
El carrer Ausona tindrà 
noves escales mecàniques   

OBRES

S’adjudiquen el
setembre i s’acabaran
l’estiu del 2008

CONFORT

L’obra pretén fer més
practicable el barri 
de Trinitat Vella

FULL DE RUTA

La intervenció forma
part d’un gran pla 
de reforma del barri

Pàg. 3

E N T R E V I S TA Pàg. 8

Eduard Colomer 
Propietari del bar Versalles 
de Sant Andreu

“El Versalles és 
la meva passió”

C U LT U R A Pàg. 6

El Grec aterra al saT!
i a la Nau Ivanow 
amb propostes 
100% fresques

E N T I TAT S  Pàg. 4

Mostra gastronòmica
de l’Eix Maragall 
Va aplegar uns 1.500 veïns 

La Fundació Privada Trinijove i l’A-
juntament han signat un conveni
pel qual l’entitat ocuparà els baixos
del nou edifici d’habitatges per a
joves 10hj del carrer Tucumán per
crear un nou centre de formació i
inserció ocupacional, especialment
per a joves del barri de Baró de Vi-
ver. Els treballs de condicionament
de l’espai es duran a terme els pro-
pers mesos i permetran la creació
de diversos tallers ocupacionals per
a joves, com també la posada en
marxa d’un centre per a dones em-
prenedores. Trinijove és una enti-
tat sense ànim de lucre que treballa
per a la millora de les condicions de
vida dels joves del barri, especial-
ment pel que fa a la seva formació i
ocupació laboral.

Nou centre de formació
ocupacional de Trinijove

Un dels tallers per a joves que organitza la Fundació Privada Trinijove. Pàg. 5

P O L I E S P O R T I U Pàg. 7

Nedadors de l’elit
mundial se citen a 
la piscina Pere Serrat
de Sant Andreu

S E R V E I  P Ú B L I C Pàg. 6

Consells per 
prevenir els efectes
negatius de la calor
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A l’esquerra, les escales actuals i a la dreta, imatge virtual de com quedaran després de les obres.
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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

Dimarts 10 de juliol
Sorteig del concurs de paranys 
A les 18 h. Auditori de Can Fabra (Segre, 24-32)
Com cada any, l’Eix Comercial de Sant Andreu realit-
zarà el sorteig del concurs de paranys. 

Del 12 al 23 de juliol
Fairy (Contes de fades)
A les 22 h. Nau Ivanow (Hondures, 28-30)
A càrrec de la Factoria Escènica Internacional. 
A partir de contes de fades molt coneguts 
com Blancaneu, La ventafocs, La caputxeta 
vermella..., amb música en viu, cançons, text i
moviment. 

Del 17 al 27 de juliol 
Dansa 100% fresca 
A les 21.30 hores. SAT (Neopàtria, 54)
Tres coreògrafs emergents de diferents nacionalitats
mostren els seus treballs més recents en el marc 
del Festival Grec 2007. Hofesh Shechter, un dels
coreògrafs més creatius de l’escena britànica presenta
el seu espectacle “deGeneration”, del 17 al 19. Els
holandesos de Club Guy and Roni exploren l’univers
femení en “The language of Walls”, del 21 al 23. I
Thomas Noone i Núria Martínez mostren amb 
“Four” estats emocionals propis d’una relació, 
del 25 al 27.  

Divendres 20 de juliol
Nit màgica
A les 22 h. Plaça Baró de Viver
Amb el mag Magnolo. Organitza: Centre Cívic Baró de
Viver. Activitat adreçada a públic familiar.

Divendres 13 de juliol
Concert de pop rock 
i II Jam Session Popular
A les 22 h. Pl. Robert Gerhard

Dissabte 14 de juliol 
75è aniversari de l’Esbart Maragall
A les 22 h. Plaça de Can Fabra
Actuació de l’Esbart Dansaire Maragall.

Divendres 20 de juliol 
Klimtcarol + Depop
A les 22 h. Centre Garcilaso (Juan de Garay, 116)
Concert a la terrassa.

Dilluns 9 de juliol 
Tallers infantils i juvenils
A les 18 h. Esplanada del metro de Trinitat Vella
Organitza: centre cívic Trinitat Vella i Servei de Dina-
mització Juvenil.

Dimarts 10 de juliol 
Jocs d’aigua
A les 19 h. Llosa del Baró de Viver 
Organitza: Sala Jove, Servei de dinamització juvenil i
centre cívic Baró de Viver.

