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E N T R E V I S TA Pàg. 8

Jorge Larena
Castejón
Escriptor

“Cal un equilibri 
entre la ciutat turística 
i la ciutat real”

E Q U I PA M E N T S Pàg. 6

Nou casal de gent
gran La Palmera 
Els veïns en celebren 
l’obertura 

PLE DEL DISTRICTE Pàg. 4

Es constitueix el 
nou Consell Plenari
del Districte

Durant el passat mes d’octubre,
els barris de Sant Andreu han
tornat a omplir-se d’activitats re-
lacionades amb el món de la mú-
sica i la poesia. Per desè any con-
secutiu ha tingut lloc el cicle
cultural de tardor de Sant An-
dreu “Música i paraules”, una
proposta singular per portar la
música i la poesia no només als
equipaments culturals del Dis-
tricte, com ara les biblioteques i
els centres cívics, sinó també als
centres socials i a l’espai públic, a
les places i carrers del districte.
Des de fa deu anys, aquest festi-
val ha combinat l’afany per la di-
fussió i la divulgació cultural amb
l’experimentació de nous formats
al districte de Sant Andreu.

Torna el cicle cultural de
tardor “Música i paraules”

A la programació del cicle cultural hi havia recitals poètics. Pàg. 5

P O L I E S P O R T I U Pàg. 7

Sant Andreu celebra
la VII edició de la 
Nit de l’Esport a Bon
Pastor

S E R V E I  P Ú B L I C Pàg. 6

Campanya  de 
vacunació contra 
la grip 
Acaba el 30 de novembre
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Què faríeu per millorar el 
districte de Sant Andreu? 

Les aportacions de les vuit persones participants a la taula rodona formen part dels centenars de propostes que està rebent el Districte.

PARTICIPACIÓ

Tothom pot fer 
encara propostes
durant el novembre

DEBAT

Reunim vuit veïns 
del districte per 
veure què proposen 

CANAL

És una manera més 
de fer propostes per al
Programa d’Actuació
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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 93 243 17 19
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

FESTA MAJOR DE LA SAGRERA

Dijous 15 de novembre 
Acte d’inici oficial
A les 20 h. Centre cívic La Barraca (Martí i Molins, 29)
Presentació del cartell, del certamen de poesia i home-
natges a l’Esplai de La Sagrera, el drac i els diabls, la co-
ral el Bell Ressò, el centre cívic i la Nau Ivanow.

Divendres 16 de novembre 
Xocolatada infantil
A les 16.30 h. Hondures/Pare Claret
I per als grans, degustació d’altres productes i cava.
Sopar-espectacle
A les 21 h. Centre cívic La Barraca (Martí i Molins, 29)
Amb l’actuació de Circus of Dream. Venda de tiquets al
centre cívic.

Dissabte 17 de novembre 
Batalla del confetti
A les 17.30 h. Plaça Masadas
Acte del 40è aniversari de l’Esplai La Sagrera.
Nit jove
A les 21.30 h. Jardins d’Elx
Amb els grups Los Madalenes, Cram i Strombers.

Dissabte 24 de novembre 
Correfoc
A les 21.30 h. Jardins d’Elx
En acabat hi haurà l’encesa del diable i lectura de versots.
Orquestra Aquàrium
A les 23 h. Plaça Masadas

Diumenge 25 de novembre 
Cercavila
A les 11 h. Jardins d’Elx
Plantada de gegants a les 9.30 h a la plaça Hispano
Suïssa. Final al parc de la Pegaso.

Del 8 al 25 de novembre
Protocol per a camaleons
A les 21 h (dj), 21.30 h (ds) i 18.30 h (dg i festius)
Sant Andreu Teatre (Neopàtria, 54)
Cia. Toni Albà.

Dissabte 17 de novembre 
Embolics
A les 18 h. Centre cívic Trinitat Vella (Foradada, 36)
Autor: Joan Busquets. Grup de teatre Umbral.

Dissabte 17 de novembre 
Aprèn a mirar les estrelles
A les 18 h. Centre cívic Sant Andreu (Sant Andreu, 111)
Vine i participa en la construcció del nostre cel
estel·lat. Activitat gratuïta dirigida a tots els públics. 

Diumenge 18 de novembre 
Recicla’t
A les 12 h. Pl. de la Trinitat
Espectacle infantil a càrrec de Vatua l’Olla.

Dissabte 24 de novembre
Coloraines
A les 18 h. Bib. Ignasi Iglésias-Can Fabra (Segre, 24-32)
Taller d’expressió plàstica i artística basat en el conte. A
partir de 3 anys.

