
Festa popular per celebrar
les millores a la Trinitat 

MILLORES

Festa per celebrar el Pla
d’Intervenció General del
barri de la Trinitat Vella

FESTA

L’alcalde Jordi Hereu i
els veïns celebren junts
les millores al barri

PROGRAMACIÓ

Cercavila, flamenc,
batuka, gralles i
botifarrada popular

Pàg. 3

E N T R E V I S TA Pàg. 8

Sara Jaurrieta
Regidora del Districte
de Sant Andreu

“Ens estem preparant
per a un gran
creixement de
població i serveis
al districte”

N A DA L Pàg. 4

Els Reis Mags, els
follets de Nadal
i el Pare Noël visiten
els barris

P R E M I S Pàg. 4

Medalles d’Honor
de Barcelona
Al grup de Dones de 
Trinitat Vella i Josep Muñoz

Entre el 16 de novembre i el 3
de desembre, els carrers del
barri de la Sagrera s’han om-
plert de colors, confeti, notes
musicals,  mostres d’artesania
i focs artificials, entre moltes
altres  act ivitats .  E l  pregó
d’enguany  ha recaigut en el
col · lect iu teatral  Factor ia
Escènica Internacional,  el
qual va realitzar una divertida
i surrealista performance al
Centre Cívic La Barraca. Les
festes d’enguany han volgut
retre també un homenatge
pòstum a la directora de la co-
ral infantil, Marina Clotet,
amb la cantada conjunta de
les corals del Reguitzell, el Sa-
grer i el Bell Ressò.                   

La Sagrera celebra la seva
Festa Major

Un moment del pregó a càrrec del col·lectiu Factoria Escènica Internacional. Pàg. 5

P O L I E S P O R T I U Pàg. 7

Nova pista de
modelisme 
Cotxes, vaixells i helicòpters
de radiocontrol omplen
el parc de la Trinitat

S E R V E I  P Ú B L I C Pàg. 6

Decoració
nadalenca:
bonica i sostenible
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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 
(preu: 0,55 euros + IVA /cada 3 minuts o fracció).
Telèfon del Civisme 900 226 226
Síndica de Greuges de Barcelona 93 413 29 00
Ronda 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. 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. 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. 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

Andreu Nin, 75.
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

ACTIVITATS DE NADAL

Del 15 al 24 de desembre 
Visita del Pare Noël
De 18 a 20.30 h. Rbla. Onze Setembre
El Pare Noël atendrà i es farà fotografies amb tots els
nens que s’hi acostin.

Divendres 15 de desembre
Recull, juga i...viu el Nadal 
De 17.30 a 20 h. Pl. Robert Gerhard i C. C. Bon Pastor
Una activitat que vol fomentar valors com ara el reci-
clatge, la solidaritat i el civisme, adreçat especialment 
a infants i joves.

Dissabte 16 de desembre
Concert de Nadal
A les 18 h. Centre Cívic Bon Pastor (pg. Enric Sanchís, 12)
Coral Amics del Bon Pastor + Corals Invitades.

Dijous 21 de desembre
Caga tió a l’Eix Maragall
Tarda. Pl. del Taxi
Un tió que surt de la seva caseta, tot ben tapat amb la
seva manta, per cagar llaminadures a tots el nens i ne-
nes que vulguin participar.

Dissabte 23 de desembre
Rua del Pare Noël
A les 17 h. Carrers del barri de la Trinitat Vella
Organitza: Comissió de Festes. 

Diumenge 24 de desembre
Caga tió a la Trinitat
A les 17 h. Pl. de la Trinitat
Organitza: Coordinadora Trinive Trinitat.

Dijous 4 de gener 
Melcior a Baró de Viver
De 16 a 18 h. Pl. Beat Domènec el Savi
Visita del rei Melcior per recollir les cartes dels nens i ne-
nes de Baró de Viver. Animació infantil, inflables i tren.

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

Divendres 5 de gener
Cavalcada Sant Andreu-La Sagrera
A les 17.30 h. Arribaba a la plaça de l’Estació
Recorregut: passeig Torres i Bages, Palomar, Gran de
Sant Andreu, Sagrera, Coll i plaça Masadas.

Dimarts 19 de desembre 
Les estrelles de Mozart
A les 18 h. Biblioteca Garcilaso (Juan de Garay, 116)
La reina de la nit està desesperada perquè no recorda
de quina òpera de Mozart va sortir ella mateixa. 

Dies 22 i 23 de desembre 
Sakam Te
A les 18.30 h. SAT (Neopàtria, 54)
El tercer treball del grup musical Macedònia, amb
temàtiques punyents i educadores. Un estil pop-rock
adreçat a infants a partir de 4 anys.

