
La Casa Bloc recuperarà 
el seu disseny original

COM

Està a punt 
d’enderrocar-se 
l’edifici fantasma 

OBJECTE

S’enderroquen 
els antics habitatges 
per a policies

SIGNIFICAT

És un exemple 
de racionalisme 
progressista 

Pàg. 3

E N T R E V I S TA Pàg. 8

Cristina Clota
Presidenta del Club Patí
Congrés 

“L'hoquei és un
mitjà per educar els
nois i noies”

C U LT U R A Pàg. 6

Vol-Ras i el coreògraf
Roberto G. Alonso 
Obren la temporada 
del saT!

U R B A N I S M E Pàg. 4

Carrer Pinar del Río 
Canvia el sentit del trànsit i
dóna prioritat als vianants

Ja han començat els treballs
d’enderroc de les antigues
naus ferroviàries de l’estació
de la Sagrera que han de
permetre disposar del solar
on es començarà a perfilar
la nova estació del tren d’al-
ta velocitat de la Sagrera.
Els enderrocs de les cons-
truccions que han quedat
obsoletes es duen a terme
amb totes les mesures de
seguretat necessàries per
garantir l’eficiència dels tre-
balls. La previsió és que cap
a final d’any s’haurà proce-
dit a netejar els actuals es-
pais, a eliminar-ne les cons-
truccions i a tancar el solar
resultant.

L’Alta Velocitat comença a
apropar-se a la Sagrera

Les obres van començar al final del mes de juliol. Pàg. 5

P O L I E S P O R T I U Pàg. 7

Complex Esportiu
Municipal Bon Pastor 
Vol apropar la cultura 
del tennis a nens i joves

S E R V E I  P Ú B L I C Pàg. 6

Millor que nou,
100% vell 
Telèfon d’informació per
fer reparar objectes
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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
Av. Meridiana, 315.
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 21 al 30 de setembre
Mondo Mono
A les 21.30 h. Sant Andreu Teatre (Neopàtria, 54)
La Terra s’ha convertit en un modern món de troglodi-
tes sota la mirada d’un déu omnipresent. Última pro-
posta còmica de la companyia De Vol Ras.

Del 22 al 3 de setembre
Planeta Gaia
A les 21.30 h. Sant Andreu Teatre (Neopàtria, 54)
Un contaminat món de fades espera l’ajut dels quatre
esperits del reciclatge. De la companyia de dansa con-
temporània Roberto G. Alonso.

Del 3 al 7 d’octubre
F.U.M
A les 21.30 h. Sant Andreu Teatre (Neopàtria, 54)
Fumar o no fumar, aquesta és la qüestió. La companyia
Agraïts d’aguantar-nos presenta el curs definitiu per
deixar de fumar, sense pegats de nicotina ni xiclets.

A partir del 3 de setembre
Cursos de català per a adults
Centre de Normalització Lingüística (Residència, 15)
De tots els nivells. Per fer prova gratuïta s’ha de trucar
a partir del 3 de setembre al tel. 93 274 03 56.

Dimecres 19 de setembre
Videofòrum
A les 21.30 h. Bib. Ignasi Iglesias-Can Fabra (Segre, 24) 
Pel·lícula a determinar.

Dimecres 26 de setembre 
Contes per a adults
A les 21.30 h. Bib. Ignasi Iglesias-Can Fabra (Segre, 24) 
A càrrec d’Anin.

Divendres 5 d’octubre
Celebració 25è aniversari de La Barraca
De 19.30 a 22 h. Centre cívic La Sagrera-La Barraca 
(Martí Molins, 29)
Un dia per compartir els records passats del centre cí-
vic, els reptes de futur i la feina present.

Diumenge 14 d’octubre
Jornada sobre el canvi climàtic
Centre Cívic Sant Andreu (Gran de Sant Andreu, 111)
Xerrades i accions per fer-nos reflexionar sobre l’escal-
fament global. Consulteu horari.

Diumenge 16 de setembre 
La boca del llop
A les 12 h. Bib. Ignasi Iglesias-Can Fabra (Segre, 24) 
Narració d’un conte a càrrec de Toñi Ciudad.

Dijous 20 de setembre
Gratanúvols
A les 18 h. Biblioteca Bon Pastor (Estadella, 62)
Narració d’un conte dins el cicle Bany de Lletres.

Dijous 4 d’octubre
Bèsties de riu
A les 18 h. Biblioteca Bon Pastor (Estadella, 62)
Taller per a infants sobre la fauna del riu. Cal inscripció
prèvia a la biblioteca.