Dilluns 26 de novembre 
El follet emboscat
A les 18.15 h. Centre cívic Trinitat Vella (Foradada, 36)
Cicle Sac de rondalles. Contacontes a càrrec de Paula
Hernández. Organitza l’Icub –Sala de lectura– CCTV.

De l’1 al 9 de desembre
Pallassos
A les 17. 30 h. Sant Andreu Teatre (Neopàtria, 54)
El Pallasso surt per la porta i reapareix en pantalla en
situacions inimaginables. Companyia Cop de Clown.

Dijous 15 de novembre 
Concert Cant Coral
A les 19.30 h. Centre cívic Trinitat Vella (Foradada, 36)
A càrrec de Coral Trinitat Vella i Coral Raspinell.

Diumenge 18 de novembre 
Trobada de puntaires
De 10 a 13 h. Centre cívic Trinitat Vella (Foradada, 36)

Fins al 18 de novembre 
Dones a l’Ajuntament de Barcelona
Arxiu Històric-Sala Salvador Casas (Segadors 2)
Homenatge a les dones que van formar part dels serveis
municipals, com ara llevadores, odontòlogues, mestres,
químiques, metgesses... fins a la fi de la Guerra Civil.

Dissabte 24 de novembre 
Fer un curt
A les 18 h. Centre cívic Sant Andreu (Sant Andreu, 111)
Acte gratuït per a gent amb inquietuds cinematogràfiques.

SANT ANDREU
B A R C E L O N A

www.bcn.cat/publicacions

bcnrevistes@bcn.cat



Redacció

Convocat per l’Ajuntament
de Barcelona, un grup de

veïns i veïnes de Sant Andreu
ha debatut la situació del dis-
tricte i ha fet propostes per
millorar la qualitat de vida als
seus barris. La iniciativa for-
ma part del procés municipal
per conèixer i recollir les opi-
nions de la ciutadania de cara
a l’elaboració del Programa
d’Actuació del Districte (PAD).
El document recollirà les lí-
nies d’actuació municipal du-
rant els propers quatre anys. 
Els pariticipants en el debat
van elaborar una llista con-
junta amb les principals ac-
tuacions que voldrien portar

a terme durant aquest man-
dat. Una de les peticions més
reiterades pels veïns i veïnes
de Sant Andreu va ser la ne-
cessitat de millorar la netedat
de carrers i places. Els partici-

pants van proposar incre-
mentar els serveis munici-
pals que es dediquen al
manteniment de l’espai pú-
blic. En aquesta mateixa lí-

nia, van considerar necessari
augmentar el nombre de pa-
pereres, de contenidors de re-
ciclatge i de pipicans. 
La segona gran petició dels
ciutadans és que s’ampliï la
xarxa d’equipaments i serveis
als barris. Escoles bressol,
centres cívics, casals de barri,
ludoteques, instal·lacions es-
portives, centres de salut, re-
sidències per a la gent gran,
nous centres escolars d’en-
senyament obligatori i de for-
mació professional són al-
guns dels equipaments que
caldria posar en marxa
aquest mandat, segons l’opi-
nió d’aquests ciutadans. 
Altres peticions d’aquests

veïns i veïnes de Sant Andreu
són incrementar les places
d’aparcament gratuït, conce-
dir ajuts per accedir a l’habi-
tatge, crear noves zones
verdes, i augmentar la fre-
qüència del BusNit i del me-
tro nocturn. La potenciació
del comerç de barri és també
un suggeriment dels ciuta-

dans, els quals també van re-
clamar un augment de la vi-
gilància policial per millorar
la seguretat. En aquest sen-
tit, van proposar implantar la
Guàrdia Urbana de barri o re-
cuperar la figura del sereno
per millorar els nivells de se-
guretat als carrers i places
dels barris.
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Imatge de les vuit persones que van participar a la taula rodona.

Un grup de ciutadans i

ciutadanes, convocats per

l’Ajuntament de Barcelona,

debaten sobre la situació del

districte i elaboren propostes 

per millorar la qualitat de vida 

de les persones

Veïns de Sant Andreu proposen
millores per als barris 

Els suggeriments 
s’utilitzaran per 
elaborar el Programa
d’Actuació del
Districte (PAD)

C IU TA DA N S OPINE N

Yolanda Gómez
Carnissera

Donaria prioritat a les
escoles públiques i
posaria més CAP.
També construiria
alguna residència
pública per a la gent
gran.