Dijous 12 de juliol 
Sense teló
A les 19 h. Biblioteca Bon Pastor (Estadella, 62)
Espectacle de circ.

Dimarts 17 de juliol 
Tarda Happening
A les 19 h. Pèrgola del Baró de Viver 
Els educadors del barri et preparen una bona sorpresa! 
Activitat adreçada als joves de 12 a 18 anys

Dimecres 18 i 25 de juliol 
Els viatges de Tintin i Milú al segle XX
A les 18.30 h. Bib. Ignasi Iglésias-Can Fabra (Segre, 24-32)
Lectures, jocs i tallers d’activitats al voltant del perso-
natge d’Hergé.

Del 4 al 26 de juliol 
Grup Taca: Homenatge 
a Eudald Serrassolses
Centre cívic Sant Andreu (Gran de Sant Andreu, 111)
Mostra de les obres d’aquest artista andreuenc octoge-
nari. Organitzada pel Grup Taca.

Del 10 al 22 de juliol
Com fa llum la llum?
Centre Cultural Can Fabra (Segre, 24-32)
Un circuit ens permetrà conèixer les diferents propie-
tats de la llum a través de jocs d’ombres, dispositius òp-
tics o caixes fosques amb màgia.

Del 28 de juliol al 30 d’agost
Àfrica. Portes endins
Centre Cultural Can Fabra (Segre, 24-32)
Una mirada a la vida quotidiana de diversos països
subsaharians des de dintre les cases, fruit de 10 anys
de viatges de l’autor: Carles Cascón.

SANT ANDREU
B A R C E L O N A
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Gerard Maristany

Com bé saben els veïns de
la zona, el carrer d’Auso-

na ja disposa d’unes escales
per superar el pendent fins a
l’alçada del carrer de la Fora-
dada. Aquestes escales es re-
faran completament en unes
obres que comencen el mes
de setembre. El resultat final
serà, aproximadament, el que
indica la imatge que acom-
panya aquest article. És a dir:
es manté en un cantó l’escala
convencional (amb un pen-
dent més suau que el que hi

ha ara) i al mig del carrer s’hi
incorpora una altra escala
completament mecanitzada.
El conjunt es completa amb
un pendent adornat amb
conjunts de flors que dona-
ran a aquest espai públic un
color que ara no tenia. 
Aquesta obra forma part del
Pla de rehabilitació integral
de la Trinitat Vella, el qual s’a-
nirà executant fins a l’any
2010. Un dels molts objectius
d’aquest pla –cofinançat per
l’Ajuntament i la Generalitat a
través de l’anomenada “Llei

de Barris”– és, precisament,
millorar la practicabilitat del
barri, és a dir, fer més còmo-
des les anades i les vingudes
dins de la Trinitat Vella. 

L’escala que s’instal·larà al car-
rer d ’Ausona compta amb
tots els mecanismes de segu-
retat exigibles, tant per repa-
rar-ne avaries com per preve-
nir accidents. El projecte –que
en el moment de tancar
aquesta edició s’estava aca-
bant de perfilar– també in-
clou la instal·lació d’un gene-
rós enllumenat, entre d’altres
aspectes. La nova escala
mecànica completa la refor-
ma feta fa poc a la part baixa
del carrer d’Ausona, on s’ha
ampliat l’espai destinat als
vianants. Altres carrers que
han estat objecte d’obres de

millora són el del Turó de la
Trinitat i el de Foradada. Però
encara hi ha més millores pre-

parades per a la Trinitat Vella:
a hores d’ara s’està acabant
d’enllestir el projecte per re-
formar completament el car-
rer de Mireia amb l’objectiu
de pacificar-hi el trànsit. 
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Així seran les escales a partir de l’estiu del 2008.

El mes de setembre començaran

les obres per instal·lar les escales

mecàniques del carrer Ausona, al

barri de la Trinitat Vella. S’espera

que quedin enllestides abans de

setmana santa

El carrer Ausona tindrà noves
escales mecàniques el 2008

L’obra forma part
del pla que
rehabilitarà tota 
la Trinitat Vella 
de cara al 2010

C IU TA DA N S OPINE N

Àgueda Alonso
Treballadora social

Sí que lo sé y me parece
muy bien, sobre todo
para la gente mayor.
Todo lo que sean refor-
mas está bien, pero
creo que en este barrio
las escaleras van a
durar muy poco

Rosario Serrano
Neteja

No lo sabía, pero esta-
ría muy bien que lo lle-
varan a cabo, porque es
una cuesta muy fuerte.
Creo que es muy nece-
saria.

