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Acabada la primera fase d’urbanit-
zació de les “cases barates” del bar-
ri del Bon Pastor, els carrers de
Sas, Sèquia Madriguera, Tàrrega,
Claramunt i un tram del de Sant
Adrià s'han fet  accessibles i dispo-
sen d’una xarxa de serveis total-
ment moderna que inclou recolli-
da pneumàtica d’escombraries i un
enllumenat que compleix les nor-
mes d’estalvi energètic. També
s’han construït 152 habitatges de
protecció oficial, 96 més ja tenen
la llicència d’obres concedida i 94
més estan en tràmit per obtenir-la.
Aquests habitatges han de substi-
tuir les cases unifamiliars que te-
nen gairebé un segle d’antiguitat i
també deficients condicions d’ha-
bitabilitat.

Diversos carrers estrenen
millores al Bon Pastor

L’alcalde va assistir a la inauguració del carrer Sas.

CATALOGAT

El canòdrom figura al
Catàleg del patrimoni
arquitectònic

USOS

Es preveu que 
aculli equipaments
esportius i de barri
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Ciutadans i entitats
faran propostes d’ús
per a aquest espai
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Ada Cusido
Actriu i narradora  

“Els diners no ho són
tot, per això només
agafo les feines que
m’agraden”
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Tres futurs projectes
urbanístics que 
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La promoció 
esportiva al districte
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el canòdrom per a ús públic 
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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 Sanchís, 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 93 243 17 17
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
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

29 i 30 de setembre i 1 d’octubre
Festa Major de Baró de Viver
Diversos espais i horaris. Actes per confirmar
Fins ara la festa se celebrava a mitjans de juny. Més in-
formació a www.bcn.cat/santandreu.

Del 30 de setembre al 8 d'octubre
Festa major del Congrés 
Organitza: Associació de Veïns Congrés-Indians.

Del 30 de setembre al 8 d'octubre
Festa major dels Indians
Organitza: Comissió de Festes Antic Barri Indians

Dissabte 7 d'octubre
Jornada de comerç al carrer 
Carrers més cèntrics del barri de Sant Andreu
Desenes de botigues surten amb carpes al carrer en
una diada festiva i comercial. 

Fins al 22 de setembre
Propostes per al futur paisatge 
de la Sagrera
De dl a dv, de 16 a 20 h. Nau Ivanow (Hondures, 28-30)
Fotògrafs, veïns, escenògrafs, dissenyadors, arquitectes,
pintors, escriptors... han plasmat les transformacions que
desitjarien del barri sobre unes fotos de Xavier Basiana.

Del 8 de setembre a l’1 d’octubre
Schönberg-Barcelona
Sala de l'Entresòl de la Pedrera (Passeig de Gràcia, 92)
Mostra que ens acosta a un dels compositors més des-
tacats i rellevants del segle XX a través d’obres originals
com pintures, partitures, jocs i altres enginys.

Divendres 15 de setembre
The Great Toad
A les 22 h. Centre Garcilaso (Juan de Garay, 116-118)
Concert de músiques urbanes.

Divendres 6 d’octubre
Carlos Jean
A les 22 h. Parc del Fòrum (rambla Prim, 2)
Organitzat pels 40 Principals de la Cadena Ser.

Dimecres 13 de setembre
Buena Vista Social Club
A les 20 h. Centre Garcilaso (Juan de Garay, 116-118)
Projecció d’aquesta pel·lícula de Wim Wenders dins el
cicle Diapason.

Dijous 14, 21 i 28 de setembre
Dijous còmic
A les 18 h. Bibl. Ignasi Iglesias-Can Fabra (Segre, 24-32)
Jocs i enigmes al voltant del món del còmic.

Divendres 29 de setembre
La maldición del escorpión de Jade
A les 21.30 h. Bibl. Ignasi Iglesias-Can Fabra (Segre, 24-32)
videofòrum d’aquest film de Woody Allen.

Del 23 de setembre a l’1 d’octubre 
El racó dels avorrits
A les 17.30  h (ds) i 12 h (dg). SAT (Neopàtria, 54)
Música en directe, dibuixos animats, cinema, músics
virtuals, videoclips i clowns. Companyia Pep López. 

