul-
tural?
Sempre he estat obert a tot. M’ha
agradat viure al dia i no dir mai no a
res; en aquest context, tot m’ha vin-
gut donat. Amb aquesta forma de fer
que et crea una base molt sòlida, aca-
bes fent tots els papers de l’auca. Vaig
començar amb els diables, practicant
les xanques, etc. fins que un dia em
van trucar per fer un càsting d’actors
al Tibidabo; d’això fa divuit anys. Tot
el que sé d’actor ho he après allà.
I com ha estat aquesta evolució?
Doncs des d’interpretar un munt de
personatges per animar les cues, fins
a crear la meva pròpia empresa. He
organitzat tota mena d’espectacles,
cercaviles, diables, etc. Finalment,
com que el volum de feina va pujar
tant, vaig haver de deixar de ser tre-
ballador i centrar-me només en l’or-
ganització dels espectacles.

Quin d’aquests li agrada més?
Els diables, perquè és una creació ín-
tegrament meva i  que em porta
molts records viscuts amb el grup de
diables de Sant Andreu.

I dels espectacles del món àrab?
La cultura àrab és molt rica. A més,
penso que ens porten uns quants
anys d’avantatge i, com que van estar
molts anys aquí, ara volem reflectir
tot aquest món cultural que tenen
per mitjà de la música, la dansa, l’art,
la pintura, els gravats amb henna,
harmonitzat amb les khaima, que
són les seves tendes típiques.
Quina és la demanda d’aquest
esdeveniment?
Ho fem sobretot per a empreses i
ajuntaments, i després hi ha un sec-

tor de públic privat, sobretot casa-
ments a la platja, una cosa que fem
molt, i convencions.
Per què porta una samarreta de
Pallassos sense fronteres?
Aquesta és una organització que m’a-
grada molt, amb la qual, mitjançant
en Pep Callau, hem fet quatre expedi-
cions. La veritat és que aquest és un
projecte molt enriquidor, en el qual
vas a fer una ajuda psicològica a tra-
vés del riure. Encara que penso que,
malgrat tot el teu esforç, sempre reps
més dels nens del que dónes; al-
menys és la sensació que sempre te-
nim quan tornem d’expedició.
On ha estat?
A l’Índia, al Senegal, al Camerun, i
ara al Perú, a Pisco, la zona on van
patir el terratrèmol. És un lloc on la
gent sobreviu molt malament i sense
ajudes del govern.
Quina és la seva implicació amb
el bar Versalles?
M’encarrego de la part cultural, propo-
sant concerts de música, presenta-
cions de llibres, xerrades culturals, etc.
Un lloc per viure?
A banda de Sant Andreu, Marrà-
queix, perquè és un balneari emocio-
nal.

E N T R E V I S T A A n d r e u  S á n c h e z ,  a c t i v i s t a  c u l t u r a l

El polifacètic Andreu Sánchez al subsòl del bar Versalles.

Pràcticament des del seu naixement, Andreu

Sánchez ha estat vinculat al món de la cultura,

una passió que, amb el pas dels anys, ha 

convertit en una professió que estima i li agrada

“Amb quinze anys vaig
haver de deixar els 
estudis i posar-me 

a treballar repartint 
electrodomèstics”

“Sempre he estat obert a
tot, m’ha agradat viure al
dia i no dir mai no a res”

Josep Maria
Contel


