
El Nadal arriba amb un munt
d’activitats per als infants 
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El pare Noel, Reis i
patges passejaran
per diversos carrers

CONTES

La Biblioteca Ignasi
Iglésias fa activitats
sobre lectura 

SaT!

Espectacles 
familiars al Sant
Andreu Teatre 

Pàg. 3

E N T R E V I S TA Pàg. 8

Emilio Torres
President del Comitè
d’Empresa de la planta 
de Barcelona de Mercedes
Benz España 

“Estamos buscando
una salida a esta 
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Comença 
la campanya de
tinença responsable 
d’animals

Al final del mes de novembre van
començar les obres de remodelació
del carrer Mireia, una de les inter-
vencions més emblemàtiques del
Pla d’Intervenció Integral de Trini-
tat Vella, que ha de culminar, jun-
tament amb altres actuacions ur-
banístiques, amb la creació d’un
itinerari per a vianants destinat a
millorar l’accessibilitat i la comuni-
cació veïnal. Les actuacions previs-
tes inclouen la unificació del nivell
de la calçada i les voreres i la
instal·lació de bandes de reducció
de velocitat per pacificar el trànsit.
S'hi modernitza el clavegueram  i
s'hi soterren les línies aèries de ser-
veis. També s’hi crearà un nou es-
pai verd que separarà el carrer de
l’avinguda Meridiana.

Trinitat Vella avança en 
la millora de l’espai públic 

El carrer Mireia formarà part d’un itinerari per a vianants del barri. Pàg. 5
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S E R V E I  P Ú B L I C Pàg. 6

Punts de recollida
d’avets de Nadal
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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

Del 2 al 4 de gener
Visita reial a la rambla 
A les 18 h. Rambla Onze de Setembre 
Organitza: Ass. de Comerciants Onze de Setembre.

Dissabte 5 de gener
Cavalcada de Sant Andreu i La Sagrera
A les 17.30 h. Plaça de l’Estació de Sant Andreu Comtal
Recorregut: pl. de l’Estació Sant Andreu Comtal, plaça
Orfila, Torres i Bages, Palomar, Gran de Sant Andreu,
Sagrera, Coll, plaça Masadas. A partir de les 19 h espec-
tacle infantil a la plaça Masadas.

Dissabte 5 de gener
Cavalcada de Trinitat Vella
A les 18.30 h. Carrers del barri 
Organitza: Comissió de Festes de la Trinitat Vella.

Fins al 21 de desembre
Imatges del Besòs. Exposició fotogràfica
de la història del riu Besòs
A les 19.30 h. C. cívic Bon Pastor (pg. Enric Sanchis, 12)
L’objectiu de l’exposició és la recuperació del “riu Besòs”
com a element econòmic i social de trobada i donar-lo a
conèixer com un “ecosistema viu”. 

Fins al 7 de gener
Imaginari andreuenc 
Centre cívic Sant Andreu (Gran de Sant Andreu, 111) 
Exposició sobre la Germandat de Trabucaires, Gegants
i Grallers de Sant Andreu. 

Fins al 20 de gener
Che! Revolució i mercat 
Palau de la Virreina, Espai 2 (la Rambla, 99)
Obres d’artistes contemporanis al voltant de la mítica
foto del Che feta per Korda.

Del 7 de desembre al 12 de gener
Josep i Maria
A les 21.30 h. Nau Ivanow (Hondures, 28-30)
Una obra que destapa tots els tòpics referents a les fes-
tes de Nadal, símbol de la unió familiar. De Peter Turri-
ní i dirigida per Carme Portaceli. Els dies 2 i el 5 no hi
ha funció.

Dijous 20 de desembre
La bruixa del Puigsagordi
A les 18 h. B. Bon Pastor (Estadella, 62)
Sac de rondalles per a nens i nenes a partir de 4 anys.

Divendres 21 de desembre
Els contes de la Jamela 
A les 11 h. Bib. Ignasi Iglèsias-Can Fabra (Segre, 24-32)
Històries de la col·lecció de contes basats en el personat-
ge d’una nena sud-africana. A càrrec d’Anna Gabernet. 
Recull, juga i viu 
A les 17.30 h. Plaça Robert Gerhard 
i centre cívic Bon Pastor (pg. d’Enric Sanchís, 12 )
Activitat adreçada a infants i joves consistent en tallers
infantils, caga tió i animació infantil a càrrec del grup
Pepsicolen. 