Dissabte 30 de setembre
Taller Fem de Dj
A les 11.30 h. Biblioteca Bon Pastor (Estadella, 62)

Del 15 al 17 de setembre 
Mur/4
A les 21.30  h (dv i ds) i 19 h (dg). SAT (Neopàtria, 54)
Dues peces de la companyia resident al SAT Thomas
Noone Dance, la primera inspirada en un text de Sa-
muel Beckett.

Dissabte 16 de setembre
Sense teló
A les 18 h. Bibl. Ignasi Iglesias-Can Fabra (Segre, 24-32)
Espectacle de dansa contemporània i neoclàssica. Balla-
rins del Conservatori de Dansa de l’Institut del Teatre.

Del 22 de setembre a l’1 d’octubre 
L’illa dels esclaus
A les 21.30  h (dv i ds) i 19 h (dg). SAT (Neopàtria, 54)
Metàfora sobre la corrupció del poder explicada amb un
canvi de rols: els patrons són esclaus i els criats patrons.

ATENCIÓ: La programació d’aquesta agenda es tanca amb força antelació i per aquest motiu pot experimentar algunes modificacions d’última hora.

SANT ANDREU
B A R C E L O N A

www.bcn.cat/publicacions

bcnrevistes@bcn.cat



Felicia Esquinas

Era l’últim canòdrom d’Es-
panya i va tancar les por-

tes el febrer passat. Ara aquest
recinte, dedicat a les curses de
llebrers durant més de qua-
ranta anys, es recuperarà per a
l’ús públic. Després d’arribar a

un acord amb l’empresa pro-
pietària, l’Ajuntament el con-
vertirà en un conjunt d’equi-
paments per al barri del
Congrés. 
El Canòdrom Meridiana ocu-
pa l’illa rectangular compresa
entre els carrers Concepció

Arenal, Ignasi de Ros, riera
d’Horta i Pardo, molt a prop
de l’avinguda Meridiana. És
un disseny dels arquitectes
Antoni Bonet Castellana i Jo-
sep Puig Torné i es va cons-
truir l’any 1962. Bonet Caste-
llana és un dels millors

exponents del denominat mo-
viment modern i va rebre un
premi FAD el 1963. 
És molt problable que el canò-
drom es destini, en part, a un
ús esportiu, perquè el Catàleg
del Patrimoni Arquitectònic
protegeix la tribuna i les gra-
des, situades a la banda de la
riera d’Horta. Però els 10.000
metres quadrats que tenen les
instal·lacions permetran la
creació d’altres equipaments
nous, a banda de l’esportiu.

Propostes ciutadanes
Per a aquest setembre és pre-
vist l’inici d’un procés partici-
patiu perquè ciutadans i enti-
tats proposin usos per al
canòdrom. El Departament
d’Urbanisme ja treballa amb
les primeres demandes dels
veïns. Aquestes demandes
aposten per les instal·lacions
esportives i pels equipaments

destinats als joves i a la gent
gran. El municipi estudia tam-
bé la possibilitat de construir
un aparcament subterrani
sota aquest solar. 
La recuperació del Canòdrom
Meridiana completarà el pla
d’equipaments que l’Ajunta-

ment desplegarà al Congrés
durant el proper mandat. El
conjunt del canòdrom, situat
al sud del barri, i el que es
construirà a les antigues Cot-
xeres de Borbó, a la banda
Nord, donarà resposta a les
necessitats d’equipaments d’a-
questa zona. 
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L’antiga entrada per als llebrers, a la cruïlla de Riera d’Horta amb Pardo.

El Canòdrom Meridiana és part

de la història del barri del

Congrés i del patrimoni

arquitectònic de Barcelona.

Ara es conservarà com un conjunt

d’equipaments projectats tenint

en compte les necessitats

d’aquest barri

El Canòdrom Meridiana 
serà un equipament públic

L’ Ú LT I M  C A N Ò D R O M  D E  B A R C E L O N AA
Parque, Loreto, Diagonal o Pabellón. Barcelona va

tenir diversos canòdroms. El Meridiana es va cons-

truir el 1962, una dècada després que el barri del

Congrés, i es va inaugurar el 1964. Un petit canò-

drom per a les classes menys afavorides. Els últims

temp el freqüentaven bàsicament els jubilats. Era

ja un vestigi d’una altra època. L’últim represen-

tant d’aficions i esperances petites alimentades

per les curses de llebrers durant quatre dècades.