Maribel
Domínguez
Mestra

Jo segurament
començaria a construir
l’escola pública al costat
dels terrenys de la
comissaria.

Rubén Álvarez
Taxista

Procuraría construir
viviendas que fuesen
accesibles para todo el
mundo, aunque
encuentro que el barrio
está muy bien.

Antoni Aliaga
Prejubilat

El més important és
l’escola Eulàlia Bota, en
fase de projecte, i un
centre geriàtric, que
tambe és previst. I el
que m’agradaria molt
és tenir un espai verd.

Sandra Bertran
Llevadora

La construcció de l’esco-
la Eulàlia Bota, actual-
ment instal·lada en
barracons, i també el
nou CAP, ja que l’actual
de Sant Andreu ens
queda molt lluny.

Jordi Noguera
Cap de vendes

Jo faria zones verdes i
espais per gaudir-ne en
família, sobretot en els
terrenys que hi ha
entre el Taller Escola
de Barcelona i la
Maquinista.

El Districte de Sant Andreu està preparant el Programa d’Actuació per als quatre anys vinents. Vostè què faria? A què donaria prioritat?

C O M  PA R T I C I PA R - H IA
Es poden fer aportacions durant tot el mes de novembre.

• Per Internet: www.bcn.cat/pam, www.bcn.cat/blogpam

• Per telèfon: 900 226 226 (gratuït)

• Per SMS: missatge al 7010+PAM+un text de 160 caràcters (el

cost del missatge és de 0,15 ¤)

• Per escrit: a través de les butlletes que es poden trobar a cen-

tres cívics, mercats, biblioteques, oficines d’atenció al ciutadà

i altres punts de tots els barris de la ciutat. Allà mateix hi ha

una bústia on es poden dipositar les butlletes un cop plenes.

• Personalment: assistint a les reunions informatives, consells

de barri i audiències públiques que organitzen els districtes

municipals.

Més informació: www.bcn.cat/pam



Imatge del bar Versalles la dècada de 1960. 
(Foto: Arxiu bar Versalles.)
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P L E  D E L  D I S T R I C T E  

Redacció

El passat 18 de setembre
es va constituïr el nou

Consell Plenari del Districte
de Sant Andreu. Segons la
regidora del Districte, Gem-
ma Mumbrú, el Ple “treba-
llarà de manera conjunta en
bé d’aquest districte, amb la
llum i les idees de tothom”. I
va recordar que ara es troba,
precisament, en marxa el
procés participatiu per a l’e-
laboració del Pla d’Actuació
del Districte, el qual per-
metrà “saber què hem de fer
els propers quatre anys i per
a això ens fan falta les pro-
postes i l’ajut de tothom”.
En el transcurs de l’acte ins-
titucional, que va tenir lloc
el passat 18 de setembre a la
seu del Districte de la plaça

d’Orfila, els nous consellers
van prometre, o jurar, el seu
càrrec. En aquesta legislatu-
ra el nombre de consellers
ha passat de 15 a 19, aug-
ment que ha obligat a fer

una nova distribució de la
sala d’actes Andreu Cortines
de la casa de la vila, on se ce-
lebren els plens. Pel Partit
dels Socialistes de Catalu-
nya, els consellers són Xa-
vier Angulo, Jordi Casares,
Rafael M. Fernández, Enric
Fernández-Velilla, Sandra
Gutiérrez, Jordi López, M.

Àngels Oró i Noelia Torres.
Per Convergència i Unió,
Salvador Coll, Esther Mar-
tín, Roger Mestre i Jaume
Molero. Pel Partit Popular,
Josep Maria Gràcia, Jesús
Martínez i Carmen Santana.
Per Iniciativa per Catalunya
Verds-Esquerra Unida i Al-
ternativa, són Noemí Ay-
guasenosa i Alberto Ferrer. I
finalment, per Esquerra Re-
publicana, Montserrat Be-
nedí i Joan Pallarès.
Per unanimitat de tots els
grups polítics del Districte,
es va presentar una única
proposta de regidor per a la
presidència del Districte, la
qual ha recaigut en el regi-
dor Joaquim Mestre, i ha
estat ratificada per l’alcalde
de Barcelona, Jordi Hereu.
El càrrec de vicepresident
del Districte l’ocuparà el
conseller socialista Jordi
Casares. El 2 d’octubre es
va celebrar el primer ple or-
dinari.

Al centre, la regidora del Districte, Gemma Mumbrú. A la seva dreta, el president del Consell.