15, 16, 22 i 23 de desembre
Contes del cel 
Hi havia una vegada la lluna, el sol i un núvol que vo-
lien explicar uns contes, i es van posar d’acord amb Xir-
riquiteula Teatre per sortir a l’escenari.

Dijous 3 de gener
Calendari de festes del món
A les 17 h. Bib. Ignasi Iglésias-Can Fabra (Segre, 24-32)
Cicle Un Nadal de conte amb un relat sobre les dife-
rents festes religioses d’arreu el món. Narradora: Ada
Cusidó.

Divendres 14 de desembre
Amics del Bon Pastor+corals invitades 
A les 20 h. Centre cívic Bon Pastor (pg. Enric Sanchis, 12) 
S’oferirà cava i torrons als assistents. 

Diumenge 16 de desembre
Cantada de Nadales Coral l’Arpa
A les 17.30 h. Parròquia de Sant Joan Bosco (fsdfsdf)
Pessebre vivent, recitació del Poema de Nadal de Josep
M. de Sagarra, degustació gratüita de torrons i neules i
recollida de productes alimentaris.

Fins al 16 de desembre
Quan l’alegria és a la sala, 
la tristesa puja l’escala
Dv, a les 21 h; ds, a les 21.30 h i dg i ft, a les 18.30 h. 
Sant Andreu Teatre (Neopàtria, 54)
Un treball farcit de monòlegs i cançons picants del can-
tautor Quim Vila. 

SANT ANDREU
B A R C E L O N A
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Daniel Romaní

El Nadal és temps per re-
trobar-nos amb la família

i els amics, per descansar i
per gaudir del lleure. Al dis-
tricte de Sant Andreu hi ha
activitats per a tots els gustos
i totes les edats, però les més
abundants aquests dies són
les destinades als infants. 
Són nombroses les propostes
de contes i tallers durant les
vacances escolars de Nadal.
Tenen lloc a la Biblioteca Ig-
nasi Iglésias-Can Fabra.
S’inscriuen en el programa
“Un Nadal de conte”, una ini-
ciativa del Consorci de Biblio-
teques de Barcelona que en-

guany està dedicat a contes
solidaris que parlen d’altres
països i cultures i donen a
conèixer altres realitats als
infants. Aquests contes for-
men part de projectes de co-
operació relacionats amb la
literatura i, en concret, de
dues ONG: Llibre Obert i
Oxfam. Divendres 21 de de-
sembre, a les 11 del matí, té
lloc l’activitat Contes de la Ja-
mela; dijous 27 i divendres
28 de desembre, de les 17 a
19.30 hores, el “Taller de di-
buixos animats amb Flaix”
(cal assistir a les dues ses-
sions); dijous 3 de gener a les
17 hores, el “Calendari de

festes del món”, i dissabte 5
de gener a les 11 hores, “Bia-
tatà!”
Cal subratllar també l’activi-
tat per a infants “Recull, juga
i comparteix” (tallers, anima-
ció infantil...), que tindrà lloc
el  21 de desembre a les
17.30 hores a la plaça Robert
Gerhard i al centre cívic Bon

Pastor. En aquest mateix
centre cívic, el 14 de desem-
bre a les 20 hores, la Coral
Amics del Bon Pastor oferirà
el concert de Nadal. D’altra
banda, els dies 29 i 30 de de-
sembre, al matí i a la tarda, hi
haurà un patge reial en una
haima a la plaça del Comerç;
del 17 al 24 de desembre el
pare Noel passejarà per la
rambla Onze de Setembre, i hi
haurà un Rei Mag en aquesta
mateixa rambla (davant el nú-
mero 35) els dies 2, 3 i 4 de
gener a la tarda. El pare Noel
repartirà caramels al llarg del
carrer Gran (del carrer Malats
al carrer Residència) del 23 de
desembre al 5 de gener, du-

rant tot el dia. Cal destacar
també el pessebre vivent que
tindrà lloc el dia 16 de desem-
bre a les 17.30 hores a la
parròquia Sant Joan Bosco i

l’exposició “Imaginari an-
dreuenc”, sobre la la història
del centre cívic Sant Andreu,
que es presenta en aquesta
entitat del 2 de desembre fins
al 7 de gener. 
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Els cants corals també són una de les activitats més freqüents en la programació nadalenca.