Del 6 al 14 d’octubre
Viceverso
Consultar horaris. Sant Andreu Teatre (Neopàtria, 54)
Un espectacle que combina humor, teatre i diferents
disciplines de circ (malabars, clown, màgia, equilibri...).
De Circ Hula.

Dissabte 20 d’octubre
Pinxo, el pica-soques enamorat
A les 12 h. Centre cívic La Sagrera (Martí Molins, 29)
Titelles a càrrec de la Cia. La Closca.

De l’11 al 14 d’octubre
Bessie in concert
Teatre musical. De la companyia Teatraviesa.

Dijous 27 de setembre 
Venga a nosotros tu utopía
A les 19 h. Bib. Ignasi Iglesias-Can Fabra (Segre, 24) 
Cançons i poesies de Chucho Díaz amb bases electrò-
niques. Dins el cicle Notes al vespre.

Del 5 de setembre a l’1 d’octubre
De l’invisible i l’efímer. Trencant la
quarta paret
Centre Cívic Sant Andreu (Gran de Sant Andreu, 111)
La quarta paret és aquella invisible, imaginària, la que
figurativament parlant, separa el públic del que succe-
eix a l'escena.
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Pilar Fernández

L’edifici fantasma és un
producte del franquis-

me que va desvirtuar l’ideari
racionalista catalanorepu-

blicà dels arquitectes del
GATPAC. Es va annexionar a
la Casa Bloc per la façana del
passeig de Torres i Bages,
95-99 bis, amb la qual cosa

va obstaculitzar la visualit-
zació del jardí situat a l’inte-
rior d’illa i l’entrada de cor-
rents d’aire. Es va construir
als anys 40 com a habitatges

per a policies. Al llarg del
temps ha allotjat una re-
sidència d’orfes i vídues de
l’exèrcit, una ludoteca i un
centre sanitari. 
Fins fa relativament poc
temps, encara hi quedaven
22 llogaters, que van ser rea-
llotjats en pisos buits dels
altres edif icis  de la  Casa
Bloc, que han estat rehabili-
tats per l’Incasol, organisme
dependent de la Generalitat,
actual propietari del com-
plex. La tipologia interior de
l’edifici varia respecte a la
dels cincs edificis originals,
ja que no té escales, l’accés
s’havia de fer a través de l’e-
difici annex i la superfície
dels pisos és diferent –són
més grans. 
La Casa Bloc, construïda en-
tre 1933 i 1937, és un dels
primers exemples de racio-
nalisme progressista aplicat
a la residència. Va ser projec-
tada com a prototip d’habi-

tatge per a obrers. Els seus
207 pisos, dúplexs d’uns 80
metres quadrats, servien de
model per mostrar que en
una superfície mínima possi-
ble (cal tenir en compte les
dimensions de les llars de l’è-
poca) es podien desenvolu-
par totes les funcions

domèstiques (hi havia bany
en un temps en què encara
era un luxe a l’abast d’una
minoria) i s’hi podia gaudir
de ventilació i lluminositat
suficients, gràcies a la forma
d’essa del conjunt de blocs i
al fet que cada pis tenia sor-
tida per davant i per darrere.
Cada edifici consta de set
plantes, a una de les quals hi
ha serveis comunitaris. 
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Col·locació de la primera pedra dels edificis de la Casa Bloc amb el president Macià (al centre).

L’emblemàtica Casa Bloc del

passeig de Torres i Bages

recuperarà el seu disseny original

aviat, un cop s’hagi procedit a

l’enderroc de l’anomenat edifici

fantasma, que es farà en les

properes setmanes

L’edifici fantasma de la Casa
Bloc, a punt de l’enderroc

La Casa Bloc va ser
projectada com a
prototip d’habitatge
per a obrers 

C IU TA DA N S OPINE N

Adolfo Suárez
Paleta

Está bien siempre que
sea para el bien de la
gente que vive allí; por
otra parte, el diseño
actual no me gusta
nada.

Sagrario Ballesta
Dependenta

Estoy encantada; yo
vivo aquí desde que
nací y se está deterio-
rando mucho. Me pare-
ce bien que lo arreglen,
pero lo importante de
verdad es que la gente
lo cuide.

Antonio Molina
Prejubilat

Me parece bien, lleva-
mos mucho tiempo en
el barrio y nos gusta
que se rehabilite; las
mejoras siempre son
buenas.