Joaquim Mestre 
és el nou 
president del
Consell Municipal

L’equip de Govern és format pels 
consellers del PSC i ICV-EUiA, amb
Gemma Mumbrú al capdavant com a
regidora del Districte

El bar Versalles (i III)
Amb el pas dels anys, la postguerra va anar quedant en-
darrere i entre el Congrés Eucarístic de 1952 i els "25
anys de Pau" del franquisme, va aparèixer la televisió, una
caixa molt gran que mostrava imatges i que va arraconar
la ràdio, el cinema, el teatre i, en els bars, i en aquest cas
el Versalles, hi fomentava un nou estil de clients.
Entrats en la dècada de 1960, el bar també es va conver-
tir en un lloc de trobada de gent lluitadora contra el fran-
quisme, la qual trobava entre aquelles parets un lloc, una
complicitat, una picada d’ullet i una discreció a l'hora de
fer les seves reunions clandestines. El Versalles també va
provar fortuna en el corrent dels snack-bar i els reservats,
espais ben valorats per gent jove, on es podien besar o
acaronar en un cert furtivisme.
Entre els anys 1975 i 1980, les parets del bar també aco-
lliren petites obres de teatre, en format de cafè-teatre,
gràcies a la col·laboració de part de la clientela i amics. I és
que el Versalles sempre ha estat obert a tota mena de fets
culturals. L’any 2003, el bar va celebrar el seu 75è aniver-
sari. Malgrat tota l’eufòria del moment, Pere Heredero va
decidir jubilar-se el 2006, decisió que va generar un cert
moment d’incertesa sobre la continuïtat del bar. Afortu-
nadament, però, l’Eduard Colomer i la Montse Busqueta
prengueren les regnes del negoci, i després de vuit mesos
d’obres el Versalles va obrir de nou les seves portes el pas-
sat mes d’abril. Aquesta reforma ha permès recuperar an-
tics elements del local i mantenir els seus vermuts i ciga-
lons, a les portes del seu 80è aniversari.

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

Es constitueix el nou Consell
Plenari del Districte



Daniel Venteo

Ja fa deu anys que els bar-
ris del districte de Sant

Andreu tenen, a la tardor, una
cita ineludible amb la creació
poètica i musical. Enguany, el
cicle cultural de tardor “Músi-
ca i paraules” s’ha celebrat del
19 al 28 d’octubre i ha tornat
a tenir, com en edicions ante-
riors, una resposta entusiasta
de públic. 
Places i carrers, equipaments
culturals i altres centres i es-
pais emblemàtics de Sant An-
dreu són l’escenari d’una àm-
plia programació que inclou,
entre altres activitats gratuï-
tes, una quinzena de con-
certs, recitals poètics d’autor,
narracions, contes amb músi-
ca, etc., a càrrec de Lloll Bel-
tran, Celdoni Fonoll, El Sobri-
no del Diablo, Txe Arana,

Dani Nel·lo i l’Orquestra de
Cambra Catalana, entre altres
artistes. El bar Versalles, les
biblioteques Ignasi Iglésias-
Can Fabra, Garcilaso i del Bon
Pastor, el Centre Cultural Can
Fabra, les places del Comerç i

de Masadas, la parròquia de
Sant Pacià, el carrer del Segre,
el centre Garcilaso, la Nau
Ivanow i el centre cívic Trini-
tat Vella, entre d’altres, han
servit d’escenari del cicle.
El tret de sortida el van donar
uns sorprenents “bombons
poètics amb licor de Mom-
pou”, és a dir, unes degusta-

cions de poetes i poetesses
catalanes amb peces del com-
positor català Frederic Mom-
pou i una degustació final de
xocolata. Aquesta activitat es
va celebrar a Can Fabra i s’em-
marcava en el cicle que té lloc
a les biblioteques de la ciutat,
“L’aventura de llegir”. 
A més, cal destacar que s’ha
garantit a totes les persones
amb mobilitat reduïda i les
persones amb discapacitat au-
ditiva que ho necessitessin,
l’adaptació dels actes perquè
en poguessin gaudir com la
resta de persones.
Aquest cicle ja s’ha consolidat
com una de les principals ma-
nifestacions culturals dels
barris de Sant Andreu. Des de
la seva posada en marxa l’any
1998, el festival ha combinat
l’afany per la difusió i la divul-
gació cultural, amb l’experi-
mentació de nous formats
culturals dirigits al gran pú-
blic i la recerca de noves for-
mes de comunicació a l’abast
de tothom.
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N O T Í C I E Sf
De Trinitat Vella a Los Angeles?
La pel·lícula El Orfanato, del director i veí del barri
de Trinitat Vella Juan Antonio Bayona, ha estat la
cinta escollida per l’Academia de las Artes y las Cien-
cias Cinematográficas per representar Espanya a
l’entrega dels Oscar, en la categoria de millor film de
parla no anglesa. L’Acadèmia de Hollywood farà pú-
blica aviat la llista dels candidats per a la cerimònia
del 2008, que celebrarà la 80a edició el 22 de gener
vinent. 