El pare Noel, els Reis i els patges

passegen pels carrers,

s’organitzen activitats de lleure

relacionades amb la lectura,

espectacles per a tota la família...

el Nadal ja és aquí

El centre cívic 
Sant Andreu 
acull l’exposició
“Imaginari
andreuenc”

C IU TA DA N S OPINE N

Imma Forn
Professora de
secundària

A la cavalcada, sí que
hi aniré. Tinc una nena
de dos anys que ja s’a-
dona de les coses i
segur que li agradarà

Maribel Mata
Mestressa de casa

Sí que participaremos,
sobre todo en la cabal-
gata de Reyes. También
visitaremos alguna
feria, como las de la
Sagrada Familia y de
Santa Llúcia.

M. Teresa Simon
Comerciant

I tant que hi participo!
Formo part de
l’Associació de Festes
Els Indians i preparem
part de la cavalcada
cojuntament amb
l’Associació de Veïns.

Salvador Garcia
Audioprotesista

Sí, participarem en tot
el que facin al barri. Els
nens s’ho passen molt
bé, sobretot a la caval-
cada de Reis.

Consuelo
Rodríguez
Empresaria

No puedo participar.
Estas Navidades estoy
fuera, así que este año
me las voy a perder.

Cristina
de la Torre
Estudiant

Vaig a veure-ho, però
m’agradaria poder par-
ticipar-hi més activa-
ment. La meva germa-
na va participar un any
a la cavalcada i s’ho va
passar molt bé.

P a r t i c i p a r a  e n  l e s  a c t i v i t a t s  c u l t u r a l s  a q u e s t  N a d a l ?

E L  G R U P  M U S I C A L  M A C E D Ò N I A  A L  s a T !A
Els dies 27 i 28 de desembre, el grup de música per a infants i joves “Macedònia” oferirà el

concert “Gira la fruita” al saT! (Sant Andreu Teatre). En aquest mateix espai del carrer

Neopàtria, 54, del 15 al 23 de desembre s’hi representarà l’espectacle “Contes del cel”, i del

29 de desembre al 4 de gener,“L’aniversari de Numira”, la història d’una nena a l’Amazones.

Un munt d’activitats
per als infants durant el Nadal



Els Reis a la seu del Districte de Sant Andreu l’any
1982-83 . (Foto: Arxiu districte de Sant Andreu.)
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C I V I S M E

Redacció

Amb el lema “Jo practico
la Trinineta”, el passat

31 d'octubre va començar la
campanya de tinença res-
ponsable d'animals al barri
de la Trinitat Vella. El tret de
sortida el van donar la regi-
dora del Districte, Gemma
Mumbrú, i el president de
l’associació de veïns, Lluís
Edo, que van animar a la
gent a participar e la cam-
panya. Al acte va haver un
espectacle d'animació titulat
“Una Festa Cívica”, a més de
la presència d’un punt d'in-
formació sobre la tinença
responsable d'animals a la
plaça de la Trinitat.
La proposta "Jo practico la
Trinineta" és una iniciativa
dels veïns i les associacions
del barri amb l’estreta col·la-
boració del Districte de Sant
Andreu i l’Observatori Per-

manent per la Convivència, i
se centra en la necessitat i
l'obligació dels propietaris de
gossos de recollir-ne els ex-
crements als espais públics
per millorar la qualitat de
vida del barri. A més, la cam-

panya també vol contribuir a
l’establiment d’unes pautes
bàsiques de comportament
per als propietaris d’animals
domèstics i fomentar, d’a-
questa manera, una con-
vivència més agradable entre
les necessitats pròpies dels
animals i el manteniment de
l’espai públic, entre altres as-
pectes.

La campanya ofereix infor-
mació sobre qüestions bàsi-
ques per aconseguir una ti-
nença responsable dels
animals de companyia. A
més, dins de la campanya
s’imparteixen, de manera
gratuïta, cursos d'educació
per a gossos adreçats a tots
els públics. Durant la campa-
nya, els comerços del barri
també distribueixen de ma-
nera gratuïta bosses per di-
positar-hi els excrements
dels animals.
Dins d’aquesta campanya
també s’han programat di-
verses activitats comple-
mentàries, com ara cursos
gratuïts d’educació canina al
bell mig de la plaça de la Tri-
nitat. Una de les activitats
més vistoses de la campanya
va ser, sens dubte, la celebra-
da el passat 17 de novembre
al parc de la Trinitat: una ex-
hibició canina d'agilitat amb
l’objectiu de donar a conèixer
aquest esport educatiu i de
convivència entre els propie-
taris de gossos.

Comença la campanya de
tinença responsable d’animals

La campanya és una inicativa dels veïns i les associacions del barri.