Juani Urbano
Dependenta

No lo sabía, pero si
ponen escaleras mejor
que mejor. Creo que es
muy necesario para
subir los cochecitos,
entre otras cosas.

Luis Barrios
Paleta

No lo sabíamos, pero
nos parece muy bien
que las pongan. Todo lo
que vaya bien para el
barrio y para la gente
mayor está bien.

M. Carmen
Perales
Empresaria

No en sabia res, però
tot el que sigui útil per
al barri em sembla bé.
Crec que son necessà-
ries, sobretot per a la
gent gran.

Javi Salat
Mosso de magatzem

Sí, en sabia alguna
cosa, i em sembla bé,
perquè hi ha moltes
persones grans en
aquest barri, i moltes,
moltes pujades. Ja
anirà bé, ja, que les hi
instal·lin.

S a p  q u e  é s  p r e v i s t  i n s t a l · l a r  e s c a l e s  m e c à n i q u e s  a l  c a r r e r  d ’ A u s o n a ?

D E C I S I Ó  C I U TA D A N AA
Les obres que s’han de fer a la Trinitat Vella són supervisades per una comissió de segui-

ment on participen veïns i representants municipals. Aquesta comissió és la que ha deci-

dit donar prioritat a l’escala del carrer d’Ausona a fi de completar aquest eix cívic que con-

necta diversos equipaments de la zona.S’han deixat per a més endavant les escales mecà-

niques de Vinya Llarga i Almassora,també incloses en aquest Pla de rehabilitació del barri,

que quedarà enllestit el 2010.



Imatge de la biblioteca a la seu del Districte de Sant
Andreu. (Foto: Arxiu Municipal Districte de Sant Andreu). 
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E N T I T A T S  

David Sabaté

Entre els dies 14 i 17 de
juny s’ha celebrat al dis-

tricte “La Setmana gastro-
nòmica de l’Eix Maragall”,
una mostra dels diferents ti-
pus d’alimentació d’arreu del
món. Durant quatre dies, els
veïns i veïnes de Sant An-
dreu han pogut tastar i en-
dur-se a casa els sabors més
variats, procedents ja sigui
d’Orient o de Llatinoamèri-
ca. L’afluència total ha estat
d’unes 1.500 persones. “El
balanç es més que positiu”,
explica Joan Romero, presi-
dent de l’eix. “Ha estat un
esdeveniment potser no
multitudinari, però sí inte-
grador i on l’intercanvi ha
estat fonamental”. La varia-
da oferta culinària ha reunit
fins a 16 països, entre els
quals Veneçuela, Argentina,

Mèxic, la Xina, el Marroc o
Colòmbia, representats en
una dotzena de parades on
s’ha combinat el tast d’ali-
ments amb receptes de cui-
na d’aquí i d’allà, xerrades i
demostracions gastronòmi-
ques. Tampoc no hi ha faltat

la cuina tradicional catalana
ni les actuacions musicals,
tan variades com els plats,
que han amenitzat la inicia-
tiva, la qual forma part del
projecte “L’Eix Maragall
obert al món”,  impulsat per
les botigues de l’eix amb l’ob-
jectiu de donar a conèixer
les diferents cultures que in-

tegren la nostra societat. El
projecte consta de tres grans
accions que es completaran
entre el final d’any i l’any vi-
nent. La segona, “La Setma-
na cultural de l’Eix Mara-
gall”, tindrà lloc a Torre
Llobeta a la tardor i consisi-
tirà en l’intercanvi al carrer
de models estètics, dansa i
literatura entre botigues d’a-
quí i centres culturals d’al-
tres països. La tercera, “La
Setmana sostenible”, es rea-
litzarà durant l’hivern a la
plaça Maragall, dins del
marc de Carnestoltes, i con-
vidarà grans i petits a parti-
cipar en l’elaboració de dis-
fresses i joguines d’arreu del
món fent servir material re-
ciclat.   

Més informació:
Setmana cultural:
Tardor 2007. 
Setmana sostenible: 
hivern 2008. 
www.bcn.cat/santandreu

La Mostra gastronòmica de l’Eix
Maragall aplega uns 1.500 veïns  

Uns veïns passegen per la Mostra gastronòmica de l’Eix Maragall. 

