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El barri del Baró de Viver ha
estrenat una gran plaça de
9.000 metres quadrats a l'espai
anomenat la Llosa, que cobreix
la Ronda Litoral i ocupa el vèr-
tex entre els carrers Tiana, Cla-
riana i el passeig de Guayaquil.
La nova plaça es va inaugurar
el 29 de setembre, durant la
Festa Major de Baró de Viver.
Configurada en diferents ni-
vells, té una gran rampa cen-
tral d'accés i diverses zones de
verd, un bosc de mèlies i una
zona de jocs infantils. També
s'hi han ampliat voreres, ins-
tal·lat paviment nou i cons-
truït uns murs de separació de
la Ronda Litoral per millorar la
seguretat.

La Llosa de la Ronda Litoral 
es transforma en una plaça

L’alcalde Jordi Hereu saluda uns infants durant la inauguració de la plaça.
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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 Iglesias-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

Festa Major de La Sagrera

Dijous 16 de novembre
Pregó i seguici
A les 20 h. Jardins d’Elx
A les 21.30 h, seguici amb tabalers i torxes.

Divendres 17 de novembre
Xocolatada infantil
A les 16.30 h. Hondures / Pare Claret
Organitza: Pastisseries Xocolateries Bareche L’Artesà.

Dissabte 18 de novembre
Mostra de cuines del món
A les 13 h. Olesa davant Mercat Felip II
Tastet a preus populars de menjars elaborats pels veïns.

Diumenge 19 de novembre
Cercavila de gegants i capgrossos 
A les 11 h. Inici: Jardins d’Elx i final al Parc de la Pegaso
A les 17 h, concert de la Banca Municipal de Barcelona
a l’església del Crist Rei (plaça Jardins d’Elx, s/n).

Divendres 24 de novembre
Nit jove
A les 22 h. Plaça Jardins d’Elx
Amb els grups Gran Papa Rata, Babilònia i Rauxa.

Dissabte 25 de novembre
IV Mostra d’Entitats de La Sagrera
D’11 a 14 h. Pere Terré i plaça Kobe
Música amb el grup Humareda; simulacre de primers
auxilis i taller d’embenats a càrrec de la Creu Roja.

Del 30 de novembre al 10 de desembre
Festa Major de Sant Andreu
Consultar programació a www.bcn.cat/santandreu
Esclat de festa i portes obertes a la Coats el dia 29.

Diumenge 12 de novembre
Concert de cant coral
A les 18 h. Parròquia Pius X (Cardenal Tedeschini, 52)
Amb les corals La Lira o l’Oronell.

Dijous 23 de novembre
Ivanow Jazz Group
A les 20 h.La Nau Ivanow (Hondures, 28)
Jam session amb músics de La Locomotora Negra.

Dijous 16 i 23 de novembre
Crush Crease
A les 21.30 h. Sant Andreu Teatre (Neopàtria, 54)
Dansa contemporània de Thomas Noone Dance.

Dissabte 18 i diumenge 19 de novembre
Spot
A les 21 h i 17 h, respectivament. Centre Cívic Sant Andreu
(Gran de Sant Andreu, 111)
Obra a càrrec de Clip Teatre.

Del 17 al 26 de novembre
El Directe
A les 21.30 h (dv i ds) i dg. a les 18.30 h. SAT (Neopàtria, 54)
Teatre de Guerrilla.

Del 18 al 26 de novembre
Cara, calla!
Ds. a les 17.30 h i dg. a les 12 h. SAT (Neopàtria, 54)
A partir de 3 anys, teatre i dansa per Roseland Musical.

Diumenge 26 de novembre
Contes d’Ucraïna
A les 12 h. Bib. Ignasi Iglesias-Can Fabra (Segre, 24-32)
Dins el cicle Sac de Rondalles de Lletra Petita.

Dijous 14 de desembre
El jardí de música i cristall
A les 18 h. Bib. Bon Pastor (Estadella, 62)

Fins al 31 de desembre
14 d’abril de 1931. 75è aniversari 
de la proclamació de la República
Arxiu d’Història de la Ciutat (Santa Llúcia, 1)
Documents, fotografies i publicacions periòdiques ser-
veixen per reconstruir com es va viure a Barcelona la
proclamació de la República.