Els comerços del
barri distribueixen
bosses per 
dipositar-hi els
excrements

Amb el lema “Jo practico la Trinineta”, ha
començat una nova campanya de tinença
responsable d’animals a la Trinitat Vella

La cavalcada de Reis
de Sant Andreu
Una de les festes més esperades del cicle de Nadal és la fes-
tivitat dels Reis. Són moments de molta il·lusió que es
viuen in crescendo al llarg de les festes amb l’aparició de tota
mena de reclams referents a la festa, –cartes als Reis, anun-
cis de joguines, esporàdics Reis que recullen cartes, etc.–.
fins a la nit màgica, en què comença la cavalcada  pels dife-
rents carrers de la ciutat i que tant agraden a tothom.
A Sant Andreu, la cavalcada es va iniciar de la mà de la co-
missió de festes, al final dels anys setanta. Un fet impor-
tant era la ubicació de la masia de can Nyau al barri, un
espai rural dins de la ciutat que aplegava cavalls i carros
que facilitaven que els Reis anessin muntats en carrosses
tirades per cavalls. Les carrosses d’aquesta cavalcada,
guardades durant tots aquests anys per diferents magat-
zems, eren unes plataformes que els mateixos organitza-
dors guarnien per a l’ocasió. En l’actualitat, s’encarrega de
guarnir-les una empresa contractada.
Pel que fa a aquesta celebració, la festa té la particularitat
que els Reis arriben a l’estació de Sant Andreu a bord d’un
tren màgic d’Orient, en el qual només viatgen els Reis i
els seus patges, que són rebuts pel Consell de Districte i
el cap d’estació. Després, a la plaça de l’estació, les entitats
els donen la benvinguda i, acompanyats de diables i ge-
gants, es desplacen caminant fins a l’Ajuntament, on són
acollits amb el pa i la sal. Després de rebre les claus màgi-
ques i d’adreçar unes paraules des del balcó, s’inicia la ca-
valcada pels diferents carrers de Sant Andreu fins a arri-
bar a la plaça Maçades. Com a colofó, els Reis van a la
casa Asil i a la residència de la Sagrera.
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



Pilar Fernández

La reurbanització del car-
rer Mireia té assignada

una inversió de 875.200 eu-
ros, amb la qual es realitzarà
una de les intervencions més
emblemàtiques del Pla d’In-
tervenció Integral de Trinitat
Vella, un dels projectes afavo-
rits amb els ajuts de la Llei de
Barris. 
Les obres, iniciades al final de
novembre, tenen com a ob-
jectiu últim la recuperació del
carrer Mireia com a espai cí-
vic i com a espai de relació i
de millora de la qualitat de
vida dels seus veïns. Abans
d’arribar a aquest estat, s’hi
farà una sèrie d’intervencions
que afecten la pacificació del
trànsit, la millora dels serveis
i la presència de plantes i ar-
brat. Dit d’una altra manera,
s’unificaran a un mateix ni-
vell la calçada i les voreres;
s’instal·laran bandes de re-

ducció de velocitat per als
vehicles i s’impedirà la inva-
sió de les voreres per part
dels cotxes mitjançant la
col·locació de pilones al llarg
de tot el carrer. Es modernit-

zarà la xarxa de clavegueram,
se soterraran les instal·la-
cions aèries elèctriques i de
telefonia, i es renovarà tot
l’enllumenat. 
També hi trobarem més verd.
Es plantaran arbres mitjans

amb sistema de reg a totes
dues voreres. A la zona més
ampla del carrer, tocant al pont
de Sarajevo, s’hi instal·laran
uns parterres elevats amb
plantacions i fileres d’arbres
que crearan un filtre visual na-
tural que aïllarà aquesta via de
la Meridiana. El Districte redis-
tribuirà les zones d’aparca-
ment per crear-ne de noves i
compensar, així, la supressió
de les places que ocasionarà la
nova urbanització.
El desenvolupament dels pro-
jectes d’urbanització d’eixos
cívics culminaran amb un iti-
nerari per a vianants que mi-
llorarà l’accessibilitat i la co-
municació veïnal. 
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N O T Í C I E Sf
En marxa la Biblioteca Camp del Ferro
La Sagrera ja és més a prop de tenir la seva biblioteca
de barri, ja que el mes passat es van començar les
obres d’adequació de la planta baixa i planta altell d’un
edifici de lloguer per a joves. La futura Biblioteca
Camp del Ferro estarà situada entre el carrer del ma-
teix nom i els de Josep Soldevila i Pere Terré i Domè-
nech, i tindrà una superfície de 2.212 m2. El pressu-
post assignat per a la seva posada en marxa és de
2.143.800 euros. 