C IU TA DA N S OPINE N

Esteve Galan 
Sense feina

Ho trobo bé, perquè al
barri fan falta més
equipaments. Sempre
va bé tenir-ne i perquè
estigui tancat, és millor
que en facin alguna
cosa.

Luis Sales 
Comerciant

Bien, porque hacen
falta equipamientos en
el barrio. Esto antes de
que hagan pisos. Me
parece muy bien.

Mireia Aliberch 
Florista

Doncs bé, perquè tot el
que sigui millorar el
barri que no siguin
especulacions, ho trobo
bé.

Manel Madrigal 
Atenció al Client

Home, si són equipa-
ments per al barri i no
fan especulació amb el
terreny està bé. El
barri necessita molts
equipaments.

Eutiquiano Gil 
Jubilat

Si está bien para el
barrio, pues mejor, por-
que si hacen pisos será
una pena Es mejor que
construyan un polide-
portivo.

Noemí Barbero
Educadora Social

Em sembla bé, si és per
aprofitar aquest espai
públic. Per aquesta
banda no tenim cap
equipament esportiu
d’ús públic.

Q u è  l i  s e m b l a  q u e  l ’ A j u n t a m e n t  e s  q u e d i  e l  c a n ò d r o m ?

Aquest setembre
s’obre un procés
participatiu per
definir l’ús 
del canòdrom
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Dolors Roset

L a primera fase d’urba-
nització del passeig de

Santa Coloma, entre la
Meridiana i el carrer Mar-
tin Luther King, s’iniciarà
cap al final d’any i estarà
en obres uns 12 mesos.
Aquesta és la primera part
de reurbanització que,
quan acabi, arribarà fins al
carrer Tiana. Es mantin-
dran els dos sentits de cir-
culació actuals i hi haurà
un carril bici al llarg del
passeig. A les cruïlles, uns
espais més amples seran
com petites places. També
es reforçarà el clavegueram
i es renovarà l’enllumenat,
l’electricitat i els semàfors,
així com la xarxa d’aigua i
de gas en alguns trams.

S’hi instal·larà reg i recolli-
da pneumàtica de residus.
Seguint amb temes de mi-
llora del barri, es va tractar
de la rehabilitació integral
del nucli antic de Sant An-
dreu. L’Ajuntament ha ini-

ciat una nova etapa de fo-
ment de la rehabilitació
d’habitatges antics. Al ju-
liol es van sol·licitar les aju-
des estatals per als nous
barris beneficiats per l’am-
pliació de les àrees de reha-

bilitació integral (ARI). El
nucli antic és una d’aques-
tes àrees i les ajudes consis-
teixen en la subvenció del
40% a fons perdut del pres-
supost de les obres.
En el seu informe, la regido-
ra Sara Jaurrieta va presen-
tar el projecte de transfor-
mació del Torrent de
l’Estadella, al barri del Bon
Pastor. Serà un espai que
combinarà la zona residen-
cial amb activitat econòmica
de valor afegit que pugui ge-
nerar llocs de treball de qua-
litat. Aquest projecte està en
una fase molt inicial, però ja
s’ha parlat amb els veïns per
demanar-ne la participació.
La regidora també va infor-
mar del nou mapa escolar
de Catalunya, que fins al
2010 preveu 3 noves esco-
les i  dos instituts per a
Sant Andreu, que s’afegiran
als centres públics d’ense-
nyament que ja hi ha ara.

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

Acabada la 
primera fase de 
les Cases Barates,
a la  tardor 
s’entreguen les
claus

El Plenari es va celebrar al començament d’estiu.

Al Plenari de Sant Andreu del juliol es va

tractar, entre altres temes, dels futurs pro-

jectes urbanístics i del nou mapa escolar

La Fabra i Coats

J. M. ContelÀLB UM HI S TÒR IC

Visita del rei Alfons XIII a la fàbrica de Fabra i Coats
l’any 1922. (Foto: Arxiu Amics de la Fabra i Coats.) 