Fins al 8 de gener
Ciutat per a qui?
Centre Cívic Sant Andreu (Gran de Sant Andreu, 111)
Mostra d’imatges del concurs fotogràfic organitzat pel
Col·legi d’Arquitectes d’Alacant en col·laboració amb
Arquitectos sin Fronteras. Inaug.: 23 de novembre.

SANT ANDREU
B A R C E L O N A

www.bcn.cat/publicacions

bcnrevistes@bcn.cat



Gerard Maristany

Prop d ’un any després
que l’Ajuntament anun-

ciés l’adquisició de la Fabra i
Coats, ara arriba l’hora de
concretar què es fa amb l’es-
pai disponible. A la seu del
Districte (pl. Orfila, 1), s’hi
pot recollir des d’ara mateix
un díptic on s’explica la pro-
posta d’usos que fa l’Ajunta-
ment. Aquesta proposta [ve-
geu quadre adjunt] parteix
de l’anàlisi prèvia de les ne-
cessitats del barri, el distric-
te i la ciutat, i inclou equipa-
ments com un nou institut
d’educació secundària o un
equipament cultural de re-

ferència per al conjunt de
Barcelona. De tota manera,
encara queden espais que es-
tan pendents d’una proposta
concreta .  Tal  com es va
anunciar en el moment de la
compra, dels 31.000 m2 de
sòl disponible, es preveu que
una part important esdevin-
guin zones verdes i espais
lliures per als vianants. 
L’esmentat díptic informa-
tiu va acompanyat d ’una
butlleta on es poden expo-
sar les opinions sobre totes
aquestes  qüestions.  A la
mateixa seu del Districte hi
haurà l’urna on s’ha de di-
positar el paper, però convé

recordar que també es pot
opinar a través del web del

districte, www.bcn.cat/san-
tandreu. Hi ha temps fins al
30 de novembre per fer-ho.
Cinc dies abans, el 25, se ce-
lebrarà una festa ciutadana
al recinte de la Fabra i Coats
que inclourà una jornada de
portes obertes, l’exposició
d’una enorme maqueta so-
bre les transformacions pre-
vistes a Sant Andreu-Sagre-
ra, i moltes altres activitats.
A més d’aquesta enquesta,

el procés participatiu tindrà
un altre escenari important
en els diferents òrgans de

participació del districte: el
Consell ciutadà i els Con-
sells sectorials. 
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La proposta de l’Ajuntament inclou habitatge per a joves, zones verdes i espais per a vianants.

S’obre un procés participatiu 

per decidir quin ús s’ha 

de donar als edificis fabrils 

que l’Ajuntament va adquirir 

fa mesos

Es demana l’opinió dels veïns per 
decidir el futur de la Fabra i Coats

L’històric complex
fabril disposa de
31.000 m2 de sòl i
28.000 de sostre

C IU TA DA N S OPINE N

Teresa Albiach
Jubilada

Em sembla bé que es
converteixi en equipa-
ments per al barri, com
s’ha fet amb can Fabra.
M’agradaria que s'hi
fessin exposicions, com
una que es va fer de
carros dels Tres Tombs.

Sandy Martínez
Mestressa de casa

Totes les millores per al
barri estan bé. Jo pro-
posaria que hi hagués
una residència de gent
gran de preu econòmic,
perquè les privades són
molt cares.

Enric Piqué
Treballa a casa

Em sembla bé que hi
hagi un IES, perquè és
una zona mancada
d’instituts. També hi
posaria locals per a les
entitats, sobretot,
esplais i agrupaments
escoltes.

Manel Garcia
Jubilat

El projecte és perfecte
si es compleix.
M’agradaria que hi fes-
sin un lloc perquè hi
anés la gent gran, enca-
ra que s’hagués de
pagar un preu simbòlic.

Bernat Castells
Estudiant

El projecte em sembla
bé. M’agradaria que hi
hagués un centre cívic
amb locals d’assaig
gratuïts.

Daniel Rodríguez
Actor i ballarí

Em sembla bé recupe-
rar el patrimoni i més
si es fa en benefici del
la cultura. Estaria bé
que hi hagués una
biblioteca, una sala de
projeccions i un casal
amb tallers per a
tothom.

Q u è  p r o p o s a  q u e  e s  f a c i  a  l a  F a b r a  C o a t s ?