Festes majors de la Sagrera i Sant Andreu
Amb un pregó a càrrec de Ramon Basiana, que tindrà
lloc al centre cívic de La Sagrera “La Barraca” a partir
de les 20 hores, el proper dijous 15 de novembre co-
mençarà la Festa Major de la Sagrera, en la qual s’o-
feriran activitats per a tots els veïns i veïnes del barri
fins al 25 de novembre. Després agafarà el relleu de
les festes el barri de Sant Andreu, el qual les cele-
brarà del 30 de novembre al 10 de desembre. 

Exposició fotogràfica “Imatges del Besòs”
“Imatges del Besòs” és el títol de l’exposició que s’inau-
gurarà dimecres 22 de novembre al centre cívic Bon
Pastor. Presenta imatges del riu Besòs a la zona de l’ac-
tual parc fluvial. És organitzada en col·laboració amb
el Projecte Rius, amb fotografies aportades per casals
de gent gran, escoles, l’arxiu fotogràfic de Barcelona,
els arxius municipals del Districte i de Sant Adrià de
Besòs, la Fundació Cultura Montcada i els veïns. 

Concurs de minimetratges i fotografies
Fins al 14 de novembre es poden presentar al Centre
Garcilaso (Juan de Garay, 116-118) els treballs per
participar al concurs de minimetratges i fotografies
al voltant de “La convivència i els joves”, el qual for-
ma part de la Tardor Solidària del districte de Sant
Andreu. Els treballs per al concurs s’han de fer amb
càmera de fotos digital o telèfon mòbil. S’hi poden
presentar joves de 14 a 18 anys. 

El cicle cultural de
Sant Andreu 
celebra enguany 
el desè aniversari

Durant el mes d’octubre ha tingut lloc el

cicle cultural de tardor “Música i paraules”,

una proposta que apropa la música 

i la poesia als barris de Sant Andreu

Moment del recital poètic d’Enric Cassassas.

La primera fase dels pisos es va lliurar al final de l’any passat.

Segona fase de remodelació del barri de les Cases Barates
Redacció

La urbanització de la bar-
riada de les Cases Barates

del Bon Pastor, originària del
1929, avança a bon ritme.
Aviat es començarà a construir
la segona fase dels blocs d’habi-
tatges de promoció pública,
190, que substituiran els antics
habitatges d’una sola planta.
Els nous edificis, situats als car-
rers Tàrrega i Alfarràs, se su-
maran així als 152 pisos que ja
es van lliurar al final de l’any

2006 i on s’han traslladat les
famílies afectades per la remo-
delació del barri, que ha vist
com es reurbanitzava el sector
a tocar el riu Besòs.
El 19 d’octubre es va fer el des-
allotjament per ordre judicial
dels últims habitatges ocupats,
els veïns dels quals es negaven
a abandonar perquè no estaven
d’acord amb les condicions
ofertes per l’Ajuntament: un
pis d’entre 60 a 80 m2 aproxi-
madament amb una hipoteca

baixa a pagar durant vint anys.
En referència a aquestes últi-
mes famílies, l’alcalde, Jordi
Hereu, ha argumentat que
“ningú no pot parar un procés
de transformació que compta
amb l’acord de la immensa ma-
joria i que compleix tots els
passos legals perquè es puguin
garantir els drets i deures de
tots”. D’altra banda, cal remar-
car que els antics habitatges te-
nien règim de lloguer, mentre
que els nous són de propietat.