Yolanda Garcia
Administrativa

Crec que, tal com està,
està bé. Jo visc aquí i
estic molt contenta, tot
i que no conec el projec-
te inicial.

Silvia Navea
Perruquera

Me parece bien que se
recupere, aunque
también me parece bien
tal y como está actual-
mente.

Francina Griñant
Monitora d’escola

A mi m’agrada, ho
trobo molt bé. Mai no
m’ha agradat aquest
afegit que van fer-hi
per als policies; l’estil
original quedarà més
maco.

Q u è  l i  s e m b l a  q u e  l a  C a s a  B l o c  r e c u p e r i  e l  s e u  d i s s e n y  o r i g i n a l ?

A R Q U I T E C T U R A  A M B  C O M P R O M Í SA
La Casa Bloc va ser, juntament amb el Dispensari Antituberculós del Raval, una de les

obres més representatives de la primera etapa de l’arquitecte Josep Lluís Sert, que va ser

la figura més destacada del Grup d’Arquitectes i Tècnics Catalans pel Progrés de

l’Arquitectura Contemporània (GATCPAC), integrat, a més, per Joan Baptista Subirana i

Josep Torres Clavé. El GATCPAC es va fundar l’any 1930 i va desaparèixer al final de la

Guerra Civil; tenia com a principis bàsics la difusió del racionalisme arquitectònic i l’interès

per la funció social de l’arquitectura.



Aspecte que oferia el bar Versalles l’any 1932. 
(Foto: Arxiu bar Versalles)
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U R B A N I S M E  

Núria Mahamud

E l barri de Congrés-In-
dians ha estrenat un

nou carrer de circulació
amable, Pinar del Río, que
permetrà millorar la con-
nectivitat a peu d’escoles,
casals i comerços des del
passeig Maragall fins al car-
rer Concepció Arenal. La re-
modelació d’aquesta via,
que s’emmarca dins un pla
d’actuacions a la zona on ja
s’han millorat altres espais,
com els carrers Jordi de Sant
Jordi i Olesa i les places Ma-
ragall i de les Havaneres, ha
permès racionalitzar el tràn-
sit de la zona, limitant-hi la
velocitat a 20 km/h i can-
viant-ne el sentit de la mar-
xa, d’acord amb l’associació

de veïns.
El nou carrer és de calçada
única i s’hi han instal·lat
pilons i mobiliari urbà per

convertir-lo en un lloc de
trobada dels veïns i veïnes
del voltant. També s’hi ha
renovat l’enllumenat, elimi-
nat els vells pals de fusta
de la llum, soterrat els fils
de telefonia i plantat dues
fileres de magnòlies.
Amb la reurbanització del

carrer també s’ha recuperat
en el subsòl un refugi de la
Guerra Civil espanyola, el
977. El refugi antiaeri s’ha
preservat per tal de recupe-
rar la memòria històrica de
la ciutat; però, a diferència
d’altres, no té gaire valor
arquitectònic, ja que és
molt estret i llarg, com una
mina, i té un accés molt
complicat. Una placa al ter-
ra del carrer recordarà per
sempre la ubicació d’un
dels 30 primers refugis que
Barcelona va construir a
partir de la tardor de 1936.
El carrer Pinar del Río va
ser inaugurat per l’alcalde
de Barcelona, Jordi Hereu,
i la regidora del Districte,
Gemma Mumbrú, el passat
13 de juliol amb una festa
amb cercavila, música cu-
bana –Pinar del Río és una
bella província de Cuba– i
un berenar popular .

El nou carrer Pinar del Río
dóna prioritat als vianants 

L’alcalde, Jordi Hereu, amb crosses a causa d’una lesió al genoll, passejant pel carrer amb veïns.

El subsòl del carrer
amaga un dels 
primers refugis
antiaeris de la
Guerra Civil

Pinar del Río s’ha convertit en un carrer
de calçada única que permetrà millorar
la connectivitat a peu de la zona

El bar Versalles (I)