El projecte, impul-
sat per les botigues
de l’eix, tindrà dos 
nous capítols

Fins a setze cultures han intercanviat  
propostes alimentàries durant quatre dies 

La biblioteca 
Ignasi Iglésias
Les biblioteques públiques a Catalunya es van crear per ini-
ciativa de la Mancomunitat l’any 1914. Pel que fa a Barce-
lona, no serà fins al 1934 que se n’obri la primera, la Biblio-
teca Popular Pere Vila. El 12 d’abril de 1936, s’inaugura a
Sant Andreu la Biblioteca Popular Ignasi Iglésias. En la po-
sada en marxa a la ciutat de les biblioteques, es va endegar
la Xarxa de Biblioteques Populars de Barcelona, que es va
veure truncada, després de la Guerra Civil en passar, el
1940, a dependre de la Diputació Provincial.
La Biblioteca Popular Ignasi Iglésias, que porta el nom de
l’insigne dramaturg i poeta andreuenc, va tenir la seva pri-
mera ubicació en el segon pis de l’anomenada llavors
Tinència de l’Alcaldia de Sant Andreu, amb entrada pel car-
rer Malats. Una petita sala que va acollir molts lectors fins
al seu trasllat al Centre Josep Pallach. El segon local va ser
un edifici industrial en desús, que va adquirir l’Ajuntament
el 1989, al carrer dels Segadors, 2. Inaugurada l’1 de maig
de 1990, la nova biblioteca ocupava la planta baixa, desti-
nada als adults, i el primer pis per al públic infantil i juvenil.
La biblioteca va tornar a traslladar-se, el darrer trimestre
del 2002, com havia fet anteriorment per millorar les seves
instal·lacions. El nou local és un gran edifici de l’antic vapor
del rec, conegut com Can Fabra. En aquestes noves
instal·lacions, la biblioteca ocupa part de la planta baixa i la
primera i segona plantes del sobri edifici. 3.000 m2 útils,
per a la lectura, la recerca i l’estudi, dotada de noves tecno-
logies, però mantenint encara entre les seves parets el fons
llegat del dramaturg i poeta Ignasi Iglésias.
Si té fotografies o documents del seu barri, en pot fer
donació a l’Arxiu Municipal del Districte, 93 291 69 32

J. M. ContelÀLB UM HI S TÒR IC



Daniel Venteo

La Fundació Trinijove està
treballant en la obertura

d’un nou centre ocupacional al
local dels baixos de la promo-
ció d’habitatge per a joves  del
carrer de Tucumán al barri de
Baró de Viver. La iniciativa,
que s’ha plasmat en un conve-
ni pel qual l’Ajuntament cedeix
l’espai a l’entitat per un lloguer
simbòlic, significa un nou im-
puls a les activitats de Trini-
jove, entitat que en els propers
mesos disposarà de més ins-
tal·lacions i més modernes per
acomplir la seva funció. 
En concret, al nou local de
Trinijove hi haurà principal-
ment dos serveis. Per una
part, Trinijove estrenarà, cap

al principi de l’any vinent, un
nou centre de dones empre-
nedores. En aquest espai, hi
trobaran resposta les empre-
nedores que necessitin dispo-
sar d’un primer espai físic de
treball, suport logístic, poder

domiciliar la seu social de les
seves iniciatives empresa-
rials, com també accedir a l’o-

ferta de microcrèdits que Tri-
nijove impulsa amb diverses
entitats bancàries col·labora-
dores. D’altra banda, el segon
gran àmbit de treball del nou
centre seran els tallers ocupa-
cionals per a joves en situació
de risc, especialment de la
franja del Besòs. S’hi podrà
dur a terme, especialment,
l’aprenentatge per a esdeve-
nir serraller i fuster. Aquestes
instal·lacions, d’una certa
complexitat, es preveu que
entrin en funcionament cap a
l’estiu de l’any vinent.
Ja fa més de quinze anys que
la Fundació Privada Trinijove
és una de les entitats més
destacades dels barris del dis-
tricte de Sant Andreu pel que
fa a l’organització de cursos
de formació. En el transcurs
d’aquests anys, més de 200
joves han trobat feina des-
prés d’haver passat per les
instal·lacions de Trinijove, la
qual cosa, segons el seu direc-
tor, Ignasi Parody, “és un estí-
mul indiscutible per conti-
nuar treballant en el futur”.
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N O T Í C I E Sf
Concurs de fotografia “Com veus el riu”
Fins a l’1 de setembre es pot participar en el concurs
fotogràfic “Com veus el riu?”, dins del projecte Viu el
riu per recuperar l’ús social del Besòs. Cal presentar
imatges que tinguin com a tema el Besòs o el seu en-
torn al pas pel Bon Pastor. Els premis es lliuraran el
14 de setembre a la Biblioteca del Bon Pastor. Totes
les fotografies s’exposaran després en una mostra.
Més informació: Centre cívic Bon Pastor. (ptge. Enric
Sanchís, 12). Telèfon 93 314 79 47.