Al llarg de la seva vida, la Fabra i Coats ha estat una de
les empreses més importants per a Sant Andreu. Els
seus antecedents arrenquen el 1838 de la mà de Ferran
Puig i Gibert, quan aquest va instal·lar una indústria de
filats i torçats de lli. Dos anys després, es va produir el
primer canvi en la seva denominació i va passar a dir-se
Sociedad Fernando Puig, Portabella y Compañía, mentre
aquesta augmentava la seva producció en filats d’estopa
de lli, un producte de més baixa qualitat però més rendi-
ble. El 1844 pren el nom de Fernando Puig i Cia i es con-
tracta un director tècnic escocès, mentre s’adquireixen
nous coneixements tècnics a Bèlgica i Escòcia que servei-
xen per millorar la factoria i l’especialitzen en el fil de lli. 
En aquesta situació, Ferran Puig, ja esdevingut un po-
tent industrial, aconsegueix casar la seva filla amb Camil
Fabra i Fontanils, un bon client i amb qui acabarà asso-
ciant-se el 1860 amb el nom de Fernando Puig e Hijo.
Així es converteix en la primera fàbrica de troques i cab-
dells de fil de cotó d’Espanya. El 1882, després de l’aban-
dó de Ferran Puig de l’empresa, aquesta passa a anome-
nar-se Camilo Fabra y Cia. Poc després, el 16 de juliol de
1884, es fusiona amb Manuel Portabella e hijo y Compa-
ñía, més coneguda com “els alemanys” i pren el nom de
Sociedad Anonima Sucessora de Fabra y Portabella.
Anys més tard, el 22 d’abril de 1903 aquesta es va unir
amb l’empresa britànica J&P Coats Ltd, de Paisley i R. F.
J. Alexander & Co, de Glasgow, i es convertí en la Com-
pañía Anonima de Hilaturas Fabra y Coats, una deno-
minació que ha perdurat al llarg de gairebé tot el segle
XX i que va absorbir tots els tallers i empreses del sector
a Sant Andreu.    
Si té fotografies o documents del seu barri, en pot fer
donació a l’Arxiu Municipal del Districte, 93 285 03 57

Tres futurs projectes urbanístics
que milloraran més els barris 



SANT ANDREU 5Setembre 2006

N O T Í C I E Sf
Festes majors als barris de Sant Andreu 
La tardor és la principal época de festes majors als
barris del Districte de Sant Andreu. Del 30 de setem-
bre al 8 d’octubre tindran lloc les festes majors dels
barris dels Indians, als voltants del carrer Jordi de
Sant Jordi, i del Congrés. El barri de Baró de Viver
també organitza la seva festa del 29 de setembre a 
l’1 d’octubre. No faltarà la diversió ni la gresca amb
múltiples activitats. 

Els “Vijous” al Centre Cívic Garcilaso
Sota el nom “Els Vijous al Garcilaso”, tots els dijous
de setembre, a les 20 hores i al Centre Garcilaso, te-
nen lloc diferents projeccions audiovisuals. La prope-
ra cita serà el dia 14 amb el documental Dios en el
número 99. El dia 21, es farà la projecció Música al
cinema. I el dia 28 es passarà l’audiovisual El vídeo
com a eina de transformació social. Per a més infor-
mació: www.bcn.cat/santandreu

Nits d’estiu amb el Museu d’Història
L’associació teatral de Sant Andreu La Jarra Azul
produeix i col·labora a les Nits d’Estiu del Museu d’-
Història de la Ciutat. El juliol i l’agost han tingut lloc
activitats, com ara degustació de vins o sessions de
contes, a indrets emblemàtics de la ciutat. El dia 7 de
setembre i per acomiadar l’estiu hi haurà macedònia
d’activitats al Conjunt Monumental de la plaça del
Rei, de 20 a 23 hores.

Patrulles ciclistes de la Guàrdia Urbana
La Guàrdia Urbana de Barcelona ha estrenat una
nova patrulla ciclista al barri de Sant Andreu, que se
suma a les onze patrulles en bicicleta que ja funcio-
nen en altres districtes de la ciutat i a la zona de plat-
ges. La patrulla ciclista de la Guàrdia Urbana dóna
prioritat a la protecció de vianants, al control de
trànsit i a les tasques de policia de proximitat.

P.F.