J. M. ContelÀLB UM HI S TÒR IC

El bar Versalles, situat a la cantonada dels carrers Gran de
Sant Andreu i Pons i Gallarza, just davant de la plaça del
Comerç, ha estat sempre un punt de trobada i de reunió
important i de referència per als santandreuencs.
Els seus orígens arrenquen de la meitat de la dècada de
1920, quan dos socis llogaren l’antiga botiga de teixits, co-
neguda com Can Trenta, ja que tot ho venien a trenta cèn-
tims, i muntaren un bar amb el nom de Petit Versailles.
Uns dos anys després de l’obertura, a un dels socis li sobre-
vingué la mort. Com que la seva vídua no va voler conti-
nuar amb el negoci, traspassaren el local per 28.000 pesse-
tes i un lloguer de 500 pessetes a Eduard Heredero, un
treballador dels Tallers del Nord i cafeter dels Catalanistes,
el qual volia muntar el seu propi negoci.
Amb el pas dels dies i amb l’Eduard Heredero i la seva
dona, Carme Mayol, al davant, el local es va anar omplint
progressivament de clients, els quals l’ocupaven gairebé les
24 hores del dia. Una parròquia ben diferenciada, de dia,
treballadors o gent que, quan plegaven de la feina o sortien
de la fàbrica, anaven al bar a fer petar la xerrada, prendre
un cigaló i a fer la partideta de cartes, dòmino, daus o bi-
llar. En canvi, a la nit, atrets pels bons ressopons que pre-
parava la Carme, s’omplia de senyors que, provinents d’al-
tres bandes de més o menys reputació, acudien a fer-hi un
bon àpat i en moltes ocasions unes partides de cartes, amb
un grapat de diners sobre la taula que anava canviant de
mà al llarg de la nit. Eren uns jocs prohibits que feien estar
en vetlla el seu propietari davant de la possible presència
de la policia, perquè no tancava les portes fins a les tres de
la matinada i, de vegades, s’hi passava tota la nit.
Si té fotografies o documents del seu barri, en pot fer
donació a l’Arxiu Municipal del Districte, 93 291 69 32



Daniel Venteo

Els enderrocs han co-
mençat per les naus més

properes al pont del Treball, a
la banda de muntanya. Es
tracta de dues naus la coberta
de les quals estava construïda
amb fibrociment (uralita). Per
dur a terme l’enderroc s’han
pres totes les mesures de se-
guretat necessàries. 
En aquesta primera fase del
gran projecte de transforma-
ció de la Sagrera, que ha de
permetre disposar del solar
on s’haurà de construir la
nova estació del tren d’alta
velocitat, es tracta, en primer
lloc, de netejar l’interior de
les naus, per procedir a l’en-
derroc i tancament preventiu
del solar.

En total, en aquesta primera
fase dels treballs d’enderroc
s’actua sobre una superfície de
més de 12 hectàrees, espai que

correspon aproximadament a
deu illes de l’Eixample. Dins
d’aquestes illes, quatre hectà-
rees corresponen a sostre
construït sobre el qual s’actua.
Altres xifres que reflecteixen la
magnitud de l’operació són els

milers de metres quadrats de
coberta de fibrociment que es
retira per a la seva destrucció
(més de 36.000 m2), les tones
de ferro que se separen (unes
420) o les de residus que s’eli-
minaran de manera selectiva
(unes 265 aproximadament).

Participació ciutadana
L’elaboració i el desenvolupa-
ment del procés és el resultat
de la col·laboració entre les
administracions i el movi-
ment associatiu de Sant An-
dreu. Cada tres mesos té lloc
la comissió de seguiment de
les obres, de la qual formen
part representants públics,
tècnics i les onze associacions
de veïns del districte. Com a
resultat de les seves propos-
tes, el projecte ha incorporat
millores com ara la supressió
de la rotonda a l’alçada del
carrer de Sant Adrià, la cober-
tura de vies que inicialment
s’havien previst descobertes,
la segregació i soterrament
de vials de vehicles privats i
l’increment de 1.003 pisos
més en les operacions de
construcció d’habitatge.
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N O T Í C I E Sf
Festa Major del Congrés i d’Indians
Els barris del Congrés i d’Indians acomiaden l’estiu
amb les festes majors. La del Congrés, que se cele-
brarà entre el 29 de setembre i el 7 d’octubre, s’estre-
narà amb un gran ball de nit amb orquestra  al carrer
de Felip II amb Puerto Príncipe. De la festa d’In-
dians, que es fa del 22 al 30 d’octubre, en destaca la
“cena sobaquillo” amb espectacle, al qual els assis-
tents s’hi porten el seu sopar i gaudeixen d’una ses-
sió de cabaret. 

Exposició “París no s’acaba mai” 
“Fotointerpreta París no s’acaba mai” és el títol de
l’exposició que des del 5 de setembre fins al 5 d’octu-
bre es pot veure a la Biblioteca Ignasi Iglésias-Can
Fabra. La mostra reuneix fotografies de Laura Covar-
sí, que s’apropa a la ciutat de París tot seguint el refe-
rent de la novel·la d’Enrique Vila-Matas. 