Pawlosky i les llars d’Àfrica, a La Tira 
La Tira 2007, Agenda d’activitats culturals d’estiu,
continua fins al setembre. Cal destacar l’espectacle
que Angel Pavlovsky farà a la Nau Ivanow (Hondures,
28-30) del 26 al 29 de juliol, dins del festival Grec. El
Centre Cultural Can Fabra (Segre, 24) exposarà del
28 de juliol fins al 30 d’agost la mostra fotogràfica
“Àfrica. Portes endins”, una mirada a la vida quoti-
diana del continent des de l’interior de les cases. 

Festival d’Art Urbà del Bon Pastor
La primera edició de BOPART, el Festival d’Art Urbà
del Bon Pastor, va desembarcar al barri del 2 al 13 de
maig, dins del marc de la Festa Major. Del programa
d’activitats, en va destacar l’exposició “El flamenco
está en el aire”, d’Ana Palma i Xavier Berdala, la mos-
tra col·lectiva d’artistes joves de diferents països eu-
ropeus o la Bon Pastor Parade (BOPAPA), que va
cloure el certamen el dia 13 de maig.

Trinitat Vella i Baró de Viver, de festa
Trinitat Vella i Baró de Viver van celebrar la seva Fes-
ta Major de l’1 al 10 i del 15 al 17 de juny respectiva-
ment. Entre les activitats cal destacar a Trinitat Vella
una gran tarda flamenca a càrrec d’El Perro de Pater-
na i una desfilada de vestits regionals del Magrib. 
I a Baró de Viver, el XXII Campionat de lluita lliure i
grecoromana i jocs amb fruites a la diada infantil.

Hi haurà tallers
ocupacionals per a
joves i un centre de
dones emprenedores

Gràcies a un

conveni signat amb

l’Ajuntament, la

Fundació Trinijove

podrà obrir un nou

centre ocupacional

als baixos dels

habitatges per a

joves del carrer 

de Tucumán

Més de 200 joves han passat per les instal·lacions de Trinijove.

El fons d’arxiu de televisió de Sant Andreu s’està digitalitzant.

Televisió de Sant Andreu: vint anys d’informació de proximitat
Daniel Romaní

Més de tres mil hores d’i-
matges formen el fons

de la Televisió de Sant An-
dreu. Des de la Cibernètica
–espai de noves tecnologies
aplicades a la comunicació–,
aquest fons s’està digitalitzant
perquè estigui a l’abast de tot-
hom a través d’Internet. Es
tracta d ’un material d ’un
enorme valor documental que
recull dos decennis en els
quals Sant Andreu ha experi-

mentat una transformació so-
cial i urbanística molt impor-
tant. La primera llavor d’a-
quest mitjà de comunicació va
ser plantada el 1987, quan es
va fundar el Centre de Tre-
balls Visuals, associació dedi-
cada a la constitució d’un ar-
xiu audiovisual del Districte.
Aleshores tot s’enregistrava
amb una càmera de vídeo 8.
L’any 1989, passa a anomenar-
se Televisió de Sant Andreu.
Els primers estudis disposaven

d’una petita cabina que feia les
funcions de control de realitza-
ció i un espai adaptat com a
plató. Més ençà, Televisió de
Sant Andreu va integrar-se a la
xarxa de televisions locals de
Barcelona, que oferien una
programació conjunta sota el
nom de Canal 39, que uns
anys més tard esdevindrà Bar-
celona Televisió, mitjà més
professionalitzat que avui con-
tinua apostant per la informa-
ció de proximitat.

La Fundació Trinijove treballa
en l’obertura d’un nou centre 

L A  F U N D A C I Ó  T R I N I J O V EA

La Fundació Trinijove, la principal finalitat de la qual és

la integració dels joves al món laboral, du a terme diver-

ses activitats com ara cursos de formació ocupacional,

aules tallers per a l’adquisició d’hàbits laborals i d’apre-

nentatge, classes de reforç escolar, com també classes

d’alfabetització per a persones nouvingudes, entre d’al-

tres.També treballa activament en diversos plans comu-

nitaris, com el del barri del Baró de Viver.
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Núria Mahamud