La barriada de les Cases
Barates del Bon Pastor es

va construir fa gairebé un se-
gle i es caracteritzava per la
preponderància de cases uni-
familiars en filera i l’escàs es-
pai públic. Aquestes senyes
d’identitat estan canviat grà-
cies al programa de remode-
lació del barri,  el  qual
comprèn actuacions paral·le-
les en qüestió d’habitatges i
de reurbanització dels ca-
rrers. Això vol dir que s’estan
substituint cases unifamiliars
amb deficients condicions
d’habitabilitat per blocs de
pisos, una actuació que per-
met la creació d’espais públics
i configurar així un barri més
urbà i de més qualitat. 
La remodelació dels carrers
de Sas, Sèquia Madriguera,
Tàrrega, Claramunt i un tram
del de Sant Adrià ha estat la
primera fase de la transfor-
mació projectada per al barri
del Bon Pastor. Els treballs
realitzats han tingut per ob-

jecte redefinir i millorar l’es-
pai públic mitjançant la crea-
ció de nous vials i de noves
àrees per a vianants. S’hi ha
instal·lat noves xarxes de
subministrament de serveis
(aigua, gas, clavegueram i te-

lecomunicacions) i s’hi ha mi-
llorat l’accessibilitat amb l’eli-
minació de les barreres

arquitectòniques que hi havia
al paviment. També s’ha re-
novat l’enllumenat, de mane-
ra que s’ha millorat la capaci-
tat lumínica seguint els
criteris d’estalvi energètic, i
s’hi ha instal·lat la recollida
pneumàtica d’escombraries.
Els materials empleats en les
obres són de llarga durada i
baix manteniment.
En una segona fase, ja inicia-
da, s’urbanitzen els carrers de
Claramunt –des de Sas a
Biosca–, Alfarràs, Barnola i
Biosca –entre Claramunt i
Sant Adrià.

Els treballs han
tingut per objecte
redefinir i millorar
l’espai públic

Ha finalitzat la

remodelació dels

carrers de Sas,

Sèquia Madriguera,

Tàrrega, Claramunt 

i part de Sant Adrià

Els veïns celebren la inauguració del carrer Sas.

Va actuar la Cia. La Tal Carrilló.

Inaugurat el nou rellotge de la plaça del Comerç
Redacció

El 7 de juliol va tenir lloc la
festa d’inauguració del

nou rellotge de la plaça del
Comerç. Un acte d’animació a
càrrec del grup +tomàquet va
servir de preàmbul a la festa,
que va començar a les 22 ho-
res amb un espectacle de la
Cia. La Tal Carrilló. La com-
panyia representava gags
cada quart d’hora, moment
en què també sonava el re-
llotge. Es van repartir moca-

dors de coll com a recordatori
de la festa.
A les 23 hores, en un acte pre-
sidit per Sara Jaurrieta, regido-
ra del Districte, Josep Bota, re-
presentant de les persones
grans del barri, i Rita, en nom
de les de menys edat, van pre-
sentar el nou rellotge. L’acte va
comptar amb el toc de dotze
campanades, un espectacle de
pirotècnia i un canó de confeti. 
El rellotge original de la plaça
del Comerç datava del 1929.

El va instal·lar la rellotgeria
Carrera a la finca que tenia en
aquesta plaça. Per poder en-
cabir el rellotge a la façana,
s’hi va haver de construir una
estructura de fusta i convertir
un dels balcons de l’edifici en
finestra. 
El rellotge es va retirar l’any
passat, quan aquesta finca va
recuperar la seva fesomia origi-
nal. Els veïns volien que aquest
element popular tan estimat
tornés al seu emplaçament.

Les “cases barates” del Bon
Pastor s’adapten al segle XXI

C O N S T R U I T S  1 5 2  H A B I TAT G E S  D E  P R O T E C C I ÓA
Dins el Pla d’Habitatge 2004-2010 que el Patronat Municipal de l’Habitatge està duent a

terme al barri del Bon Pastor, ja ha finalitzat la construcció de 152 pisos de protecció ofi-

cial. Hi ha una altra promoció de 96 habitatges públics que ja té concedida la llicència, per

la qual cosa la seva construcció està pròxima. En una segona fase, és previst construir 94

habitatges més, els quals a data d’avui estan en tràmit de llicència.
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Qui entra a Miner Art sentirà la màgia i
l’energia dels minerals. Es podria pensar

que fins i tot tenen ànima. La botiga del pas-
seig Maragall va obrir l’any 1994 i la duu la
Dolors Vilaró. L’antiguitat del negoci, però, es
remunta al 1980 que es quan va obrir la boti-
ga que tenien al carrer Santa Anna, a Ciutat
Vella. Venen minerals de tot tipus, fins a un
centenar de models. Tenen articles per a
col·leccionistes, objectes de decoració d’estil
ètnic elaborats amb materials nobles, i dispo-

sen d’una àmplia gamma de bijuteria amb dis-
senys propis (arracades, penjolls, anells,
braçalets). La Dolors constata la baixada a
casa nostra de l’afició al col·leccionisme en ge-
neral, però ho compensa l’auge que ha tingut
en els darrers anys la vessant esotèrica de les
pedres i les seves propietats energètiques. Ara
són les làmpades de sal les més sol·licitades.