L A  P R O P O S TA  D E  L’ A J U N TA M E N TA
A. Pendent de proposta 

B. Institut d’Educació Secundària

C. Casal de barri

D. Pendent de proposta

E. Col·lecció temporal de vehicles històrics de TMB

F. Col·lecció i tallers temporals de vehicles històrics 

de TMB

G. Habitatges dotacionals de lloguer per a joves

H. Equipament cultural d’àmbit de ciutat (per definir)

I+J. Sala polivalent

K. Annex a l’IES

L. Equipament supramunicipal

Espai públic: zones verdes, carrers de vianants i pati 

de l’IES
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David Sabaté

E l Plenari del Districte
del passat 4 d’octubre

va presentar els pressupos-
tos de Sant Andreu per al
2007. Aquests pressupos-
tos augmenten un 8,2%
respecte del 2006, i passen
dels 24,7 milions d’euros
d’inversió als 26,8 milions.
Cal destacar l’increment en
un 23% de les inversions
per cobrir el lloguer del nou
Casal de la Gent Gran de la
Palmera, els recursos desti-
nats a Ser veis Socials i
atenció primària per a per-
sones i famílies, que crei-
xen també un 23%, o els
dedicats al suport a les en-
titats, que augmenten un
8%, tal com va destacar
ERC. IC-V va remarcar el
reforç dels serveis d’atenció

social i el PSC la forta in-
versió en la reforma de car-
rers i  equipaments. Els
pressupostos es van apro-
var malgrat el vot contrari
de PP i CiU. El Plenari va

donar llum verd també al
Pla urbanístic d’ordenació
de l’àrea de Porta-Trinitat,
entre l’avinguda Meridiana
i la carretera de Ribes, que
preveu la implantació de
3.100 m2 de zona verda i
1.421 m2 d’habitatge social,
així com al Pla de Millora
Urbana del Sector 1 “Colo-
rantes-Renfe”, al nord del

barri de Sant Andreu, que
té per objectius ampliar
l’espai previst per a equipa-
ments i la construcció d’ha-
bitatges plurifamiliars, dels
quals com a mínim un 30%
seran de caràcter públic.
Amb l’abstenció del PP, no-
més CiU va votar-hi en
contra i va  proposar la
construcció de més habi-
tatges de lloguer. També es
va aprovar per unanimitat
posar el nom de la perio-
dista i cineasta Pilar Miró
(Madrid, 1940-1997) a la
nova gran plaça del barri de
Baró de Viver. L’informe de
la regidora Sara Jaurrieta
va destacar, entre altres co-
ses, l’obertura d’un procés
de consulta sobre els  nous
equipaments de l’antiga Fa-
bra i Coats i l’adquisició,
per part de l’Ajuntament,
de les instal·lacions del
canòdrom Meridiana i de la
caserna de Navas per a ha-
bitatge social i  equipa-
ments públics.

P L E  D E L  D I S T R I C T E

El barri de Sant
Andreu tindrà
nous equipaments
i habitatge  públic

Imatge del Plenari del Districte del passat 4 d’octubre.

Sant Andreu aprova uns pressupostos més

socials i la implantació d’una gran zona

verda i d’habitatge protegit a la “Porta de

la Trinitat”

S’aprova el pressupost del 
2007 amb més recursos socials

Martí Pous i Serra, 1910-1997

J. M. ContelÀLB UM HI S TÒR IC

Martí Pous i Serra va ser durant tota la seva vida un an-
dreuenc de pedra picada. Des del seu naixement, el 1910,
al carrer Irlanda de Sant Andreu, fins a la seva mort el 25
de gener de 1997, el senyor Pous va convertir qualsevol
racó que tocava de l’antic poble en un clar signe d’identitat.
Va cursar estudis al col·legi de mossèn Casas, a l’Ateneu
Obrer, a l’acadèmia Víctor i, finalment el 1925, va anar a
estudiar Química Aplicada a la Tintoreria a l’Escola Indus-
trial de Barcelona. I com molts altres veïns de Sant Andreu
també va treballar a les Filatures Fabra i Coats, Can Fabra.   
Al llarg de la seva vida, el senyor Pous va estar molt vin-
culat amb moviments cristians. El 1931 va entrar a for-
mar part de la Federació de Joves Cristians de Catalu-
nya i més tard de l’Associació Obrera de Concerts. El
1952 fou elegit president del centre Sant Lluís Gonçaga,
“els Lluïsos”, vinculats a la parròquia de Sant Pacià.
Quan aquesta entitat va desaparèixer, va continuar
col·laborant-hi en els nous locals de la parròquia. Va or-
ganitzar també el centenari de l’esmentat temple. 
El senyor Pous va dedicar part del seu temps a moltes
entitats. Una de les més importants va ser la Casa-Asil
de Sant Andreu, de la Junta de la qual va formar part
des de 1972 fins a la seva mort, i l’altra l’Arxiu Històric
de Sant Andreu creat el 1983 i que el 4 de maig de 1987
es va convertir en el Centre d’Estudis Ignasi Iglésias, del
qual va ser president també fins a la seva mort. En el
transcurs de la seva vida va participar en tot un seguit
d’activitats en pro de la història de Sant Andreu.    