Del 26 al 30 de desembre 
El camí de Wasahali
A les 18.30 h. SAT (Neopàtria, 54)
Wasahali és una nena africana. Un dia, tot passejant
per la sabana, es troba amb un lleó, el qual la comença
a perseguir per cruspir-se-la. Quan és a punt d’atrapar-
la, la nena s’enfila per una corda que baixa del cel mis-
teriosament. Teatre multimèdia del grup D3N3.

Fins al 8 de gener 
Ciutat per a qui?
Centre Cívic Sant Andreu (Gran de Sant Andreu, 111)
Fotografies que ens conviden a fer que les nostres mira-
des sobre les ciutats siguin més solidàries i compromeses.

Fins al 14 de gener
Les Veus de la Fàbrica . Fotografies i expe-
riències de treballadors de Fabra Coats
Centre Cultural Can Fabra (Segre, 24)
Un passeig pels espais i pels records dels homes i de les
dones que van treballar a l’antiga fàbrica Fabra i Coats.
L’exposició és fruit de la col·laboració entre el Centre
Cultural Can Fabra i l’Associació d’Amics de la Fabra i
Coats, una entitat que té com a objectiu preservar la
memòria de la gent que han treballat a la fàbrica.

Del 3 al 7 de gener 
Sarab
A les 21.30 h. Dg, a les 18.30 h. SAT (Neopàtria, 54)
Ritmes del Marroc barrejats amb el moviment de la
dansa espanyola i el flamenc. De la companyia Increpa-
ción Danza.

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

El passat diumenge 12 de
novembre administra-

cions públiques i veïns de la
Trinitat Vella van celebrar

junts la presentació en públic
dels projectes de millora del
Pla d’Intervenció General del
barri, impulsat pel Departa-
ment de Política Territorial i

Obres Públiques de la Gene-
ralitat i l’Ajuntament de Bar-
celona.
Al llarg de tot el matí, la plaça
de la Trinitat va acollir una
variada programació d’activi-
tats per a tots els públics i
amb tota mena d’accents. La
festa va començar amb una
de les activitats més populars
i esperades per començar una
jornada festiva: una cercavila
que va recórrer les places i
carrers del barri per invitar
veïns i curiosos a celebrar
junts la presentació del Pla.
Després de la cercavila, hi va
haver tabalada, gralles i ball

de capgrossos, un espectacle
de flamenc, una demostració
de batuca i l’actuació de la
Peña Cultural Recreativa El
Perro de Paterna. El plat fort
de la jornada va ser, sens
dubte, la gran botifarrada po-
pular, en la qual va participar
un gran nombre de persones.
Aquesta festa ciutadana va
comptar amb la participació
de nombroses entitats del
districte, com per exemple el
Centre Cívic Trinitat Vella,
els capgrossos i el grup de
percussió de la Trinitat Vella,
el Grup de Gralles Trinitat, el
Grup de Diables Trinifoc, els
Diables del Bon Pastor, el
col·lectiu Sevillanes Grup de
Dones, el Taller de Batuka i la
Peña Cultural Recreativa El
Perro de Paterna.

Les millores a la
Trinitat Vella
La Trinitat Vella ha estat,
juntament amb Torre Baró-

Ciutat Meridiana, el barri
beneficiat amb els ajuts de
la Llei de Barris de Catalu-
nya, cosa que permetrà in-
vertir un total de 17,4 mi-
l ions  d ’euros .  E l  P la
millorarà la comunicació del
barri amb la resta de la ciu-

tat, potenciant la millora de
les connexions internes i
externes, afavorint la inte-
gració dels nous veïns, po-
sant en relleu els trets identi-
taris comunitaris i millorant,
en definitiva, la qualitat de
vida al barri.
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El Pla és una injecció de millores per a Trinitat Vella. L’alcalde, Jordi Hereu, va celebrar-ho amb els veïns.

Una festa ciutadana serveix 

per donar la benvinguda al nou

Pla d’Intervenció General a la

Trinitat Vella que, juntament 

amb Torre Baró-Ciutat Meridiana,

es beneficia dels ajuts de la 

Llei de Barris

Trinitat Vella celebra amb una 
festa els ajuts de la Llei de Barris 

La celebració
popular va tenir
lloc el passat 
12 de novembre
amb la partici-
pació de l’alcalde,
Jordi Hereu

C IU TA DA N S OPINE N

Trini Abadias
Jubilada

Me parecen muy bien,
porque son mejoras
para el barrio, y si se
hacen finalmente,
está muy bien.