Miner Art
Passeig Maragall, 132

E L  T A U L E L L

La botiga on les pedres prenen vida

Miner Art és al passeig Maragall des de l’any 1994.

Joan Anton Font

C U LT U R A

Núria Mahamud

L’Illa dels esclaus, de la
Companyia Dei Furbi,

serà l’encarregada d’iniciar la
nova temporada del Sant An-
dreu Teatre. És una divertida
peça basada en l’adaptació de
l’obra clàssica, del mateix
nom, de Marivaux, que s’es-
trenarà a la Fira de Tàrrega
d’enguany. L’obra és una metà-
fora sobre la corrupció inhe-
rent al poder, amb una engin-
yosa posada en escena. El
teatre andreuenc reserva així
un espai especial a un gènere
força oblidat als escenaris ca-
talans: la commedia dell’arte.
Per altra banda, la Companyia
Thomas Noone Dance es
manté com a companyia resi-
dent al teatre andreuenc per
segon any consecutiu i s’a-
fiança en aquesta condició.

Teatre familiar
Els espectacles familiars conti-
nuaran sent un dels eixos
principals de la programació
del Sant Andreu Teatre. Al fi-
nal del mes de setembre, Pep
López presentarà a la sala del

carrer Neopàtria El racó dels
avorrits, una obra amb música
en directe, dibuixos animats,
cinema, músics virtuals, vide-
oclips i pallassos que ens des-
cobreix què amaguen aquells
racons on van a parar els in-
fants que han fet alguna tra-
pelleria.

Durant els propers mesos tam-
bé passaran per la sala an-
dreuenca el grup Teatre de
Guerrilla, amb l’obra d’humor
El Directe; Dani Pérez, amb Pá-
jaros en la cabeza; el grup musi-
cal infantil Macedònia; Germi-
nal Produccions, amb l’obra
Abraham i Samuel, i El vol d’Ícar.
La companyia resident Tho-
mas Noone Dance portarà de
nou al novembre una obra que
ja va triomfar a la temporada
anterior, Crush Crease, basada
en l’austeritat més absoluta.
El teatre obrirà el 28 de se-
tembre després d’una remode-
lació de la caixa escènica per
adaptar-la a les necessitats
tècniques dels espectacles, es-
pecialment els de dansa, disci-
plina que continua ampliant
la seva presència al saT!.

Més informació:
Sant Andreu Teatre (saT!)
Neopàtria, 54.
www.bcn.es/santandreute-
atre.com

Dei Furbi presenta
“L’illa dels esclaus”,
una divertida 
peça de commedia
dell'arte 

La nova programació de la sala municipal

del carrer Neopàtria gira a l’entorn del 

teatre, la dansa i els espectacles familiars

Un mur físic i psicològic separa els ballarins de Thomas Noone Dance a l’escenari.

Commedia dell'arte, teatre infantil i
dansa omplen la temporada del saT!

S E R V E I  P Ú B L I C

B. Sanchís

Amb el començament del mes de setembre s’inicia nova-
ment el període d’inscripcions als centres cívics del dis-
tricte per als cursos i tallers del darrer quadrimestre de
l’any. Hi ha un ampli ventall d’activitats per a tots els gus-
tos i edats: des de propostes clàssiques, com ara balls de
saló, fins a cursos basats en la cultura oriental, com el
ioga i el tai-txi. A més, tots els cursos estan impartits per
professionals de la matèria i tenen un preu assequible,
que oscil·la entre 13 euros per als cursos de tres hores i
els 75 euros per als de fotografia o aprenentatge mul-
timèdia. Per apuntar-s'hi només cal anar-hi els dies d’ins-
cripcions establerts pel centre. És millor anar-hi amb
temps i tenir preparades diverses opcions, perquè les pla-
ces són limitades i sovint tenen gran demanda. 