Si té fotografies o documents del seu barri, en pot fer
donació a l’Arxiu Municipal del Districte, 93 291 69 32

Martí Pous i el regidor Germà Vidal al balcó del Districte,
el dia que va pronunciar el pregó de la Festa Major.
(Foto: Arxiu Municipal del Districte de Sant Andreu)



Núria Mahamud

La plaça està formada pels
carrers Tiana, Clariana i el

passeig de Guayaquil i la seva
urbanització s’ha adaptat a
les característiques de l’espai
ja existent, anomenat la Llosa
–que cobreix la Ronda Lito-
ral–, amb un disseny que té
en compte les necessitats
d’integració dels equipaments
i les infraestructures del barri.
Els veïns poden gaudir ara de
voreres més amples, zona de
jocs infantils, arbrat, gespa i
rampes que faciliten l’accés a
la plaça. La zona més propera
al carrer Tiana s’ha configurat
com un petit bosc de mèlies
que dóna pas a la part central
de la gran rampa d’accés en-

voltada de parterres que ani-
vellen els dos plans de l’espai.
Al costat del carrer Clariana
s’ha deixat un pas de vehicles

de tres metres i una vorera
d’amplada variable que s’han
unit a la rampa mitjançant
dues escales. A més, al passeig
de Guayaquil s’ha pavimentat
de nou la vorera i la calçada i
s’han definit uns murs de se-
paració de la Ronda Litoral
per millorar-ne la seguretat.

En total s’han habilitat per a
ús ciutadà uns 9.000 metres
quadrats i les obres han cos-
tat 1.143.906 euros.
Durant la inauguració, que es
va fer en el marc de la Festa
Major de Baró de Viver, l’al-
calde Jordi Hereu es va mos-
trar molt satisfet de tornar
de nou al districte on durant
tant de temps va ser regidor.
Hereu va qualificar d’especta-
cular la urbanització d’un es-
pai que abans era sense asfal-
tar, i que ara està lliure de
cotxes i enjardinat.
Durant l’acte l’alcalde va estar
acompanyat de la regidora
del Districte de Sant Andreu,
Sara Jaurrieta, i del president
del Consell del Districte, Eu-
geni Forradellas.
El projecte respon a una se-
gona fase de remodelació dels
entorns de la Llosa, que en
un primer moment va co-
mençar per la urbanització de
la prolongació dels carrers
Quito i Tucumán. La plaça té
un carril de circulació d’ús ex-
clusiu del veïnat que s’obre
mitjançant una pilona retràc-
til al carrer Tiana.
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N O T Í C I E Sf
Neix una nova línia de bus: la 26
El 26 d’octubre va començar a funcionar la línia 26
d’autobusos de TMB, que comunica el Poblenou i la
zona de Virrei Amat, passant pel districte Sant An-
dreu. La posada en marxa de la línia forma part del
Pla d’Actuació 2006 i suposa crear un nou eix de co-
municació. La línia recorre tres districtes: Sant An-
dreu, Sant Martí i Nou Barris.

Festa Major de Sant Andreu
Del 30 de novembre i fins al 10 de desembre tindrà
lloc la celebració de la Festa Major de Sant Andreu
2006. El dia 25 es presentarà, a l’antiga empresa Fa-
bra Coats, el programa de festes en un acte obert a
tota la ciutadania. Un dels punts cabdals de la festa
serà la carpa de Can Fabra. La cultura popular, la cer-
cavila, els correfocs o l’esclat trabucaire són algunes
de les activitats previstes. Per altra banda, la Sagrera
també celebra la seva Festa Major fins el dia 26. 