Anna Maria Roig
Dependenta

De moment hem vist
que s’inverteix en dos
carrers, no gaire més.
El que sí que m’agrada-
ria demanar és que tre-
guin el gronxador del
parc de la petanca. 

M. Carmen
Fernández
Mestressa de casa

Bé, tot el que són millo-
res al barri està bé, per-
què es millora la quali-
tat de vida de tothom.
Sí, encara que siguin
millores senzilles,
estan bé.

Francisco Merino
Comercial

De momento bien,
sobre todo si se
cumplen todos los
proyectos que se están
haciendo en el barrio.
Algunas cosas no me
afectan directamente,
pero otras sí.

Míriam Ruiz
Operària BCNeta

Muy bien, en el barrio
tenemos de todo, no
nos podemos quejar,
pero las inversiones que
se hagan siempre serán
bien recibidas.

Ángel Vega
Conductor d’autobús

Bien, porque mejoran el
barrio en algunas
cosas, aunque a veces
las cosas que hacen no
están demasiado bien.
Aún está por ver lo que
harán.

Q u è  l i  s e m b l e n  l e s  i n v e r s i o n s  q u e  s ’ e s t a n  f e n t  a l  b a r r i ?
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P R E M I S

Núria Mahamud

Les Medalles d'Honor de
Barcelona són una dis-

tinció que cada any atorga
l'Ajuntament a les persones
o institucions que contri-
bueixen dia a dia a fomen-
tar els valors ciutadans. En
representació del districte
de Sant Andreu, els guardo-
nats han estat enguany el
Grup de Dones de Trinitat
Vella i el dirigent de la gent
gran Josep Muñoz, funda-
dor i secretari de la Federa-
ció d'Associacions Catalanes
de la Gent Gran.
Josep Muñoz, que ha estat
distingit pel seu compromís
amb el benestar de la gent
gran de Barcelona i Catalu-
nya, va néixer l'any 1922 al
barri de Sant Andreu. Un
cop jubilat, va començar a

fer de voluntari i a donar
classes de pintura i dibuix a
gent gran al Casal La Palme-
ra i al Centre Cívic La Sagre-
ra La Barraca. Ha estat
ponent en diferents con-
gressos i convencions amb

conferències sobre el paper
de la gent gran en la socie-
tat actual i l'envelliment sa-
tisfactori. Actualment és
membre del Consell de la
Gent Gran del Districte de
Sant Andreu i del Consell de
la Gent Gran de Catalunya,

a més de president de la Co-
ordinadora de Casals Muni-
cipals, entre altres càrrecs.
Per la seva banda, el Grup
de Dones de la Trinitat Ve-
lla ha estat guardonat pel
seu important paper en la
vida comunitària del barri
de Tinitat Vella, on han
treballat de manera eficaç
en la integració de les do-
nes immigrants a través de
diferents tallers de manua-
litats i conferències sobre
salut femenina. Periòdica-
ment, el grup organitza
berenars interculturals
amb dones d’altres països
amb l’objectiu de fer-les
participar en la vida comu-
nitària del barri. També
col·laboren amb l’associa-
ció de veïns,  les AMPA
dels col·legis i l’Associació
de Gent Gran de la Trini-
tat Vella i organitzen la
festa del Dia de la Dona
Treballadora.

El grup de Dones de Trinitat Vella
i Josep Muñoz Medalles d’Honor 

El grup de Dones de Trinitat Vella i Josep Muñoz són els dos guardonats de Sant Andreu.