D ansa 100% fresca! Sota
aquest lema, el Sant An-

dreu Teatre (saT) i el Festival
Grec de Barcelona acostaran
als espectadors les últimes
creacions de tres coreògrafs
emergents, entre els quals
Thomas Noone, director de
la companyia resident del te-
atre andreuenc. Serà la pri-
mera vegada que el Grec arri-
bi al districte i per aquest
motiu el saT ha volgut espe-
cializar-se en una de les seves
grans apostes de temporada:
la dansa contemporània. 
Els primers a sortir a escena
seran els ballarins del coreògraf
britànic Hofesh Schechter,
els quals presentaran tres pe-
ces curtes: Cult, Fragments i
Uprising (del 17 al 19 de ju-
liol). Més multidisciplinària
és la proposta dels coreògrafs
Guy Weizman i Roni Haver,
els quals han concebut una
performance per a sis ballari-
nes sobre la idea del viatge
com a alliberament personal:
The language of walls (On the
other side of day), del 21 al 23
de juliol. Finalment, la com-
panyia resident del saT estre-

narà Four (del 25 al 27 de ju-
l iol) ,  un projecte que ha
comptat amb la col·laboració
de quatre compositors per

parlar del pas del temps en
les relacions a través de sen-
timents com la fragilitat, la
rutina, la dependència i l’a-
gressió.
La Nau Ivanow, per la seva
banda, també s’estrena com a
escenari del Grec amb tres es-
pectacles sota la batuta de la

Factoria Escènica Internacio-
nal (FEI): Fairy, una reflexió
sobre l’autèntic sentit dels
contes de fades que ens van
explicar de petits, dirigida
per Carme Portacelli; God is a
DJ, un reality show escènic
sobre un discjòquei i una ex-
presentadora de TV que ve-
nen la seva vida, obra del jove
autor alemany Falk Richter; i
l’últim espectacle del sempre
polifacètic Àngel Pawlosky.

Més informació:
saT. Neopàtria, 54
Tel. 93 345 79 30
Nau Ivanow. Hondures, 30
Tel. 93 340 74 68

La Nau Ivanow 
presenta les últimes
creacions de la FEI

Per primera vegada

en la història del fes-

tival d’estiu, el Grec

s’instal·la al districte.

El saT i la Nau Ivanow

oferiran sis especta-

cles d’alt nivell

“The language of wall” es podrà veure al saT del 21 al 23 de juliol.

El Grec aterra a Sant Andreu 
amb propostes 100% fresques

La solidaritat i el compromís social és el mo-
tor que mou AFOCA, una associació que va

néixer fa 25 anys amb la voluntat admirable d’a-
judar. La porten la Marta Boltó, sòcia fundado-
ra, i la Rosa Romia, l’encarregada de la botiga. El
local funciona com a viver d’empreses i fomenta
l’autoocupació i l’autogestió. Donen un cop de
mà perquè la gent hi pugui establir la seva em-
presa. A més, estan adherits a la Xarxa de Con-
sum Solidari. El 2003 va obrir com a botiga i te-
nen productes de comerç just d’Àfrica i Amèrica

del Sud.  El cafè, de Cuba, Colòmbia i l’Equador,
és el producte que té més demanda. També fun-
cionen com a cooperativa d’autoconsum, amb
socis que compren productes ecològics directa-
ment al productor. Els clients d’AFOCA són
principalment gent del barri i cada cop es co-
neix més gent solidària i amb consciència ecolò-
gica gràcies sobretot al boca-orella. 
AFOCA. Associació d’Iniciatives 
d’Economia Solidària
Cardenal Tedeschini, 67 / Tel. 93 527 76 06

E L  T A U L E L L

Una associació moguda per l’esperit solidari

AFOCA ven productes de comerç just d’Àfrica i Amèrica del Sud.

Joan Anton Font

S E R V E I  P Ú B L I C

N. M.

Les altes temperatures que es preveuen per a aquest
estiu poden fer-ho passar molt malament a grups de
persones especialment vulnerables als efectes de la ca-
lor, com ara les més grans de 75 anys, persones amb
discapacitats físiques o psíquiques o que fan un activi-
tat física important, nadons, diabètics, hipertensos,
obesos, malalts crònics (cardiorespiratoris, hepàtics,
amb Parkinson i Alzheimer) i els que prenen medica-
ció per al sistema nerviós central.
Per prevenir les conseqüències més dramàtiques, 
el Departament de Salut ha activat un pla d’actuació
que serà vigent fins al 15 de setembre i que inclou
l’elaboració de plans específics en cada centre 
sanitar i una campanya d’informació amb recoma-
nacions a la població.
Hi ha alguns símptomes clars que ens poden alertar
que algú està patint un cop de calor: temperatura molt
alta, mal de cap, nàusees, set intensa, convulsions,
somnolència o pèrdua del coneixement. En aquest cas,
cal traslladar la persona a un indret més fresc, donar-
li aigua, mullar-la i ventar-la. I avisar urgentment els
serveis sanitaris (061). 
Cal beure molta aigua i sucs, fins i tot sense tenir set;
evitar les begudes alcohòliques i els menjars molt ca-
lents i calòrics. A casa, s’han de tancar les persianes de
les finestres on toca el sol i obrir-les durant la nit per
refrescar-la. Ventiladors i aire condicionat també ens
ajudaran a mantenir les estances més fresques. Al car-
rer, a més d’evitar caminar pel sol, és convenient por-
tar sempre una ampolla d’aigua, vestir amb roba lleu-
gera i de colors clars i cobrir-se el cap.