Exposició sobre el món dels trabucaires
Fins al proper 3 de desembre es pot visitar al Centre
Municipal de Cultura Popular (c/Arquímedes, 30)
l’exposició Tradició i cultura popular, el món del
trabucaire. La mostra està organitzada per l’Asso-
ciació Coordinadora de Trabucaires de Catalunya i
el Districte. L’objectiu és donar a conèixer el món
dels trabucaires, les seves entitats i les colles que
l’integren.

Centres d’estudis i patrimoni cultural
Representants de centres d’estudis d’arreu de Catalu-
nya i de les Balears van trobar-se els dies 20, 21 i 22
d’octubre a Can Fabra per parlar de la funció d’aques-
tes associacions en la difusió i la preservació del pa-
trimoni cultural. Les jornades van ser organitzades
pel Centre d’Estudis Ignasi Iglésias i entre les seves
conclusions destaca la proposta que els centres pu-
guin ser interlocutors directes davant l’administració
en assumptes de preservació del Patrimoni. 

La nova plaça té 
un bosc de mèlies.
Està configurada
en diferents nivells

La plaça aprofita

l’espai de l’anome-

nada Llosa, que

cobreix la Ronda

Litoral, i els vèrtexs

són els carrers

Tiana, Clariana i

Guayaquil. S’ha

habilitat un espai de

jocs infantils, gespa

i una gran rampa
L’alcalde Jordi Hereu saluda unes veïnes.

Moment de la presentació del projecte.

Nova biblioteca als baixos d’un edifici de lloguer per a joves
Gerard Maristany

Tindrà uns 2.000 m2 –un
espai gran per al que sol

ser una “biblioteca de barri”–
i ocuparà dues plantes als bai-
xos de l’edifici de lloguer per a
joves del carrer Camp del Fer-
ro. Disposarà de zona infan-
til, zona d’adults, un espai per
a estudiar i un altre per a
usos informàtics i comptarà
una sala polivalent amb accés
independent, per tal que el
seu ús no s’hagi de circums-

criure necessàriament a l’ho-
rari de la biblioteca. Segons
explicava la regidora de Sant
Andreu, Sara Jaurrieta, la fu-
tura biblioteca “podria obrir
portes el 2008”. 
Els detalls del nou equipa-
ment es van fer públics en el
marc d’una trobada durant la
qual la regidora del Districte
Sara Jaurrieta va donar la
benvinguda als nous veïns
de l’esmentat edifici. El sor-
teig dels seus 140 pisos es va

fer el mes d’abril, però els
nous inquilins –que paguen
uns 200 euros per pisos de
35 a 40 m2– encara ara s’hi
estan instal·lant. La festa de
benvinguda va servir per ex-
plicar-los els serveis que te-
nen a prop, així com les no-
vetats futures: l ’edifici té
vistes a les vies de tren que
en els pròxims anys queda-
ran soterrades a causa de la
construcció de la nova esta-
ció intermodal de la Sagrera.

Baró de Viver estrena una plaça 
de 9.000 metres quadrats

E L S  T O N I  M A N E R O  A  L A  P È R G O L AA

Una gran plaça necessitava una gran festa, que es va

celebrar el passat 29 de setembre. El concert de la

Fundació Toni Manero a la Pèrgola va ser el colofó d’una

jornada que va començar a partir de les cinc de la tarda i

on es van celebrar diversos actes, entre els quals la gim-

cana “Com ens movem per la ciutat”, coincidint amb la

Setmana de la Mobilitat i amb la participació de dife-

rents associacions i entitats de Baró de Viver.
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A lguns racons són com un oasi enmig de la
ciutat. Aquest és el cas de Torre Rosa, un

bar de copes situat en una torre del principis
del segle XX al barri del Congrés-Indians. És
un lloc privilegiat per l’indret: té un jardí amb
palmeres, pins centenaris ... i còctels tempta-
dors! El secret de l’èxit dels còctels, el tenen
Jordi Reig i el seu equip de professionals. El
Jordi, secretari del Club del Barman i quatre
cops campió d’Espanya, porta el negoci amb
els seus germans, el Carles, l’Elisabet i la Mí-

riam. El febrer de l’any vinent Torre Rosa farà
vint anys i disposa d’una clientela variada i fi-
del, tant del barri com de fora, tots però sa-
ben valorar el plaer de fer una copa en un am-
bient relaxat i agradable, amb una suggerent
música de fons. De cara a l’any que ve tenen
pensat treure una nova carta de còctels que
incorporarà combinats amb gustos florals.