Cada anys
s’atorguen dues
medalles per
districte i cinc més
a escala de ciutat

Els Pastorets al Casal
Catòlic de Sant Andreu
Una de les tradicions més populars del cicle nadalenc són
les representacions dels Pastorets, les quals es fan per tot
Catalunya a càrrec tant de companyies de teatre professio-
nal com d'una amplíssima xarxa d’entitats i companyies
d’aficionats que, any rere any, escenifiquen el naixement de
Jesús amb una història divertida que comporta la lluita en-
tre el bé i el mal, protagonitzada per pastorets i dimonis.
Una d’aquestes representacions són les que organitza, des
de pràcticament la seva fundació, el 1919, el Casal Catòlic
de Sant Andreu. Després del parèntesi de la guerra, l’obra
es va seguir representant, tot i el ferri control que exercia el
franquisme i la censura, que van generar l'anècdota se-
güent: presentats els papers de l’obra La venjança de Jesús a
la censura, els censors es van esverar molt argumentant
que no es podia representar una obra amb aquest títol tan
poc escaient. Al final es va arribar al compromís de substi-
tuir-lo pel d'En Sadoc i el Rabadà.  
Per garantir la continuïtat dels Pastorets al Casal Catòlic, es
continuí al final de la dècada dels anys cinquanta, principi
dels seixanta, un patronat que ajudés a mantenir la tradi-
ció, amb l’objectiu de donar més esplendor i dignitat a les
representacions. Per aquest motiu es van construir nous
decorats, es confeccionà vestuari nou, es milloraren els
efectes luminotècnics i també es reduí el nombre de repre-
sentacions, les quals es concentraren en els dies de Nadal i
Reis, perquè abans es programaven les representacions
fins a la Candelera, al principi del mes de febrer, L’obra tria-
da inicialment fou L’Estel de Natzaret, encara que més en-
davant aquesta obra va ser substituïda pels Pastorets de
Josep M. Folch i Torres.    
Si té fotografies o documents del seu barri, en pot fer 
donació a l’Arxiu Municipal del Districte. T. 93 291 69 32

Representació dels Pastorets al Casal Catòlic de Sant Andreu.

(Foto: Casal Catòlic de Sant Andreu) 

J.M. ContelÀ L B U M  H I S T Ò R I C

Aquest guardó premia les persones i
institucions que contribueixen a fomentar
el valors ciutadans



David Sabaté

La Festa Major de la Sagrera
va donar el tret de sortida

el passat 16 de novembre amb
el tradicional pregó al Centre
Cívic La Barraca. L’acte va co-
mençar amb la presentació del
cartell de la Festa Major a càr-
rec dels seus autors, Aspens-
tudio, i els homenatges a la
parròquia del Crist Rei, pel
seu 75è aniversari, i a Pilar,
Muns per la seva trajectòria a
favor de la llengua i la cultura
catalanes. Però els aplaudi-
ments més llargs de la nit se’ls
va endur Marina Clotet en el
seu homenatge pòstum, amb
profundes paraules d’agraï-
ment per part dels seus alum-
nes de coral i una menció es-
pecial a la seva important
tasca cultural. Va se un sentit
comiat en què també van par-
ticipar alguns dels seus fami-
liars més propers. També es

van lliurar records a les enti-
tats col·laboradores de la Fes-
ta Major, moltes de les quals,
juntament amb grups i col·lec-
tius del barri agrupats en el
Consell d’Entitats de la Sagre-
ra, van llegir un manifest de-
manant que s’elabori un pla
estratègic conjunt amb el Dis-
tricte per donar resposta a les
necessitats en equipaments
de Sant Andreu, demanda que
va recollir la regidora Sara

Jaurrieta, la qual va fer un
repàs moltes de les actuacions
que ja s’estan fent en un barri

“de tots i amb molta persona-
litat”. Enguany, el pregó en si
va anar a càrrec del grup tea-
tral Factoria Escènica Interna-
cional, el qual va agitar el pú-
blic encerclant-lo amb una
cinta i ballant amb música a
tot volum. Disfresses, esquet-
xos propers a la performance,
crítica social i sentit de l’hu-
mor a l’estil de La Cubana per
a un pròleg original amb algu-
nes cares conegudes. Pocs mi-
nuts després es va fer un se-
guici fins a la plaça Jardins
d’Elx, la tradicional penjada
de la pancarta de la Festa Ma-
jor a l’església de Crist Rei,
amb la baixada del campanar
de dos nois fent ràpel, i un pe-
tit espectacle de foc a càrrec
del Dracs i Diables de la Sagre-
ra. Fins al 3 de desembre, els
carrers i places del barri s’han
omplert, entre moltes altres
activitats, de ball, correfocs,
concerts, cantada de corals,
cercaviles de gegants, nombro-
sos actes infantils –des d’una
xocolatada fins a un espectacle
de titelles–, així com la XXIX
cursa popular o la IV Mostra
d’Entitats de la Sagrera. 
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N O T Í C I E Sf
75è aniversari de l’escola Ignasi Iglésias
L’Escola Municipal d’Infantil i Primària Ignasi Iglé-
sias va obrir les portes l’any 1931. Per tal de celebrar
aquests 75 anys (1931-2006) de treball i cultura, el
passat dissabte 18 de novembre i al llarg de tot el
matí es va fer un acte festiu obert a tota la comunitat
educativa. L’escola es troba al passeig de Torras i Ba-
ges, 108.