Cicle de Tardor de Música i Paraules
El 10è Cicle de Tardor de Música i Paraules tindrà lloc
enguany entre el 19 i el 28 d’octubre. Com en ante-
riors edicions, es podrà veure, a diferents equipa-
ments del districte, al voltant d’una dotzena d’actua-
cions, caracteritzades per la varietat, tant pel que fa
a l’estil musical com per la manera que acompanya la
paraula. En el moment de tancar aquesta edició no-
més s’havia confirmat l’actuació de l’Orquestra de la
Cambra Catalana, el qual clourà el cicle. 

Nova temporada D9 Ràdio
D9 Ràdio inicia el nou curs emetent la seva pro-
gramació per internet, la qual es pot sentir a
www.d9radio.com. Els programes s’aniran incorpo-
rant a la graella via web progressivament. Paral·lela-
ment, s’està treballant en la confecció d’una nova pà-
gina web. L’emissora també està buscant noves
incorporacions de gent jove que vol fer ràdio amb
tota llibertat. Els interessats poden dirigir-se a
d9rprogrames@hotmail.com.

L’arribada del tren
d’alta velocitat té
al darrere una
gran aposta pel
transport públic

Aquest estiu han

començat els

primers enderrocs

a l’antiga estació

ferroviària per

començar a perfilar

la nova estació

intermodal de la

Sagrera

En la primera fase de les obres, s’actua sobre més de 12 hectàrees.

Vista parcial de l’interior de la biblioteca.

La Biblioteca del Bon Pastor presenta la programació de tardor
B. Sanchís 

Amb l’arribada de la tardor,
la Biblioteca del Bon Pas-

tor ha previst una àmplia pro-
gramació d’activitats adreçades
a tots els públics. El proper 20
de setembre tindrà lloc “Lle-
geix-me un conte: Gratanú-
vols”. El 3 i 5 d’octubre s’orga-
nitzarà un taller d’ofimàtica
bàsica per a adults a l’espai
multimèdia. Dijous 4 també
s’oferirà un taller per a infants
sobre la fauna del riu. Dijous

18, contacontes amb el món
dels tovets. Els divendres 19 i
26 d’octubre, taller de pintura
de figures de rol. I dijous 25, hi
haurà l’actuació de la cantauto-
ra Meritxell Naranjo dins del
cicle “Música i Paraules”. Ja en-
trat el mes de novembre, con-
tinuaran els tallers de Word
per a infants, el dimecres dia 7.
Dijous 8 arribarà la xerrada
“Los palos del Flamenco”, a
càrrec de Roger Soler. Aquest
mes també continuaran els ta-

llers dinàmics sobre llibres, els
contacontes del món dels to-
vets i els tallers de pintura de
figures de rol. Per acabar no-
vembre, el dia 24 s’organitza el
taller d’Autoaprenentatge de
llengües: anglès. Finalment, el
dia 12 de desembre, hi haurà
contacontes per a nens de 0 a
3 anys i el dijous dia 20, Sac de
Rondalles: la bruixa del Puigsa-
gordi. Per a informació detalla-
da es pot consultar el web
www.bcn.cat/biblioteques.

Comencen els treballs per fer
realitat l’estació de la Sagrera

L A  F U T U R A  E S TA C I Ó  D E  L A  S A G R E R AA
Per la futura estació intermodal de la Sagrera és previst

que passin tots els trens d’alta velocitat i de mitjana i llar-

ga distància que circulin per vies d’ample europeu, així

com els trens regionals i de rodalies. La nova estació

també comptarà amb una estació d’autobusos interur-

bans i de les línies 4 i 9 del metro,així com estacions d’au-

tobusos urbans, taxis i un aparcament per a vehicles.