Torre Rosa
C/ Francesc Tàrrega 22 / Tel. 93 340 88 54

E L  T A U L E L L

El paradís dels còctels del barri del Congrés-Indians

La Torre Rosa està a punt de complir 20 anys de vida.

Joan Anton Font

S O L I D A R I T A T

Dolors Roset

Les propostes neixen de la
iniciativa de les associa-

cions i institucions de Sant
Andreu que volen promoure la
solidaritat. Aquest any es fa
un èmfasi especial per arribar
a tot el territori, per aquest
motiu s’han organitzat actes
en els diferents barris del dis-
tricte, principalment  l’octubre
i el novembre. Són un conjunt
de xerrades, videofòrums, ex-
posicions i eines de treball per
a les escoles per abordar la
complexitat de la immigració i
la cooperació internacional.
De tot el cicle, se'n destaca la
jornada d’intercanvi i debat
“Immigració i educació, quins
camins proposes?”, que es farà
el 18 de novembre a Can Fa-

bra. Està oberta a tothom in-
teressat a debatre idees sobre
els valors que cal transmetre
en un entorn multicultural i
com fer-ho des dels diferents
àmbits, com l’escola, les enti-

tats, el barri, la ciutat i també
la família i cadascú individual-
ment. El resultat serà un pri-
mer diagnòstic per construir
un futur en consens entre
col·lectius d’educació, immi-
grants i associacions, que par-
teixen d’interessos i necessi-
tats diferents.

Per als més joves, hi ha un con-
curs d’estampat de samarretes
solidàries al Centre Garcilaso
en el qual es valora tant la crea-
ció estètica com el contingut
conceptual. D’entre totes les
presentades, se’n farà una se-
lecció que s’exposarà durant la
tercera setmana de novembre
en aquest mateix centre.
Altres iniciatives són la recolli-
da de material escolar, sanitari
i de costura per a projectes de
cooperació amb l’Àfrica Occi-
dental a la parròquia Sant
Joan Bosco, les trobades lúdi-
ques amb jocs, música i contes
al Bon Pastor i al Baró de Vi-
ver i l’espectacle de carrer Soli-
dus, així com el videofòrum
“Las dos caras de Marruecos” i
les exposicions “Caravana so-
lidària a l’Àfrica Occidental” i
“Arquitectes sense fronteres”.

Més informació
www.bcn.cat/santandreu

Aquest cicle és un
lloc de trobada per
a visions diferents
de la solidaritat

Un cicle d’activitats programades d’octubre

a desembre vol fer arribar al veïnat dels 

diferents barris la solidaritat com a valor

La Tardor es va iniciar el 6 d’octubre amb la xerrada “Ocupació i exili al Sàhara Occidental”.

La tercera Tardor Solidària 
arriba a Sant Andreu

S E R V E I  P Ú B L I C

A l’hivern: eficiència i
estalvi energètic a la llar

Redacció

Amb l’arribada de l’hivern, cal preparar la llar per tal d’a-
conseguir el màxim confort amb criteris de sostenibilitat.
L’estalvi energètic també repercutirà favorablement en la
nostra economia. L’element clau és l’aïllament tèrmic, que
redueix l’ús de calefacció a l’hivern i de refrigeració a l’es-
tiu. Es pot instal·lar doble finestra o doble vidre a les fi-
nestres; s’estalvia un 25% d’energia i, a més, protegeix
contra la contaminació acústica. El 40% de les fuites de
calor es produeixen per finestres i vidres. També es reco-
mana utilitzar persianes i cortines: la presència o absèn-
cia del sol ajuda a estalviar, segons els casos, calefacció i
refrigeració. Cal apagar la calefacció durant la nit i no en-
cendre-la al matí fins que la casa estigui ben ventilada i
s’hagin tancat les finestres.
Una temperatura interior de 19 a 20 graus dóna una bona
sensació de confort, i es pot abaixar a 16-17 graus a la nit.
A l’estiu, una temperatura de 25 graus és suficient per te-
nir un ambient de benestar. Per cada grau que s’augmenti
o es disminueixi, es consumirà un 8% més d’energia. 
Les calefaccions centralitzades de gas són les que perme-
ten un funcionament més econòmic. Les vàlvules ter-
mostàtiques en cada radiador o els reguladors programa-
dors per a la caldera incrementen l’estalvi i l’eficiència. No
es recomana la calefacció elèctrica a causa de la seva baixa
eficiència energètica. S’han de tancar els radiadors que no
es necessitin i apagar la calefacció, si la casa està desocu-
pada més d’un dia. Cal fer un bon manteniment del siste-
ma de calefacció al començament o al final de temporada. 