20è aniversari del Centre Cívic Trinitat
Vella
El novembre, el Centre Cívic de Trinitat Vella va cele-
brar el seu vintè aniversari. Per celebrar-ho es va or-
ganitzar un seguit d’activitats. Entre les propostes:
danses populars, activitats de cultura amb entitats
com els Diables Trinifoc, tallers per a infants, obres
de teatre, concerts de cant coral i puntaires. Han es-
tat vint anys de propostes i de consolidació d’un cen-
tre de referència al barri.

Exposició sobre la Fabra i Coats
Del 14 de novembre al 14 de gener de l’any vinent es
pot visitar la mostra “Les veus de la fàbrica. Fotogra-
fies i experiències de treballadors de Fabra i Coats”.
L’exposició es troba al Centre Cultural de Can Fabra,
c/ Segre, 24. L’objectiu és retre homenatge als homes
i dones que van treballar a l’antiga fàbrica. La mostra
és fruit del treball del Centre Cívic Can Fabra i de
l’Associació d’Amics de Fabra i Coats. 

Desembre al SaT! 
El Sant Andreu teatre ofereix una àmplia programa-
ció al llarg de tota la temporada 2006-07. Per a
aquest desembre i fins al dia 17 es pot gaudir també
de l’obra Abraham i Samuel de Germinal
Produccions. El teatre es troba situat al carrer Ne-
opàtria, 54. L’espai ofereix una completa programa-
ció infantil i una altra adreçada a adults. Informació
més detallada al web www.bcn.cat/santandreu.

Les festes han
tingut un record
especial per a la
directora de la
coral infantil
Marina Clotet

La Festa Major ha omplert el barri d’activi-

tats lúdiques per a grans i petits: des de

titelles o una xocolatada fins a concerts,

ball, cercaviles o el tradicional correfoc

La Festa Major ha omplert d’activitats la Sagrera fins al 3 de desembre.

Imatge d’arxiu d’una edició anterior.

Sant Andreu celebra els Tres Tombs el 13 i 14 de gener
Redacció

El bestiar de tir o de mun-
tura és gairebé una curio-

sitat al món agrícola d’avui
dia, però continua sent el
gran protagonista de la tradi-
cional desfilada dels Tres
Tombs, que enguany tindrà
lloc el diumenge 14 de gener. 
El recorregut començarà a les
10.30 hores a la plaça Orfila
–on també es farà la benedic-
ció d’animals– i seguirà pel
passeig Torras i Bages fins

arribar al carrer Joan Torras, i
el circuit es repetirà fins a
completar els Tres Tombs.
La vigília d’aquesta jornada,
el dissabte 13 de gener, se ce-
lebrarà els Tres Tombs Infer-
nals a la plaça de Can Fabra
(20 hores). Serà la 15a edició
d’aquesta trobada de diables
que representaran un cop
més la lluita eterna entre el
bé i el mal.
La primera referència docu-
mentada de la celebració dels

Tres Tombs a Sant Andreu
data del 1924. 
La celebració de la festivitat de
Sant Antoni Abat (17 de ge-
ner) és una antiga tradició
força arrelada a tot Catalunya.
Sant Antoni Abat és el patró
dels animals domèstics i de fei-
na. Antany es beneïa els ani-
mals de treball, com cavalls,
mules, bous, ases, i també
porcs i aviram de corral. Avui
gossos, gats i altres animals de
companyia n’han pres el relleu.

La gresca i la xerinola omplen
el barri de la Sagrera
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N A D A L

Núria Mahamud

Arribats de l’Orient i del
Pol Nord, els quatre caça-

dors de desitjos més famosos
del món esperen amb impa-
ciència retrobar-se amb els
nens i nenes de Sant Andreu.
El 30 de desembre, i per pri-
mer cop, una comitiva reial
formada per l’ambaixador dels
Reis Mags i el seu patge s’ins-
tal·larà a la plaça del Comerç
per rebre les cartes dels in-
fants. Melcior, Gaspar i Balta-
sar arribaran amb tren a l’esta-
ció de Sant Andreu Comtal el
5 de gener, a les 17.30 h, i des

d’allí seran acompanyats a la
Seu del Districte per la Satàni-
ca, la Germandat de Trabucai-
res i els geganters i grallers del
barri, on hi haurà un especta-
cle de l’arribada de ses Majes-
tats. La cavalcada recorrerà el
passeig Torres i Bages fins al
Palomar, Gran de Sant An-
dreu i els carrers Sagrera i Coll
fins arribar a la plaça Masa-
das, on tornaran a ser rebuts
per les autoritats.