L’actuació a la Sagrera és una operació de transformació

urbana i una aposta de primer nivell pel transport públic.
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C U LT U R A

Núria Mahamud

Entre les ruïnes causades
per un cataclisme nuclear,

viuen i es mouen tres éssers
acovardits i curiosos que volen
escapar del lloc que habiten.
No saben qui són, ni cap a on
anar i, convertits en moderns
troglodites, s’enfronten a un
món surrealista sota l’omnipre-
sent mirada d’un déu de fira.
És un Mondo Mono, l’última
proposta del trio còmic Vol-ras,
que obre la temporada del saT!
La nova programació continua
la mateixa línia que els últims
anys: aposta per la comèdia, la
dansa contemporània i els es-
pectacles infantils, i compta
amb alguns protagonistes ha-

bituals dels caps de setmana
del Sant Andreu Teatre, com
els mateixos Vol-ras, el còmic
Toni Albà i les companyies in-
fantils Xirriquituela Teatre i La
Pera Llimonera. 
Al setembre també podrem
veure l’última proposta del
coreògraf Roberto G. Alonso,
un dels més reconeguts del
país, que ens endinsarà en un
contaminat món de fades,
una situació que haurà de re-
soldre el Savi Suprem amb la
col·laboració dels quatre es-
perits del reciclatge.
Thomas Noone Dance, la
companyia de dansa resident
del saT!, reestrenarà Mur, una
obra que va penjar el cartell de

complet al Mercat de les Flors
i que està inspirada en la
col·laboració entre Samuel
Beckett i Jasper Johns. A Pro-
tocol per a camaleons, Toni Albà
i els seus companys narren les
primeres Olimpíades d’Art de
la humanitat. Endevinen qui
assistirà a la inauguració? Una
pista: sempre ens felicita per
Nadal.
La temporada de tardor es
completa, entre altres, amb
dos espectacles de circ: Vice-
verso, de Circ Hula, i Pallas-
sos, de Cop de Clown. I, com
sempre, a uns preus molt po-
pulars, fet que ha convertit el
saT! en una de les alternati-
ves escèniques més fresques i
dinàmiques de la ciutat.

Més informació:
Sant Andreu Teatre
Neopàtria, 54
Tel. 93 345 79 30

Preus molts populars i una programació

variada i atractiva són les senyes d’identitat

del teatre andreuenc, que obre temporada el

21 de setembre

Una escena d’una de les obres que es podrà veure al saT! aquesta tardor.

Vol-Ras i el coreògraf Roberto G.
Alonso obren la temporada del saT!

Les nostres vides estan marcades per les fes-
tes. Al llarg de l’any n’hi ha un bon grapat,

tant de tradicionals com de les que hi afegim
nosaltres. Qualsevol pretext és bo per passar-
s’ho bé. Carnaval és una botiga que viu per a la
festa i que celebra les ganes de divertir-se. Hi
trobem tots els articles que calen per gaudir al
màxim de les festes: disfresses, barrets i altres
complements per a Carnestoltes, pirotècnia de
qualitat per a Sant Joan, màscares, carabasses i
bitxos de broma per a Halloween, llaminadures

per a les pinyates o vasos, gots i coberts per a
qualsevol tipus de festa… La Isabel Mansbendel
porta aquesta botiga, la qual va obrir l’any 1984
al barri de Navas, però que és filla de la botiga
Carnaval que hi ha carrer Diputació cantonada
amb Viladomat des de fa més de 50 anys i que
és molt coneguda a la ciutat. Deixem que Car-
naval ens convidi a la festa!
Carnaval
C. Josep Estivill, 21-25
Tel. 93 352 18 15

E L  T A U L E L L

Una botiga que viu la vida de festa en festa

A Carnaval, s’hi pot trobar qualsevol disfressa.

Joan Anton Font

S E R V E I  P Ú B L I C

Felicia Esquinas

Qui no s’hi ha trobat alguna vegada? La planxa, la pota de
la taula, la impressora, l’assecador de cabell, el cotxet del
nen... S’espatllen, es trenquen o perden una peça i ja no
funcionen. Abans, la reacció habitual era reparar-los. Avui
és una raresa. No sabem com fer-ho perquè cada cop hi ha
menys establiments i empreses que s’hi dediquin. També
hi ha la creença generalitzada que costa el mateix reparar
un objecte que comprar-ne un de nou.
Tot i que en alguns casos pugui ser així, la cultura d’“d’un
sol ús” comporta un problema greu: la generació de resi-
dus. Tenint en compte com afecten el medi ambient i que
l’espai al planeta és limitat, un dels reptes més urgents és
reduir-los. La millor manera és no generar-ne més. 
Aquest és l’objectiu de la campanya “Millor que nou, 100%
vell”, de l’Entitat del Medi Ambient (EMA) de l’Àrea Me-
tropolitana de Barcelona. Partint de la idea que un objecte
nou no és millor que un altre de vell, l’EMA proposa als
ciutadans que allarguin la vida dels objectes, bé reparant-
los quan s’han espatllat, bé portant-los a botigues o mer-
cats de segona mà quan ja no es necessiten. També pro-
mou la compra de productes de segona mà en lloc de nous. 
L’instrument per fer-ho és un telèfon que informa sobre
els tallers per reparar i restaurar objectes que hi ha a Bar-
celona i també sobre botigues i mercats de segona mà.