Cursos a Les Golfes de Can Fabra
Durant el primer trimestre del 2008 es realitzaran a
l’espai Les Golfes de Can Fabra (carrer Segre, 24-32)
diversos tallers relacionats amb la interpretació. Hi
haurà un “Curs d’entrenament personal”, a càrrec de
Juan Carlos Corazza; “Taller de veu i cos”, a càrrec de
Zygmunt Molik; i el “Curs intensiu de tècnica Meis-
ner”, que Javier Galitó-Cava impartirà en dos nivells
diferents. Més informació al web www.aadpc.cat. 

Premi Sant Andreu 2007
Mossèn Francesc Xavier Casas ha estat distingit amb
el Premi Sant Andreu 2007,  lliurat el passat 30 de no-
vembre. El guardonat ha realitzat la seva tasca pasto-
ral a Sant Andreu durant 39 anys, on s’ha dedicat a les
persones grans i als malalts, com també als joves. Va
crear l’Esplai Sant Pacià i diferents agrupaments escol-
tes de la parròquia de Sant Pacià, la qual ha convertit
en un centre associatiu important del barri.

Últimes tendències a “Casa Decor”
“Casa Decor”, l’exposició sobre les últimes tendències
en decoració, estarà oberta fins al 16 de desembre al
recinte Fabra i Coats (carrer del Segre, 40), d’11 a 21
hores. La mostra ocupa una superfície total de 7.000
m2, en la qual es poden veure les creacions de més de
cent professionals, entre decoradors, arquitectes, inte-
rioristes, dissenyadors i paisatgistes. El preu de l’en-
trada general és de 12 euros. 

S’hi instal·laran
parterres elevats
amb plantacions i
fileres d’arbres

El carrer Mireia està

en obres. Ho estarà

durant gran part del

primer trimestre de

l’any vinent per

convertir-se en un

important eix cívic

del barri

El carrer Mireia en el seu estat actual.

Moment d’una actuació del concurs.

59 grups a la desena edició del concurs de Música Acústica 
Redacció

El concurs de Música Acústi-
ca, del centre Garcilaso, ha

arribat als deu anys difonent i
promocionant formacions mu-
sicals emergents que treballen
amb format acústic, sense dis-
tinció d’estils ni de categories.
En aquest període s’han pre-
sentat unes 500 propostes mu-
sicals i hi ha hagut aproxima-
dament 300 actuacions en
directe. A l’edició d’enguany,
que va tenir lloc al novembre,

s’hi han presentat 59 propos-
tes, de les quals 36 han passat
a la semifinal. 
Els guanyadors d’aquesta edi-
ció han estat, segons el jurat:
Shine, amb el primer premi;
Barrio Candela, amb el segon, i
Cubaneo lo auténtico, amb el
tercer. El premi del públic l’ha
obtingut Shine. El jurat ha va-
lorat la creació pròpia, l’origina-
litat, la qualitat musical i la in-
novació de sonoritats en el
panorama jove actual. 

Els premis atorgats pels mem-
bres del jurat són en diners en
metàl·lic: 1.050, 450 i 250 eu-
ros, respectivament. En el cas
del tercer premi, reben, a més,
un micro Shura SM58. El pre-
mi concedit pel públic assistent
a la final consisteix en l’opor-
tunitat de fer enregistraments
a l’estudi d'enregistrament
Garcilaso per valor de 450 eu-
ros (25 hores d’estudi per uti-
litzar abans del 31 de desem-
bre del 2008). 

El carrer de Mireia comença la
seva transformació en eix cívic 

E L  T E R C E R  E I X  C Í V I C  U R B A N I T Z ATA
La remodelació del carrer Mireia és el tercer projecte d’urbanització d’eixos cívics del Pla

d’Intervenció Integral de Trinitat Vella que es porta a terme. El van precedir com a espais

destinats a millorar la vida quotidiana dels veïns els carrers del Turó de la Trinitat i el

d’Ausona, els quals van estrenar nova fisonomia sense línies de serveis aèries, voreres més

amples i prioritat per als vianants la primavera passada.