La màgia farà que els Reis
Mags també participin a la ca-
valcada de la Trinitat Vella, la
qual començarà a les 18.30 h i
un dia abans el rei Melcior re-
collirà les cartes dels nens a la

plaça Beat Domènec Savio, a
Baró de Viver, on hi haurà tea-
tre infantil de carrer, inflables
i un trenet.
El Pare Noël visitarà la Trini-
tat Vella el 23 de desembre i
uns follets de Nadal reparti-
ran caramels i cantaran na-
dales els dies 22, 23, 28, 29 i
30 de desembre a tot l’Eix
Maragall.
Els més petits també podran
fer cagar el tió el 21 de desem-
bre a la plaça del Taxi i diu-
menge 24 a la de la Trinitat
Vella. Al barri del Bon Pastor
diverses entitats han organit-
zat un Nadal solidari que sota
el nom “Recull, juga i… com-
parteix” vol fomentar valors
com el reciclatge, la solidaritat
i el civisme entre els més jo-
ves. Divendres 15 de desem-
bre, a la plaça Robert Gerhard
i al Centre Cívic Bon Pastor, hi
haurà tallers, caga tió, xocola-
tada i animació infantil.

Els Reis d’Orient
també participaran
alhora a la rua de
la Trinitat Vella

Els Reis Mags arriba-

ran amb tren a Sant

Andreu i la Sagrera i

uns dies abans el seu

ambaixador rebrà els

infants en una

"haima"

L’arribada dels Reis a l’estació de tren de Sant Andreu Comtal és un dels actes més esperats.

Els Reis Mags, els follets de Nadal 
i el Pare Noël visiten els barris

A l carrer Turó de la Trinitat, a l’alçada de la
plaça de la Trinitat hi ha la drogueria

J. Trujillo, un establiment amb mig segle d’-
història. La senyora Júlia fa quaranta-dos anys
que el porta i quan hi va entrar a treballar ja feia
deu anys que existia la drogueria; ella tenia ales-
hores dotze anys. L’experiència de la senyora
Júlia té el seu complement en la joventut de la
Vanessa Martínez, la dependenta que li dóna
un cop de mà. Amb tants anys d’història, clien-
tela no li falta. Hi ha clients que els coneix de

sempre. En un establiment d’aquesta mena,
s’ha de saber donar consell sobre tot, des del co-
lor de pintura que millor quedarà a les parets de
casa nostra, fins al color d’ombra d’ulls que més
afavoreix, passant pels productes de neteja més
eficaços o recomanar perfums per regalar. Com
diu la senyora Júlia, la drogueria, a més de boti-
ga, és un com un consultori.
Drogueria-perfumeria J. Trujillo
C/ Turó de la Trinitat, 23
Telèfon: 93 345 65 41

E L  T A U L E L L

La drogueria de la senyora Júlia, un clàssic de la Trinitat

La dependenta de la botiga ,Vanessa Martinez, atén una clienta.

Joan Anton Font

S E R V E I  P Ú B L I C

Beatriu Sanchís

Les festes de Nadal són dates molt significatives i cele-
brades del calendari, però s’han anat convertint també
com més va, més, en un temps de consum, no sempre
ben controlat. És possible i necessari actuar amb la
màxima coherència ambiental. Generar el mínim de
residus possible i que aquest rebuig tingui un bon reci-
clatge. Els arbres de Nadal són una decoració força im-
portant durant les festes. Podem optar per adquirir-ne
un de plàstic, que té una llarga vida, però si en volem
comprar un de natural, ens hem d’assegurar que per-
tanyi a planters controlats i amb les etiquetes corres-
ponents que ho certifiquin. A les fires de la ciutat, s'hi
venen aquests avets que es cultiven especialment al
Montseny i a les Guilleries. Cal recordar que un cop
acabades les festes hem de portar l’arbre als punts de
recollida designats pel districte o bé adreçar-nos als
punts verds. Dels avets, se'n farà compost molt útil en
jardineria i agricultura. La molsa per guarnir els pesse-
bres es pot substituir per materials reciclables com fu-
lles seques, sorra o papers i draps. Les ornamentacions
i guarniments fets amb aquests materials reciclables
poden ser vistosos i originals i permet utilitzar-los
també més d’un any. No cal renovar-los cada tempora-
da. En aquestes dates en què s’intercanvien regals,
hem de tenir també present d’evitar els embolcalls in-
necessaris. Cal aprofitar el paper de regal per fer altres
paquets. S'ha de fer una llista amb temps de tot allò
que necessitem o hem de regalar perquè sigui útil i
pràctic. I a l'hora de felicitar les festes podem fer servir
postals electròniques. Aplicar conceptes de sostenibili-
tat i estalvi energètic a les nostres accions no és sinò-
nim de deslluïment sinó, ben al contrari, exemple de
responsabilitat envers el medi ambient.