Més informació:
www.barcelonaenergia.com
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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

Nou web del Registre de bicicletes

Aquesta pàgina web permet sol·licitar els
documents per enregistrar la bicicleta en
una base de dades de la ciutat. Amb aquest
registre, es pretén aconseguir un efecte
dissuasiu del robatori i, si finalment es
produeix el furt, que es posin en marxa els
mecanismes de detecció i identificació de
les bicicletes robades i de devolució de les
bicicletes recuperades.
www.bcn.cat/registrebicicletes

Nou portal que promou la innovació 

Barcelona Activa posa en marxa una eina
nova per donar a conèixer i difondre la
innovació que es fa a la ciutat. El web
conté les principals notícies i l’agenda de la
innovació, i inclou exemples d’empreses
innovadores, entrevistes a persones que
innoven, projectes de l’Ajuntament i el
Mapa de la Innovació a Barcelona.
www.bcn.cat/innova

wP O L I E S P O R T I U

La Nit de l’Esport entrega premis i
un nou poliesportiu a Sant Andreu

Pere S. Paredes

Nou rècord. I cada any es repe-
teix el mateix fet: Sant Andreu

ha celebrat la seva VI Nit de l’Es-
port amb un nou rècord de pre-
miats, ja que durant el passat 20
d’octubre es van atorgar més de
120 premis en el nou Poliesportiu
Municipal, a la riera d’Horta, 37,
instal·lació provisional que substi-
tueix el Complex Municipal de Sant
Andreu, del carrer Virgili, 43.
L’acte, organitzat pel Districte de
Sant Andreu i el Consell de l’Esport
del Districte, va ser presidit per Jordi
Hereu, alcalde de Barcelona, junta-
ment amb el regidor d’Esports, Pere
Alcober, la regidora del Districte, Sara
Jaurrieta, i del president del Consell
Municipal, Eugeni Forradellas.
La Nit de l’Esport és un reconeixe-
ment als esportistes, clubs o entitats

esportives dels diferents barris del
districte de Sant Andreu que, per di-
ferents motius, s'han destacat espe-
cialment durant la passada tempora-
da, sigui pels resultats de la pràctica
esportiva o per la tasca feta en el
camp de l’esport de base o d’elit.

Entre els guardons que es van repar-
tir hi havia els que van rebre, amb
motiu del seu 25è aniversari, el bàs-
quet SAFA de Sant Andreu, l’Esport

Ciclista de Sant Andreu i la cursa es-
colar Arrels. El fundador d’aquesta
cursa, Daniel García, va assegurar
que “estem molt agraïts amb aquest
premi” per a una cursa que aquest
any ha celebrat la 25a edició amb
800 participants de diverses escoles.
Després de rebre el premi de la Nit
de l’Esport, García assegura que “ja
estem treballant per a l’organització
de l’edició 26, on hi haurà nou
equip, amb noves idees i un nou ta-
rannà”. Entre la resta de guardonats
destaca l’àrbitre nacional i interna-
cional de waterpolo Aris Ortega,
molt vinculat al CN Sant Andreu,
que va rebre un premi per la seva
trajectòria vinculada a l’esport. 

L’alcalde de Barcelona,

Jordi Hereu, va presidir

aquest acte en el qual

van participar més de

560 persones entre 

premiats, personalitats,

familiars i amics

El Districte de Sant
Andreu i el Consell de
l’Esport del Districte
celebren la VI edició

L’alcalde Jordi Hereu i la regidora Sara Jaurrieta van presidir l’acte.