És recomanable adreçar-se als centres cívics per dema-
nar informació i fer consultes sobre els dies d’inscrip-
cions i les característiques dels cursos, com per exemple,
el dia i l’hora en que s’impartiran. Al districte hi ha sis
centres cívics: 

Baró de Viver, pg. Santa Coloma, 108, bis, int.
Tel. 93 345 73 93 
Bon Pastor, pg. Enric Sanchís, 12. Tel. 93 314 79 47
La Sagrera La Barraca, c/ Martí Molins, 29
Tel. 93 351 17 02
Sant Andreu, Gran de Sant Andreu, 111
Tel. 93 311 99 53
Trinitat Vella, c/ Foradada, 36. Tel. 93 345 70 16
Garcilaso, c/ Juan de Garay, 116-118
Tel. 93 243 17 17

Inscripcions als Centres
Cívics del Districte
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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
Pg. Valldaura, 162. Tel. 93 427 33 61

Sant Andreu 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

Nova Navas
C/ Biscaia, 402. Tel. 93 340 51 85
avvnavas@hotmail.com

INTERNET

BCN en vídeo

El web www.bcn.cat i el servei www.3ala-
carta.cat, de Televisió de Catalunya (TVC),
ofereixen una secció especial dedicada de
manera exclusiva a la ciutat de Barcelona.
Els vídeos emesos a TV3 i Canal 33 que
tracten sobre els grans esdeveniments de
Barcelona ja es poden veure en qualsevol
moment i de manera gratuïta.
www.bcn.es/3alacarta/ca

Web de l’Any del Comerç

Durant aquest 2006, Barcelona celebra
l’Any del Comerç amb un programa d’acti-
vitats que inclou exposicions, conferèn-
cies, concursos i itineraris. En aquest web
podeu trobar informació actualitzada
sobre totes les activitats previstes.
www.bcn.es/anydelcomerc

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

La promoció esportiva al districte 
de Sant Andreu es diu “Viu l’esport!”

Pere S. Paredes

“Viu l’esport!” és el principal
programa de promoció es-

portiva de Sant Andreu, dintre dels
programes educatius dels centres es-
colars d’aquest districte. Des que es
va engegar per primera vegada, al
curs 1999-2000, ha aglutinat més
de 3.200 alumnes cada curs escolar.
A més a més, de totes les activitats
de què es compon “Viu l’esport!”
aquest any hi ha dues novetats: una
activitat infantil vinculada amb el
moviment del cos, el ritme i l’expres-
sió corporal (“Mira com ballo”), i una
altra activitat vinculada als eixos de
treball dels centres escolars: “Jocs i
esports a l’Any internacional de la 
Física i la Ciència”.
La primera, “Mira com ballo”, està
adreçada a alumnes de P4 i P5 i con-
sistirà a seguir sons i ritmes dife-

rents, treballant el ritme corporal i
l’expressió musical, fent diferents ac-
tivitats d’imaginació i moviment.
Aquesta activitat es farà al Polies-
portiu Municipal Ignasi Iglésias. 
Per la seva banda, “Jocs i esports a
l’Any de la Física i la Ciència” con-
sistirà a practicar jocs i activitats
esportives que introduiran els nois
i noies en conceptes com la força, la
velocitat, la potència, la geometria
o les unitats de mesura. Es faran
càlculs mentals tot jugant i, fins i
tot, es relacionaran els jocs amb la
tecnologia.

Aquesta activitat està adreçada a
alumnes de cicle inicial i cicle mitjà i
es farà al Poliesportiu Municipal de
Sant Andreu.
A educació infantil, també es faran
activitats, com “Mira què faig!”,

adreçades a jugar sols o amb com-
panys per a alumnes de P2, P3 i P4, i
a educació primària i secundària, a
més a més, es continuarà practicant
atletisme al Parc Esportiu Municipal
de Can Dragó, piscina (només a
primària i al Complex Esportiu Mu-
nicipal Bon Pastor), tennis (pistes la
Llosa del Bon Pastor) i bateig de vela
al Centre Municipal de Vela, al Port
Olímpic.