Decoració nadalenca:
bonica i sostenible
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P O L I E S P O R T I U

Pere S.Paredes

Una gran exhibició de cotxes, mo-
tos i helicòpters de radiocontrol

va servir per inaugurar la pista d’au-
tomodelisme, amb la presidència de
l’alcalde de Barcelona, Jordi Hereu, de
la regidora de Sant Andreu, Sara
Jaurrieta, del president del Consell
Municipal, Eugeni Forradellas, i del
conseller d’esports del districte, Jo-
sep Pujol.
Per a l’alcalde de Barcelona, “s’ha de
gaudir d’aquest magnífic parc. Amb
aquestes noves instal·lacions es do-
narà molta més vida al parc de la Tri-
nitat. Els espais públics funcionaran
més. Serà un parc actiu, amb gent
fent esport, passejant o gaudint dels
espais verds”.
Josep Pujol, conseller d’esports del
Districte, està “molt satisfet amb el

projecte que tenim aquí. Aquesta pis-
ta d’asfalt per a cotxes de radiocon-
trol ha estat homologada i aquí gau-
direm de fantàstiques competicions
nacionals i internacionals”.

L’equipament esportiu té una super-
fície total de 4.052 m2 i l’actuació pre-
veu la construcció d’un altre circuit
de terra per a vehicles tot terreny de
radiocontrol, el qual,  juntament amb
el RC de vaixells que es farà al llac que
hi ha al parc, farà les delícies dels afi-
cionats al radiocontrol.
El gestor d’aquestes pistes d’automo-
delisme és l'Associació de Modelistes
de Sant Andreu, amb el Rafa Gutiér-
rez al capdavant: “Per a nosaltres
–diu– és la culminació de 25 anys. És

el final d'una etapa i el principi d’una
altra que esperem sigui tan bona i
fructífera com anys passats, tant per
als aficionats al RC, com per al dis-
tricte o per a Barcelona”.
Però els que gaudiran, i molt, són els
aficionats a l’automodelisme de ra-
diocontrol, tant amb aparells elèctrics
com amb combustible. Lluís Crisenti,
actual campió català i 3r d’Espanya
en 1:10 elèctrics, estava entre els qui
van participar en les curses del dia de
la inauguració i per a ell “aquest es-
port enganxa molta gent. Alguns s’hi
enganxen per la mecànica, d'altres
per la velocitat i encara d' altres per la
pura competició. Infraestructures
com aquestes són molt bones per als
aficionats i per a nosaltres”.

Més informació:
AMSA
Gran de Sant Andreu, 12 
Telèfon 93 311 30 05 
www.asociaciondemodelismo.org

El passat 19 de

novembre, l’alcalde de

Barcelona, Jordi Hereu,

va inaugurar les noves

pistes d’automodelisme

del Parc de la Trinitat

El nou equipament
esportiu té una
superfície total de 4.052
metres quadrats

L’equipament té una superfície d’uns 4000 m2.

Cotxes, vaixells i helicòpters
omplen el parc de la Trinitat

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

Més ciutat
C/ Espigolera, 1. Edifici principal, 4t pis
08960 Sant Just Desvern
Telèfon 93 480 6195 i 93 202 3021

INTERNET

Barcelona, al mòbil 

Aquesta secció web ofereix tota la informa-
ció del nou servei del web bcn.cat, anomenat
"bcn al mòbil", que permet consultar amb un
mòbil o PDA el plànol de la ciutat, l'itinerari
per a anar a un lloc, les activitats de l'agenda
cultural i el directori d'equipaments.  
www.bcn.es/bcnmobil

Som 100 milions

Per celebrar els 100 milions de visites,
bcn.cat posa en línia un web commemora-
tiu amb el qual convida tothom a celebrar
plegats aquesta fita. Sota el títol "Som 100
milions. Gràcies a tu", el web proposa als
usuaris i les usuàries que expliquin les
seves experiències i anècdotes amb
bcn.cat. A més, convida a ser creatiu i a
imaginar tot allò que podríem fer cent
milions de persones.
www.bcn.cat/100milions

w

per MANEL
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Revisant les inversions realit-
zades a Sant Andreu en aquest
mandat, s’intueix que els equi-
paments han estat la principal
prioritat...
Realment ha estat així. No només
n’hem construït de nous, sinó que
hem volgut preveure els que necessi-
tarem en el futur. Aquí s’està prepa-
rant un procés de transformació bru-
tal. Per això hem adquirit no fa gaire
grans espais com el canòdrom, es ca-
sernes de Navas, o la Fabra i Coats.
Fa la sensació que el districte
s ’està preparant per al  que
vindrà, oi?
Pensa que tenim el projecte impor-
tant de l’arribada de l’AVE, que trans-
formarà tots els voltants de Sant An-
dreu-Sagrera. Taparem les vies per fer
un enorme parc que unirà Sant An-
dreu amb el Bon Pastor i la Sagrera
amb els barris de Sant Martí. Però, a
més, es faran molts edificis nous.
Hem d’anar pensant que la població
que tenim ara és una, però d’aquí a 5-