Més informació: 
Sanitat Respon: 902 111 444 (24 h)
Urgències: 061 

Pla per prevenir els efectes
negatius de la calor
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Pere S. Paredes

L a sueca Therese Alshammar ha
estat, amb el seu rècord mun-

dial de 50 metres papallona
(25,46), la gran protagonista del
28è Trofeu Internacional Ciutat de
Barcelona de Natació, circuit Mare
Nostrum 2007, disputat els passats
13 i 14 de juny a les instal·lacions
del Club Natació Sant Andreu.
La nedadora sueca va millorar en
11 centèsimes el registre de la seva
compatriota Anna Karin Kammer-
ling (25,57) de l’any 2002.
El públic present durant aquests
dos dies va gaudir també de la
presència del plusmarquista mun-
dial de 800 i 1.500 metres, el neda-
dor australià Grant Hackett, gran
figura de la natació al costat de Mi-
chael Phelps.

Aquesta edició, celebrada a la pisci-
na Pere Serrat i organitzada per la
Federació Catalana de Natació i el
Club Natació Sant Andreu, ha estat
un èxit tant d’organització com de
resultats, ja que s’hi han batut dife-
rents rècords: un de mundial, l’eu-
ropeu i també un seguit de rècords
del campionat Mare Nostrum i del
Ciutat de Barcelona.
El 2007 serà un any recordat per la
participació d’uns 400 nedadors de
72 països i clubs. Això significa que

33 medallistes internacionals, cinc
posseïdors de rècords del món i set
d’Europa, sis campions del món i
deu campions olímpics han visitat
Sant Andreu.
Per la seva part, el nedador Asch-
win Wildeboer (50 esquena) i Mi-
reia Belmonte (200 papallona), se-
gons, varen ser els espanyols més
destacats. Erika Villaécija va acabar
tercera en 800 lliures, i Edu Lorente
(50 lliures) i Nina Jivanevskaia (50
esquena) varen acabar en cinquena
posició.
Noms com Kosuke Kitajima, Oleg
Lisogor, Yury Prilukov, Stefan Nys-
trand, Brenton Rickard, en catego-
ria masculina, i Natalie Coughlin,
Jodie Henry, Inge Dekker, Marleen
Veldhuis, Tara Kirk o Reiko Naka-
mura, en femenina,  varen ser algu-
nes de les figures del campionat.

Aquesta edició del Ciutat

de Barcelona de natació

serà recordada, entre

altres coses, per la 

superació d'un rècord

mundial als 50 metres

papallona femení

S'hi va veure en acció un
total de 33 medallistes
internacionals

La 28a edició del Ciutat de Barcelona de Natació es va celebrar el 13 i 14 de juny.

Nedadors de l’elit mundial se citen a
la piscina Pere Serrat de Sant Andreu

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

Nou portal de tràmits

"Tràmits on line" s'ha posat en línia amb
l'objectiu d'aconseguir que el conjunt de
la ciutadania i les empreses estalviïn
temps a l'hora de tramitar i fer gestions
amb l'Ajuntament. Permet realitzar de
manera íntegra el 87% dels tràmits més
demanats a l'Ajuntament. A més, incor-
pora el servei Call me back, amb què la
persona usuària demana ajuda tot fent
un clic en un botó i l'Ajuntament li truca
per oferir-li ajuda.
www.bcn.cat/tramits