per MANEL
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Què significa la natació per a
vostè?
És una forma de viure radical. Als nou
mesos els meus pares em van apuntar
a un curset de nadons perquè perdés
la por a l'aigua. Vaig començar a fer
natació als quatre anys al Masnou i al
sis vaig entrar a l'escola del club.
Disciplina i sacrifici, paraules
clau de la seva vida?
Em llevo a les cinc del matí i nedo
fins a tres quarts de vuit. Vaig a la fa-
cultat, torno a les tres de la tarda a la
piscina i m'hi estic fins a tres quarts
de cinc...
A vegades es planteja si val la
pena tant d'esforç?
Algun cop m'ho he plantejat, però es-
tic convençut que la natació aporta
moltes coses a la meva vida i trobo
que és molt coherent sacrificar-te per
obtenir recompenses. He pogut gau-
dir de moltes coses, però en una me-
sura menor.
Abans de Sant Andreu, els dos dar-
rers anys va estar al Centre d'Alt

Rendiment de Sant Cugat (CAR).
Com va ser aquella experiència?
Al CAR et tracten com una màquina.
Si funciones, bé; si no, se'n busquen
un altre.
Què li ha aportat el canvi?
El canvi m'ha anat molt bé perquè el
meu entrenador, en Juan Antonio
Castillo, m'ha sabut agafar la forma i
arribar molt bé al campionat europeu,
on vaig tenir bons resultats. Estic
molt content d'estar al Club Natació
Sant Andreu perquè he trobat el caliu
i tinc el suport de la Junta Directiva i
sempre se m'acosten els socis per pre-
guntar-me com estic o felicitar-me si
he aconseguit un bon resultat.
Enguany és la seva primera tem-
porada en categoria absoluta, a
escala internacional. Fins ara, en
categories infantils i juvenils, no
li ha anat gens malament...
He estat campió d'Espanya en diver-
ses categories i fa dos anys que com-
peteixo en categoria absoluta nacio-
nal. Aquest estiu he obtingut una
medalla en el Campionat d'Espanya
que es va disputar a Almeria. Vaig
quedar just darrere del meu germà. 
Ara els reptes són els internacio-
nals?

En categories inferiors, ja he obtingut
diverses medalles, però enguany co-
menço a la màxima categoria interna-
cional i no em plantejo uns objectius
extraordinaris perquè vull anar amb cal-
ma, fent les coses bé, de mica en mica.
Quines diferències hi ha entre els
nostres nedadors i els d'altres
països?

Països com Austràlia o Estats Units
sempre han anat un pas endavant en
la seva forma d'entrenament. Pel que
fa a Europa, crec que estem per sota
de seleccions com França o Itàlia, en
la forma d'entrenar i, sobretot, en el
terreny federatiu.
En quin sentit?
Aquí, d'un any per l'altre, no saps si
podràs continuar amb el mateix en-
trenador. La majoria de nedadors d'e-
lit mundial fa un mínim de quatre
anys que treballen amb els mateixos
entrenadors i aquesta continuïtat aju-

da, perquè els preparadors saben
treure el màxim rendiment als seus
esportistes.
Som massa resultadistes?
No es poden esperar resultats d'un
any per l'altre, cal esperar un temps i
encaixar bé les peces perquè s'adapti
el rumb.
El CN Sant Andreu té en la seva
història un medallista olímpic,
Sergi López. Quins sóns els seus
ídols?
Per proximitat, el meu germà, el qual
sempre he tingut com a punt de mira
en l'horitzó. Després, en Martín Ló-
pez Zubero, que ha estat un dels mi-
tes de la natació espanyola.
S'ha apuntat a fer xinès per als
Jocs Olímpics de Beijing al 2008?
No, encara no. És una assignatura pen-
dent! Arribar als Jocs Olímpics és molt
important, però és molt difícil. El que
vull, però, és arribar on arribi, però
sabent que he donat el màxim de mi.
La carrera d'un nedador és curta.
Què es veu fent després?
La natació no és com el futbol, que
quan et retires, pots deixar de treba-
llar. Per aquest motiu, estic a la uni-
versitat i intento fer una carrera que
tingui futur com és Informàtica.

E N T R E V I S T A Alan Cabello, nedador de mig fons 

Cabello vol donar el màxim per estar present als Jocs Olímpics de la Xina

Nedador de mig fons, nascut a Alella fa 18 anys.

Compatibilitza les classes d'Enginyeria

Informàtica Superior amb els entrenaments al

Club Natació Sant Andreu. Aquesta jove prome-

sa està cridada a ser un dels protagonistes de la

natació els pròxims anys

“En la natació no es 
poden esperar resultats 
d'un any per l'altre”

“Trobo molt coherent

sacrificar la meva vida pel

que més m'agrada fer”

Miquel
Pellicer