7 anys serà una altra: ens estem pre-
parant per a un gran creixement de
població i, naturalment, de serveis. 
Tota la transformació vindrà del
Pla Sant Andreu-Sagrera?
No només això: també hi ha la refor-
ma de la Trinitat Vella. La presó se’n
va el 2008 i al seu lloc hi haurà habi-
tatges. També hi ha previst habitatge
a la porta de la Trinitat. Estem crei-
xent perquè tenim espais que encara
ens ho permeten. Per això, l’Ajunta-
ment està adquirint [solars] per al
present, però també tenim en compte
els veïns que no veiem, però que en
un futur formaran part de tot el barri. 
Podem concretar una data per a
l’acabament de l’estació inter-
modal, el gran parc que cobrirà
les vies de tren, etc.?
Bé... El 2007, l’AVE arribarà a Sants, i
a partir d’aquí continuarem treballant
en el desenvolupament de l’estació i
els entorns. Fins que no arribi l’AVE
no es podran cobrir les vies de tren,
per exemple. I els voltants s’hauran
d’anar fent al mateix temps. Això és
tot el que podem concretar en
aquests moments. 
Parlem d’habitatge. A l’operació
de casernes de Sant Andreu se’n

faran 2.000, dels quals el 60%
seran de protecció. Aquestes
proporcions es mantindran en
altres promocions?
Bé, aquest cas és una mica excepcio-
nal. Cada projecte marca el nivell de
pisos de protecció que pots fer. De
tota manera, [en les noves promo-
cions] garantim el 30% d’habitatges

de protecció. A partir d’aquest mínim,
nosaltres mirem què més podem
aconseguir. En el cas de casernes en
vam poder fer més, però cal valorar
cada cas. 
S’ha notat la coincidència de co-
lors entre la Generalitat i l’Ajun-
tament, en temes com la Llei de
Barris?
Sí, molt. Malauradament, Barcelona
havia quedat una mica allunyada dels
objectius d’anteriors governs de la
Generalitat. La Llei de Barris és un

projecte integrador en els camps so-
cial i cultural, que recull els nous pro-
blemes que estan latents a tot areu.
En quatre anys, la Trinitat Vella rebrà
17 milions i mig aportats per la Gene-
ralitat i l’Ajuntament, que ens faran
canviar la fisonomia d’aquest barri. 
Com també està canviant el Bon
Pastor...
Estem a punt de donar les claus dels
nous habitatges fets en la primera
fase de les quatre marcades. Les Ca-
ses Barates havien deixat de tenir
condicions dignes: el nou Bon Pastor
tindrà espais verds,  recoll ida
pneumàtica d'escombraries, habitat-
ges amb ascensor, amb uns metres
quadrats que varien segons el perfil
de cada família... 
A la prestatgeria del seu des-
patx, hi té penjada una fotogra-
fia on apareix somrient al costat
d’una veïna. Un moment bonic?
Aquesta foto és del 5 de maig passat,
l’endemà de prendre possessió. Era
un acte amb totes les entitats de gent
gran, el primer que presidia, i em van
rebre amb els braços oberts. Al dis-
tricte, tothom m’ha rebut amb molta
alegria. M’exigeixen molt, però al ma-
teix temps, estic rebent molt d’afecte.

E N T R E V I S T A S a r a  J a u r r i e t a ,  r e g i d o r a  d e l  D i s t r i c t e  d e  S a n t  A n d r e u

Sara Jaurrieta, al complex Fabra i Coats, futur espai d’equipaments per al barri.

Sant Andreu es prepara per convertir-se en un nou

centre de la ciutat. L’arribada del tren d’alta veloci-

tat o la rehabilitació integral de la Trinitat Vella són

algunes de les claus del futur del districte.

En parlem amb Sara Jaurrieta (Barcelona, 1975),

regidora del Districte des del passat mes de maig

“Per a Trinitat Vella,
la Llei de Barris serà un
projecte integrador a
nivell social i cultural”

“Ens estem preparant per a
un gran creixement de
població i serveis al districte”

Gerard
Maristany