“Millor que nou, 100% vell” 
Informació sobre botigues i mercats de segona mà, repa-
radors i restauradors d’objectes.
Tel. 93 506 95 66 (de dilluns a divendres de 8 a 19 h)

Més informació: 
www.amb.cat/web/emma/residus/prevencio/reuti-
litzacio

Un telèfon informa d’on
podem fer reparar els 
objectes en lloc de llençar-los
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P O L I E S P O R T I U

Pere S. Paredes

Sant Andreu viu l’esport com
ningú. Només cal donar un cop

d’ull quan se celebra “la Nit de l’es-
port de Sant Andreu” per veure
quanta gent, i amb quanta qualitat,
fa esport en aquest districte.
A partir de setembre, el Complex
Esportiu Municipal Bon Pastor vol
augmentar l’oferta d’esports del
districte i oferirà classes d’iniciació
al tennis per a tothom.
L’objectiu és clar per al director del
CEM Bon Pastor, Marcel Llordella:
“Volem fer arribar el món del tennis
als nens i nenes del barri. Ens hem
adonat que hi ha un profund buit de
la cultura del tennis i volem omplir-
lo. Per fer-ho amb totes les garan-
ties, tenim els millors monitors i
tècnics d’aquest esport, tenim preus
populars i tenim unes magnífiques
instal·lacions a les pistes de tennis
del carrer Arbeca”, diu Llordella. 

Les classes de tennis infantil co-
mençaran cada dia a les 17.30 ho-
res i duraran 1 hora. “Aquest horari

–explica Llordella– donarà temps
als nens i nenes a venir des dels
seus col·legis”.

L’organització ha previst que els
infants puguin fer des d’una sola
hora a la setmana fins a un màxim
de tres. Actualment han dividit els
grups per edats: benjamins, dels 6
als 9 anys; alevins, dels 10 fins als
12;  infantils, dels 13 als 15, i els
adults, de 16 endavant. Els preus
poden variar si ets abonat, fill d’a-
bonat o no abonat. Com a exem-
ple, la tarifa infantil de tres dies
dels abonats pot rondar els 33 eu-
ros, els tres dies per als no abo-
nats, 50 euros.
“A més a més –continua el director
de la instal·lació–, com que volem
donar a conèixer el tennis a tots els
nivells, també lloguem puntual-
ment les nostres pistes, perquè els
nens i nenes amb els seus pares pu-
guin començar a pilotejar”.

Més informació:
Complex Esportiu Bon Pastor
C/ Costa Daurada, 12-13
Tel. 93 312 07 02

La iniciació al tennis és

una nova proposta del

Complex Esportiu 

del Bon Pastor, que 

augmenta la seva oferta

esportiva

Nens jugant a tennis a les instal·lacions del Bon Pastor.

El CEM Bon Pastor vol apropar la
cultura del tennis a nens i joves

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

El web de platges de Barcelona

Tota la informació necessària abans
d’anar a la platja, la podem trobar al web
en temps real. Dades sobre la qualitat i la
temperatura de l’aigua, l’estat de la mar, la
presència de meduses i si està recomanat
el bany són alguns temes que s´hi poden
consultar. A més, a través de les càmeres
web situades a les set platges de la ciutat,
es pot veure en directe com està el litoral.
www.bcn.cat/platges

Els vostres vídeos de la ciutat

Barcelona Visió és un nou portal que
aposta pel vídeo a Internet. Els internau-
tes poden participar enviant-hi els seus
vídeos sobre la ciutat. A més, també es
poden baixar a l’Ipod, al telèfon mòbil o
a la PSP els vídeos del web. Inclou una
base de dades de recursos audiovisuals
de la ciutat que es pot descarregar de
manera gratuïta. 
www.bvisio.com/