El cicle cultural “Música i Paraules”
omple els barris de música i poesia 
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E Q U I P A M E N T S  

David Sabaté

E l nou casal de gent gran
La Palmera, inaugurat al

final de setembre, dobla en
superfície el local anterior si-
tuat a l’avinguda Meridiana.
Amb una superfície de 699
metres quadrats, el nou espai
és situat a la planta baixa
d’un edifici que fa cantonada
amb els carrers d’Olesa i Gar-
cilaso, al barri de la Sagrera.
El casal consta d’una sola
planta amb accés a una ter-
rassa d’ús privat situada al
pati d’illa de l’edifici i està for-
mat per la unió de tres locals
unificats per rampes. Entre
les seves dependències hi ha
un espai polivalent, una sala
de conferències, servei de bar,

cinc sales per a tallers i un
servei de recepció on es dóna
tota la informació sobre les
activitats del casal i del dis-
tricte. L’edifici també disposa
d’un sistema unificat de cli-

matització i renovació de l’ai-
re i d’un conjunt de plaques
solars per escalfar l’aigua sa-
nitària. També compta amb
un dels primers Punts d’In-
formació de Serveis i Activi-
tats per a la Gent Gran de la
ciutat, una nova eina que ges-

tiona els programes d’activi-
tats, els serveis i les formes
d’accés a aquest tipus d’es-
pais; també informa sobre els
recursos de la ciutat i del dis-
tricte per a la gent gran. Els
casals com La Palmera són
serveis públics que tenen com
a objectiu afavorir la plena in-
tegració social de les persones
grans, la prevenció de situa-
cions d’aïllament social i la
promoció de la participació
activa en la vida de la comuni-
tat. La seva finalitat és oferir
un espai de relació i d’inter-
canvi a partir del foment de la
dinamització social i cultural,
el suport a l’associacionisme,
l’intercanvi intergeneracional
i el voluntariat. 

Més informació:
Casal de Gent Gran 
La Palmera
C. Olesa, 41-43

El centre informa
de tots els serveis i
activitats dels
casals de la ciutat 

El centre, de 700 m2, té una àmplia terrassa,

una sala de conferències, cinc sales per a

tallers, un espai polivalent i servei de bar

El casal consta d’una sola planta que té accés a una terrassa d’ús privat. 

Els veïns celebren l’obertura del
nou casal de gent gran La Palmera 

APaperam tenen un objectiu clar: que el
client s’emporti quelcom diferent. A més

de tenir una gran varietat de papers, sobres i ar-
ticles d’oficina i escriptori, tenen un munt d’ide-
es originals que ens poden ajudar a l’hora de fer
un regal. Convé que ens deixem aconsellar per
la Montse López, que és qui porta aquest esta-
bliment que ja és un clàssic del barri. Fan capses
de cartró a mida, tenen servei d’empaquetatge
de regals i per Nadal fan postals amb disseny
propi. La personalització és un dels seus punts

forts. Els clients són principalment gent de
Sant Andreu, per bé que hi ha gent de fora que
hi va expressament per trobar aquell article
concret que sap que només el tenen allà. A més,
aviat obriran un nou establiment al número 12
del carrer de l’Ajuntament, on faran invitacions
i recordatoris per a bateigs, comunions, casa-
ments i altres esdeveniments.

Paperam
Dr. Balari i Jovany, 6 / Tel. 93 346 78 59

E L  T A U L E L L

Tot en paper i un munt d’idees originals

Montse López amb l’expositor de postals del seu establiment. 

Joan Anton Font

S E R V E I  P Ú B L I C

Núria Mahamud

El Departament de Salut ha engegat un altre cop la
campanya de vacunació antigripal adreçada especial-
ment als grups de risc, als quals s’aplicaran de manera
gratuïta prop d’1.500.000 dosis de vacuna. Cal tenir en
compte que la grip pot tenir conseqüències mortals
–unes 3.000 persones moren cada any a Espanya d’a-
questa malaltia vírica– i que la millor manera de preve-
nir-la i evitar-ne les complicacions és vacunar-se.
La campanya de vacunació antigripal s’adreça especial-
ment a les persones que tenen un alt risc de complica-
cions si agafen el virus de la grip, com són les de més
de 60 anys, les que viuen en residències geriàtriques,
centres de malalties cròniques i malalties mentals, les
dones embarassades i les persones amb malalties pul-
monars o cardiovasculars cròniques, incloent-hi l’as-
ma. En aquest grup d’alt risc, també hi són incloses les
persones que han estat hospitalitzades a causa de ma-
lalties cròniques metabòliques –com la diabetis–, anè-
mies, malalties neuromusculars greus o immunosu-
pressores –com els portadors del VIH–, i malalties
renals o hepàtiques cròniques. Completen la llista els
infants i adolescents de 6 mesos a 18 anys tractats du-
rant un llarg temps amb àcid acetilsalicílic, la famosa
aspirina.
D’altra banda, la vacuna també és destinada als profes-
sionals sanitaris i altres treballadors que tenen contac-
te amb persones amb alt risc d’agafar la grip.
La campanya acabarà el 30 de novembre.