SANT ANDREU6 Desembre 2007

E N T I T A T S

Redacció

Fa cinc anys que el Banc
del Temps actua al barri

del Bon Pastor. En tot aquest
temps, més de cent persones
han participat en aquesta ex-
periència que consisteix a uti-
litzar el temps com a moneda
de pagament. 
El Banc del Temps va ser el
protagonista de la Tardor So-
lidària de Sant Andreu quan,
el passat 7 de novembre, es va
celebrar una xerrada sobre
l’intercanvi Barcelona-Milà,
en què van intervenir la coor-
dinadora de l’intercanvi i sò-
cia del Banc del Temps de
Milà, Margherita Bianchi, i la
coordinadora del Banc a Bar-
celona i membre de l’Associa-
ció Salut i Família, Josefina
Altés. L’acte va incloure la
inauguració de l’exposició “5
anys del Banc del Temps al
barri”, una mostra fotogràfica
que només es va poder veure
aquell dia i que explicava l’ex-
periència al Bon Pastor,  com
també l’actuació de la Coral
Amics del Bon Pastor i un be-
renar solidari. 
El Banc del Temps és el pri-

mer banc que funciona sense
diners, perquè té l’hora com a
unitat d’intercanvi. El projec-

te funciona partint de la pre-
missa que tothom té coses o
aptituds que pot oferir i tam-
bé que pot demanar. Alguns
dels serveis que es poden in-
tercanviar són llegir contes,
ajudar els nens a fer els deu-
res, atendre persones durant
períodes curts de malaltia,
acompanyar-les al metge o a
fer gestions burocràtiques,

llegir llibres a persones cegues
o grans, fer la compra o peti-
tes tasques domèstiques, etc.
El banc del Bon Pastor s’ha
centrat més a “crear-nos una
xarxa real de coneixement per
obrir-nos les portes”, segons
la seva secretària, Rosa Maria
Ruiz. Amb aquest objectiu es
programen activitats cultu-
rals, que són organitzades per
alguns del voluntaris, els
quals també fan de guies. En-
tre les activitats també hi ha
menjars de socis. 

Més informació:
Banc del Temps
del Bon Pastor
Centre cívic Bon Pastor
Dilluns, dimarts i dijous, de
17 a 18.30 hores.
ccbpastor@telefonica.net

És el primer banc
que funciona sense
diners: té l’hora
com a unitat
d’intercanvi

El Banc del Temps

va rebre el passat

novembre un

homenatge durant

el cicle de la Tardor

Solidària, celebrat

al centre cívic

Bon Pastor 

Acompanyar persones grans és una de les activitats del Banc del Temps.

El Banc del Temps és el protagonista
de la Tardor Solidària del Bon Pastor

Cada vegada hi ha més consciència que la
millor manera d’aconseguir el benestar és

apropar-se a la natura. A l’estudi d’estètica i na-
turopatia Teresa Aranda, això ho veuen molt
clarament. El juliol de l’any vinent farà vint anys
que la Teresa, la propietària, va obrir aquest
centre. El porta acompanyada de la Montse Du-
ran i la Patrícia Gil. Venen productes de bellesa i
de naturopatia, tot 100% natural, i fan teràpies
alternatives, com la kinesiologia, la reflexoterà-
pia, l’energoteràpia, la gemmoteràpia o les flors

de Bach. La base de la salut és que l’energia del
nostre cos flueixi, i aquí cadascú trobarà el trac-
tament que més li escaigui. La Teresa, a més, fa
classes de reciclatge per a esteticistes arreu d’Es-
panya des de fa dues dècades. A l’estudi Teresa
Aranda pensen en la dona i ens demostren com
enlloc més que la bellesa i la salut van agafades
de la mà.
Estudi d’estètica i naturopatia 
Teresa Aranda
C. Felip II, 213 / Tel. 93 352 12 15

E L  T A U L E L L

Teresa Aranda vetlla pel nostre benestar naturalment

L’estudi està a punt de fer els 20 anys.