w

Les classes començaran
a les 17.30 h, per donar
temps als escolars a
venir des dels col·legis
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Com sorgeix la seva afició per
l'hoquei patins?
A la universitat tenia un company que
hi jugava. Aleshores havíem anat a
veure molts partits i des de llavors
m'agrada molt. Després, amb el temps,
els meus fills han agafat afició a l'ho-
quei. Van començar a patinar perquè
els agradava més que el futbol o el bàs-
quet. 
D'aficionada a presidenta, però...
Com molts pares, t'interesses pel fun-
cionament del club i, a poc a poc, t'hi
vas involucrant. Vaig començar com a
delegada d'equip i hi vaig fer aquesta
funció durant deu anys. Alhora vaig
entrar a formar part de la junta, por-
tant sobretot l'àmbit de les relacions
socials. De mica en mica m'hi he anat
implicant més, fins a arribar a ser pre-
sidenta aquest mes de maig passat.
Què és el més complicat de por-
tar?
El problema principal que tenim ara
és cercar un pavelló. Al club sempre

hi ha hagut bon ambient amb els pa-
res, amb els jugadors i amb tothom
m'he sentit molt ben acollida. Ara,
però, tenim categories com la prime-
ra nacional catalana, que no pot can-
viar de categoria perquè no tenim un
pavelló cobert en condicions. El nos-
tre patrocinador ens permet llogar
un pavelló per jugar, però molts cops
els partits estan condicionats pel
mal temps i els hem hagut de sus-
pendre.
Quina solució hi han trobat?
Estem en converses amb l'Ajuntament
i tenim un compromís formal del Con-
sistori per construir una instal·lació es-
portiva coberta que nosaltres podríem
gestionar d'una manera o altra. 
Ser un club d'esports minoritaris,
com l'hoquei o el patinatge, con-
diciona els suports de diferent
manera que si fossin una entitat
de futbol o bàsquet?
Una mica, sí, però tampoc és que ho
sigui tot, perquè un equip de futbol
pot disputar partits a molts camps.
Ara, amb tota la qüestió de la selecció
catalana d'hoquei patins, la gent co-
neix més l'esport, tot i que sempre ha
estat bastant desconegut.

I on els pares han de desembutxa-
car més diners que altres?
Sí, és un esport car per als pares, per-
què no és com anar-te’n a jugar amb
unes sabatilles esportives. Has de
comptar amb els patins, l'estic, les
proteccions, etc. Te’n pots anar cap a
uns tres-cents euros. Com que treba-
llem també amb els més petits, d'any
en any es van deixant el material o,
fins i tot, hi ha empreses que ens en
cedeixen.

Fa poc els han donat el premi
“Compta fins a tres”. Què repre-
senta aquest premi?
Un reconeixement per al nostre es-
port de base. Nosaltres intentem tre-
ballar amb els més petits. Tenim gai-
rebé 17 equips: 150 nois i  noies

practicant hoquei i una cinquantena,
patinatge. El premi serveix per incen-
tivar que els nois, abans de fer una
dolenteria, s'ho pensin dues vegades i
promocionin l'esport sense baralles ni
malifetes.
Com a presidenta, quins objectius
s'ha marcat?
Sobretot el tema del pavelló. En l’àm-
bit esportiu, tenim uns equips de co-
ordinació que s'encarreguen de la pla-
nificació. Enguany, les classificacions
han anat molt bé. La meva tasca és
que el club funcioni, hi hagi bon am-
bient i els nois i noies s'ho passin bé i
aprenguin. L'hoquei o el patinatge
són mitjans d'educació per ensenyar
el jovent a aprendre a compartir, es-
forçar-se i treballar conjuntament.
Totes aquests conceptes són molt im-
portants.
Educar en l'esport. Fins i tot en el
cas dels pares més cridaners?
Tots els pares tenim geni, sobretot si
ens toquen els fills. Amb els nostres
fills, intentem ser a tots els partits.
No hem tingut cap problema, però si
passa res, segurament només s’ha de
parlar amb qui calgui per fer-li enten-
dre les coses.

E N T R E V I S T A C r i s t i n a  C l o t a ,  p r e s i d e n t a  d e l  C l u b  Pa t í  C o n g r é s  

Un pavelló cobert és el principal objectiu del Club Patí Congrés.

“La meva tasca és que 
el club funcioni, hi hagi
bon ambient i els nois
i noies s'ho passin bé i

aprenguin”

“L'hoquei és un 
mitjà per educar 
els nois i noies”

Miquel
Pellicer

Nascuda fa 49 anys.Treballa en l'àmbit de les 

relacions laborals i actualment és la presidenta

del Club Patí Congrés que, nascut a mitjan anys

cinquanta i amb 17 equips d'hoquei patins i 

patinatge, és un dels més importants de la ciutat