Viatjar en el temps amb el vol virtual

Sobrevolar els carrers i les places de la
ciutat de Barcelona de després de la
postguerra, o observar com la franja
marítima de la ciutat ha canviat amb la
recuperació de les platges en només
cinquanta anys, són algunes de les
noves possibilitats engrescadores que
ofereix la versió última del programa
Vol Virtual per Barcelona del web bcn. 
www.bcn.cat/volvirtual

w
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Des de fa poc més d'un any està
al capdavant del nou bar Versa-
lles. Com va sorgir la idea?
Amb la Montse Busqueta vam tenir
la il·lusió de recuperar un local em-
blemàtic de Sant Andreu després que
en Pere Heredero es va retirar. Jo ja
treballava al Versalles i en Pere em va
estar ensenyant durant tres anys per
poder dur-lo en aquesta nova etapa.
És difícil remodelar un local amb
tanta història?
La idea era fer sortir a la llum l'es-
tructura del local, els forjats, les co-
lumnes i el gran sostre sense perdre
el sabor, el caliu i les petjades del Ver-
salles que durant molts anys va por-
tar la família Heredero. 
Què en destacaria, d'aquest nou
Versalles?
La llum i els grans finestrals, perquè
sembla que estiguis al mateix carrer.
Què representa el Versalles per
a Sant Andreu?

Tot i que és difícil dir què representa,
perquè ara estic a l'altra banda de la
barrera, des de sempre ha estat un
espai de relació on la gent es troba a
gust i hi ha gent de totes les edats.
Quina impressió li va causar la
primera vegada que hi va en-
trar?
De petit, jo era més del Colòmbia,
que és l'altre gran bar de Sant An-
dreu, perquè el tenia més a prop de
casa. Però el primer cop que vaig en-
trar al Versalles jo tenia 16 anys i la
primera cosa que recordo és l'hospi-
talitat dels Heredero i els cambrers.
El client sempre ha tingut la sensació
de sentir-se part del local i aquesta és
una sensació reconfortant, tot i que a
vegades hagis d'acceptar les crítiques.
El client sempre té la raó?
El client té la raó quan la té. A vega-
des nosaltres hem de donar la raó,
però les raons són quan es tenen.
Què és el mes dur de ser cam-
brer?
Sempre has d'estar disposat a fer
bona cara i amb ganes de servir, per-
què mentre els altres es diverteixen,
nosaltres treballem. 

S'ha perdut la vocació del cam-
brer?
T'ha d'agradar molt la feina per sacri-
ficar-hi festes i estirar hores. Cal
mantenint una actitud cordial i has
de fer bona cara, perquè els cambrers
som la cara del local. Ara costa que la
gent s'hi enganxi, a aquesta professió,
perquè és una feina meravellosa, però
és bàsic que t'agradi.

Què ha de tenir un bon cambrer?
Una mica de presència i bona actitud
a l'hora de servir. La resta es pot
aprendre.
Ara, però, és més empresari que
cambrer. Com ho porta?
Fa temps vaig muntar una producto-
ra de vídeo amb un amic i per això ja
tenia una certa experiència sobre

com funciona un negoci, però el gran
pas va ser que a poc a poc em vaig
anar implicant  en el local on treballa-
va. En Pere Heredero no té fills i ha
confiat el negoci a algú com jo, per-
què coneixia la meva passió pel Ver-
salles.
El seu negoci té un estil marcat
per la història, però li agrada
trobar-se amb altres cafeteries
que són només franquícies?
Una cafeteria és un negoci. Li pots
donar un afegit sentimental, però la
realitat és que les franquícies funcio-
nen i a vegades em paro a pensar i
em demano si els intel·ligents no
deuen ser ells, perquè creen negocis
que rendeixen, tot i que potser estèti-
cament no són el millor possible. 
El Versalles vol ser alguna cosa
més que una cafeteria?
Volem condicionar el soterrani com
a espai per fer-hi actes, exposicions i
concerts. Si es pot, ens agradaria es-
trenar-lo el setembre. La meva gene-
ració ha estat molt aficionada al tea-
tre i ara hi ha un 'boom" musical.
Ens agradaria ajudar-lo i promocio-
nar-lo.

E N T R E V I S T A E d u a r d  C o l o m e r ,  p r o p i e t a r i  d e l  b a r  Ve r s a l l e s  d e  S a n t  A n d r e u

Colomer destaca del Versalles la llum i els grans finestrals.

Cambrer. Nascut a Sant Andreu fa 44 anys. És veí

de la rambla de Fabra i Puig i, des de fa poc més

d'un any, un dels socis que actualment porten el

bar Versalles, un dels bars amb més història del

districte i que té origen en l'any 1928

“El més dur de ser 
cambrer és treballar

quan la resta de 
la gent es diverteix”

“El Versalles és 
la meva passió”

Miquel
Pellicer