Joan Anton Font

S E R V E I  P Ú B L I C

Redacció

És possible compaginar la tradició de tenir un avet
guarnit a casa a les festes de Nadal amb el respecte a
la natura. Hi ha persones que poden conservar l’avet
a la seva terrassa o jardí. La majoria de ciutadans
que compren avets no tenen aquesta possibilitat,
però sí que tenen l’oportunitat de tornar l’arbre al
cicle de la natura mitjançant el seu reciclatge. 
Amb aquest fi, Parcs i Jardins de Barcelona instal·la
cada any uns punts de recollida d’arbres distribuïts
per tota la ciutat. Els avets recollits es transformen
en compost, que s’utilitza posteriorment per adobar
els parcs i jardins de Barcelona. Aquestes festes hi
haurà 218 punts de recollida d’arbres a tota la ciu-
tat, que s’instal·laran entre el 7 i el 14 de gener. 
Els punts de recollida situats a Sant Andreu seran a:
• Pl. del Taxi
• Pl. Orfila 
• C/Gran de Sant Andreu / Ruben Dario / Pl. Comerç
•  Pl. Assemblea de Catalunya
• C/Portugal amb el c/Pegàs
• C/Rovira i Virgili amb el c/Gran de Sant Andreu
• C/Acàcies – Garcilaso – Maragall
• Jardins de Can Fabra 
• Jardins Casa Bloc (Valentí Iglesias-Eiximenis) 
• Jardins d’Elx
• Pl. Ferran Reyes ( 2 punts)
• Pl. General Moragues
• C/Lima - Sas - Pg. Guayaquil 
• Pl. Palmeres 
• Plaça de la Trinitat 
• C/Sant Adrià – Llinars – Enric Sanchís 
• Pl. Congrés Eucarístic  
• Pl. Dr. Modrego
• Pl. Ramon Riera 
• Centre Comercial La Maquinista

Punts de recollida d’avets
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P O L I E S P O R T I U

Pere S. Paredes

L a UE Sant Andreu resumeix en
dos els objectius amb els seus

jugadors: primer, donar equilibri,
estabilitat, participació i integració
a tots aquells nens o nenes que vul-
guin entrar en el món del futbol;
segon, és un club competitiu, que
està entre els millors equips de Ter-
cera, i tothom s’ha de guanyar el
lloc per jugar.
Al futbol base del club de Sant An-
dreu hi ha nens de quatre anys; altres
de deu o de quinze, nois i noies. Tots
comparteixen un mateix somni: por-
tar la UE Sant Andreu al lloc més alt
de la classificació.
José Manuel González Fortes, ”Jo-
sema”, secretari del futbol base, ex-
plica les dificultats i l'obligatorietat

que tenen de mantenir la disciplina
entre els més de 600 jugadors que
formen part del futbol base: “has
de marcar molt la disciplina, ja que
han de conèixer les seves responsa-
bilitats, individuals i com a equip”.
El passat novembre es van presen-
tar els trenta equips de la UE Sant
Andreu, a més de l’escola dels pe-
tits, que no participa en cap compe-
tició i on hi ha jugadors que tenen
entre quatre i vuit anys.

“Tenim equips”, senyala Josema,
“que van des dels juvenils, els ca-
dets, els infantils, els alevins, els
benjamins i dos equips femenins.
Tot aquest potencial rep el suport
d'un centenar més de persones que
ocupen càrrecs com a delegats, en-
trenadors o cos tècnic. Podem mou-
re prop de 700 persones”.

La UE Sant Andreu també compta
amb dos equips femenins on algu-
nes jugadores destaquen per la seva
afecció profunda al futbol. Josema
explica l’anècdota d’una nena “que
és una crack i que juga amb els seus
companys de 12 anys; com que viu
davant del camp, ja des de petita no
es perdia ni un entrenament i a ho-
res d’ara és una veritable tècnica”,
explica Josema. 

El passat novembre es

van presentar els equips

del futbol base de la

Unió Esportiva Sant

Andreu. Més de 600 

jugadors varen ser

presentats en societat

Trenta equips, una 
escola de futbol i 
600 jugadors formen 
el futbol base

El club està entre els millors equips de tercera.

El futbol base de la Unió Esportiva
Sant Andreu mou més de 700 persones

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

Barcelona Visió

Permet veure els projectes més innovadors
de la ciutat en l'àmbit de la cultura, el dis-
seny o la tecnologia. A més, posa a disposició
dels internautes recursos audiovisuals de la
ciutat. Aquests usuaris d'Internet també
poden penjar els seus audiovisuals al web.
Els vídeos de Barcelona Visió, a més, es
poden baixar a l'Ipod, la PSP o el mòbil 3G.
www.bvisio.com