Més informació: 
www.gencat.net/salut
Telèfon Sanitat Respon: 902 111 444 

La campanya de vacunació
contra la grip acaba el 30
de novembre
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P O L I E S P O R T I U

Pere S. Paredes

La VII edició de la Nit de l’Esport
de Sant Andreu, celebrada el

passat 26 d’octubre, no va ser com
sempre. Encara que Sant Andreu
ens té acostumats que les catego-
ries dels premiats i la seva qualitat i
quantitat superin any rere any,
aquest 2007 ha tingut un ambient
molt especial ple de reconeixe-
ments i agraïments.
La pista poliesportiva del Complex
Esportiu Municipal Bon Pastor va
esclatar al final d’una nit amena i
amb molts premis i reconeixe-
ments. Tothom es va posar dret i va
aplaudir amb entusiasme, quan la
regidora del Districte de Sant An-
dreu, Gemma Mumbrú, va dema-
nar que pugés a l’escenari l’exconse-
ller del Districte de Sant Andreu,
Josep Pujol. 
Pujol, que va rebre el reconeixe-
ment  de tots els presents, va dir en
el seu curt parlament que “com a
conseller he fet molts amics i no-
més demano una cosa, que conti-
nuem així”.
La VII Nit de l’Esport va premiar,
entre d’altres, Teo Edo, del Club
Natació Sant Andreu pels seus èxits
en el món de la natació: per haver
participat als Jocs Olímpics de Sid-
ney en 1.500 m lliures, per haver
conseguit el rècord d’Espanya de

800 m lliures en piscina curta, per
haver baixat de 15 minuts en 1.500
m lliures i, també, per haver estat
sotscampió d’Espanya absolut en
400 m estils.
Per a Edo, aquests bons resultats
esportius de Sant Andreu tenen un
punt en comú: “tots hem començat
en l’esport tenint ídols que, a més a

més, ens han ajudat. Ara, per sort,
estic en una situació en la qual puc
ajudar tots els que comencen i do-
nar-los un punt de referència per
superar-se”.
Per a Brenton Cabello, també del
CN Sant Andreu i guardonat pel
seu campionat d’Espanya absolut

estils, “és un honor tant ser recone-
gut en aquesta festa, on t'agraeixen
l’esforç fet durant tota la tempora-
da, com poder passejar el nom del
teu club i de la teva ciutat interna-
cionalment”.
L’acte va ser presidit per la regidora
del Districte i el president del Con-
sell Municipal, Joaquim Mestre.

En una nit especial, el

Districte guardona per-

sones i institucions que

han destacat en el món

de l’esport durant la 

temporada 2006-2007

Tot el pavelló es va
posar dret en agraïment
a la tasca de Josep Pujol

A l’esquerra, Gemma Mumbrú, regidora del  Districte, amb alguns dels premiats.

L’exconseller del Districte Josep Pujol.

Sant Andreu celebra la VII edició
de la Nit de l’Esport a Bon Pastor

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 del PAM

El web permet als ciutadans informar-se
sobre el Programa d'Actuació Municipal
2008-2011, i participar en el debat i el
procés d'elaboració del document. A més,
els ciutadans poden presentar les seves
aportacions per mitjà d'un qüestionari
electrònic que es pot completar i enviar
des del mateix web del PAM. 
www.bcn.cat/pam

Blog PAM 

Permet que tothom pugui aportar propos-
tes concretes en cada àmbit d'actuació que
l'Ajuntament de Barcelona portarà a
terme durant els propers quatre anys. Es
pot iniciar una conversa sobre els assump-
tes següents: cohesió social, economia i
ocupació, proximitat, medi ambient, capi-
tal de Catalunya i bon govern. A més, per-
met conversar sobre propostes concretes
que l'Ajuntament durà a terme en els 10
districtes de la ciutat.
www.bcn.cat/blogpam

w
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Faci’ns cinc cèntims de l’argu-
ment de Sombras de otoño.
La protagonista és una dona de la ne-
teja que treballa en un edifici d’ofici-
nes i un dia, de sobte, al mig del car-
rer, es troba que no sap qui és. Quan
recupera la memòria, comença a re-
cordar les seves vivències més anti-
gues, la seva infantesa a Andalusia, la
seva arribada a Barcelona, el naixe-
ment del seu fill... Fins que li diag-
nostiquen que té Alzheimer i ha de
prendre una decisió. El llibre va evo-
lucionant en paral·lel i el text alterna
l’actualitat amb els records. El final,
però, no li explico... 
No, és clar. La novel·la va ser
ben valorada pel jurat del premi
Planeta, oi?
Sí, va quedar entre els finalistes del
premi Planeta de l’any 2002. 
I després?
El silenci. Em van dir que em truca-
rien, però no ho van fer. Després d’u-
na llarga etapa, en la qual fins i tot
vaig arribar a dubtar de la meva capa-

citat com a escriptor, vaig  entrar en
contacte amb el Círculo Independien-
te de Escritores. Tenen un segell edi-
torial, Mandala LapizCero, que és el
que finalment ha publicat la novel·la.  
Ja és a les llibreries?
Sí, es troba en algunes llibreries de
Sant Andreu i de la resta de la ciutat
de Barcelona. La seva publicació al
marge de la indústria editorial ha es-
tat tota una aventura. He creat la
meva pàgina web per promocionar-la
(www.valelapenaintentarlo.com) i he
hagut d’invertir diners per publicar-
la; també hi ha gent que hi ha apostat
i hi ha invertit.
Amb la intenció de recuperar la
inversió...
Sí, ja l’he recuperat, i els diners els he
reinvertit en l’edició de més exem-
plars. 
On transcorre l’acció?
Al Besòs, a la banda de Barcelona del
riu, i en una època especialment difí-
cil, en ple franquisme, quan d'aquesta
zona se’n deia “polígono suroeste”;
no hi havia escoles, ni metges, ni bo-
tigues... Ens hem oblidat molt ràpi-
dament d’aquells temps, però la ge-
neració anterior a la meva les va
passar molt magres. Era l’època en

què començaven a prendre força els
moviments veïnals, que van ser el
germen de les organitzacions políti-
ques de la democràcia.
Què opina de la remodelació de
les cases barates del Bon Pastor?

Les cases barates es van construir el
1929 amb materials no gaire sòlids i
tenien molt pocs metres quadrats, i,
tot i que els seus habitants les han re-
modelat i mantingut en bones condi-
cions, és raonable creure que era hora
de dur-hi a terme una reestructura-
ció. El que passa és que aquesta reno-
vació genera un conflicte emocional:
una forma de vida desapareixerà i el
barri perdrà el seu principal senyal
d’identitat. 
El Bon Pastor va rebre una impor-
tant allau d’immigrants proce-
dents d’atres indrets de la penín-

sula fa unes quantes dècades; ara
rep immigrants d’altres països. 
Sí, hi ha una nova onada d’immigra-
ció que no genera conflictes. De tota
manera, hi ha poca relació entre els
barcelonins i els nouvinguts. De mo-
ment, són mons estancs. Penso que
caldria fer activitats perquè els nou-
vinguts s’integressin.
Per exemple?
Em ronda pel cap una idea...
Digui... 
Una activitat que podria dir-se “Sons
del món, sons del barri”: els col·lec-
tius dels diferents països podrien fer
de tant en tant una mostra de la seva
cultura, de la seva música, de la seva
llengua, de les seves tradicions, un
dia els pakistanesos, un altre els
equatorians, un altre els catalans...
Com veu la Barcelona del 2007?
Paguem un preu molt alt pel fet de
ser una destinació turística. Si la ciu-
tat turística oculta la ciutat real, no
anem bé. No és bo que es destini més
inversió al “parc temàtic” que a la ciu-
tat real. Crec que s’ha de buscar un
equilibri. Em fa l’efecte, de tota ma-
nera, que el nou alcalde té interès a
treballar per la ciutat real i es preocu-
pa de veritat pels barris.

E N T R E V I S T A J o r g e  L a r e n a  C a s t e j ó n ,  e s c r i p t o r

Jorge Larena va quedar entre els finalistes del premi Planeta 2002.

Va néixer a Barcelona l’any 1959. Resideix al Bon

Pastor, barri que coneix com el palmell de la seva

mà, entre altres motius perquè va formar part del

moviment veïnal que, a la transició, va fer possi-

ble que fos un lloc molt més habitable. Acaba de

publicar la novel·la Sombras de otoño

“La publicació de la
novel·la al marge de la
indústria editorial ha

estat tota una aventura”

“Cal un equilibri entre
la ciutat turística i la
ciutat real”

Daniel 
Romaní