Scanner.Bcn

S’hi pot indagar sobre les activitats culturals
alternatives que tenen lloc a Barcelona,
incorpora la primera ràdio per Internet dedi-
cada les 24 hores del dia de manera íntegra a
la música composta pels grups i artistes de
l'escena barcelonina. A més inclou una agen-
da especialitzada en cultura urbana, com
també recomanacions d'oci fetes per perso-
natges emblemàtics de l'àmbit alternatiu.
www.bcn.cat/scannerbcn

w
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Quina és la situació actual de la
planta de Barcelona?
Dicho crudamente, estamos pendientes
del cierre de la misma.
Per què?
Según las alegaciones de la dirección, se
trata de una reorganización técnica para
mejorar su situación en el mercado.
Unos argumentos que desde la parte
social no compartimos, ya que pensa-
mos que los verdaderos motivos son los
beneficios económicos que obtendrían
de la venta de los terrenos de la facto-
ría, en un futuro.
I el futur de vostès, quin és?
El futuro que se nos plantea es la posi-
bilidad de recolocación de una de las ac-
tividades actuales en una nueva empre-
sa formada entre Mercedes Benz y
Estampaciones Sabadell, en Esparre-
guera, para un máximo de 270 perso-
nas.
I la resta?
Con una extinción de contrato de las
150 personas restantes y la posibilidad
de su recolocación en las empresas de

los proveedores que acojan las otras ac-
tividades.
I què proposa el comitè?
Estamos buscando una salida a esta si-
tuación intentando hacer ver a la em-
presa que la mejor opción es, mantener
las actuales instalaciones y que si hay
que hablar de algunas actividades que
no tienen un valor estratégico para la
empresa, hablar de ello.
Quina ha estat la seva resposta?
Que en lo referente a la ubicación es in-
negociable, el cierre de la planta de Bon
Pastor. Por lo demás, que entremos a
hablar de un plan social para buscar
una salida de los sobrantes de la planti-
lla y que acordemos como llevar a cabo
el traslado a las nuevas instalaciones.
I de l’Administració?
En estos momentos, la Administración
competente en este asunto es la Dele-
gación de Trabajo de Barcelona, que nos
pide que hagamos un esfuerzo para lle-
gar a un acuerdo favorable para ambas
partes.
I per part de l’Ajuntament?
En todo este conflicto el Ayuntamiento,
y sobre todo el Distrito de Sant Andreu,
entienden nuestro posicionamiento y
se han comprometido a no favorecer
ninguna operación especulativa de los

terrenos que ocupa actualmente la fac-
toría.
Quants anys, de mitjana, fa que
els treballadors estan a l’empresa?
Entre veinticinco y treinta, porque la ma-
yoría provenimos de la antigua escuela
de aprendices que había en la fábrica.

Escola d’aprenents?
Hace años, todas las grandes empresas
del INI –Instituto Nacional de Indus-
tria– tenían su escuela de Formación
Profesional; en ésta el último director
fue Miguel Elizalde, hijo de los funda-
dores de la empresa.
Pot parlar-me dels orígens de
l'empresa?
La empresa, dedicada a la fabricación
de motores de aviación, fue fundada
por la família Elizalde. Con la caída de
esta actividad, la empresa se abrió a
otros inversionistas, sobre todo alema-
nes y el INI, hasta que finalmente, a

principio de los años, ochenta fue a pa-
rar a manos de Mercedes Benz, y se em-
pezó a fabricar motores y cajas de cam-
bio para los vehículos que se montaban
en Vitoria.
I després?
Desde que está en manos alemanas so-
lamente no han apostado nunca por
nuestra planta. Cada vez que se dejaba
de fabricar un modelo nuestra continui-
dad pendía de un hilo. Y han sido mu-
chos los años de lucha para conseguir
un plan industrial que garantizara el fu-
turo de la planta.
Va arribar aquest pla?
El último, que se acordó en el 2002,
vence el 2014, cuando finalice la fabri-
cación de los modelos Vito y Viano,
pero ahora la dirección ha decidido no
cumplirlo.
En termes generals, com ho veu?
Con recelo, pues pensamos que final-
mente las administraciones no podran
hacer cumplir el plan industrial vigente,
a pesar de ser una empresa con condi-
ciones inmejorables, grandes beneficios
económicos, una producción muy alta y
unas instalaciones modernas y compe-
titivas. Por todo esto cabe pensar que
detrás sólo hay una operación especula-
tiva por parte de la empresa.

E N T R E V I S T A Emilio Torres, president del Comitè d’Empresa de la planta de Barcelona de Mercedes Benz España 

Emilio Torres a l’entrada de la fàbrica de Bon Pastor.

Emilio Torres és un sindicalista i treballador de

Mercedes Benz, una fàbrica que ha fet història

al barri de Bon Pastor i que està de plena

actualitat per la seva amenaça de tancament

“El futuro que se nos
plantea es la posibilidad
de recolocación de una

de las actividades”

“Estamos buscando
una salida a esta
situación”

Josep Maria
Contel