Més informació:
www.xtec.es/crp-santandreu 
www.bcn.es/IMEB/program.htm

“Viu l’esport!” va néixer

com una eina per a la 

formació continuada 

del professorat i 

la consolidació de la 

pràctica de l’activitat 

física i esportiva

Balls i ritmes, i jocs i
esports, dues noves acti-
vitats a l’Any de la Física
i la Ciència

Sant Andreu aposta per la promoció esportiva del més joves.

per MANEL
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Què és una narradora?
Una persona que explica històries en
públic. I com en tot, de narradors
també n’hi ha de diferents estils i ca-
dascun fa servir diferents aptituds: el
llenguatge, els silencis, la geografia...
Tots utilitzem allò que pensem que
ens funciona.
I vostè com ho fa?  
Aprofito la meva vessant d’actriu per
donar-los un caràcter escènic impor-
tant, és a dir que utilitzo la paraula,
però també treballo molt amb el cos i
l’expressió del gest.
Com són les històries?
Unes ja existeixen i d'altres me les in-
vento, però aporto el meu toc perso-
nal a totes. Bé, penso que tots els nar-
radors tenim el nostre segell propi.
Per què es va fer narradora?
Doncs perquè és una bona manera
d’arribar als nens. De fet, jo vaig co-
mençar fent de clown per a públic in-
fantil, una activitat en la qual tens els

nens i t’hi has d’apropar inventant o
creant històries i situacions de mane-
ra que captin la seva atenció.
És una bona feina?
Almenys a mi m’agrada molt, per la
reciprocitat que es genera entre el pú-
blic que t’escolta i tu, que li estàs
transmetent una sèrie de valors, tradi-
cions, jocs de llenguatge, conceptes,
aptituds, etc.
Com va descobrir la seva vocació?
Quan estudiava BUP, la professora de
teatre de l’escola em va animar a pre-
sentar-me a les proves de l’Institut del
Teatre. Jo no n'esperava res, però al fi-
nal em van escollir. I ara estic molt
contenta d’haver-hi anat.
I tot això, què ha representat en
la seva vida?
Doncs ha determinat una manera de
viure, on no tens horaris i no tens un
sou estable, treballar quan la resta de
les persones fa festa i implicar-me en
tots els nivells en la feina, lluitar con-
tínuament, preparar projectes, audi-
cions, etc. No et pots relaxar mai, ja
que sempre has d’estar a sobre de tot,
si vols treballar t’has d’espavilar, per-
què la feina no et ve sola.

Què vol dir?
Si vols que la gent et conegui, has de
fer propostes, perquè et tinguin pre-
sent a l'hora de triar actrius. Entre l'a-
bundant oferta que hi ha, que m’aga-
fin per dir una frase no m’aporta res.

Diners?
Els diners no ho són tot, per això no-
més agafo les feines que m’agraden. El
meu camp de treball és molt petit, ex-
plico contes i faig algunes cosetes
puntuals de teatre, però tot i que és
una feina de qualitat i ben valorada en
diferents àmbits, no n'hi ha prou per
ser reconeguda a gran escala.
La televisió hi ajuda?
Si, és un mitjà que arriba a molta gent
i amb poca estona que hi surtis, l’em-
premta que deixes és molt gran en

comparació amb tota una vida de tre-
ball de qualitat més anònima.
Li  agradaria perdre l’anonimat?
No. M’agradaria ser famosa, però fent
teatre en bones condicions i que la
gent em conegués per la feina feta.
I què li aportaria el reconeixe-
ment?
Quan acabes d’explicar un conte,
molts pares i nens et vénen a veure
per felicitar-te per la feina feta. I a ve-
gades fins i tot m’han convidat a bere-
nar a cases particulars. Quan vas amb
l’autobús i algú et diu –ah! tu ets la
que expliques contes, oi?– aquestes
són coses que t’omplen i et confirmen
que el camí per on vas és el bo.
Com ha d’anar una persona a es-
coltar un conte?
Ha de saber on va i a què va; ha d’estar
predisposada a escoltar; tranquil·la,
perquè és molt difícil captar l’atenció
d’algú. Si una persona no està interes-
sada a escoltar allò que li expliquen, el
millor que pot fer és no anar-hi
Si no expliqués contes, què li
agradaria fer?
M’agraden moltes coses, però actuar
penso que és la que més.

E N T R E V I S T A A d a C usido ,  actr iu  i  nar radora

Ada Cusido a la secció infantil de la biblioteca de Can Fabra.

Gràcies a persones com l’Ada Cusido, encara es

manté viva la transmissió oral de grans a petits

d’històries per mitjà de contes i rondalles que

fan volar la imaginació de qui les escolta

“Els diners no ho són
tot, per això només
agafo les feines que
m’agraden”

“Quan acabes d’explicar

un conte, molts pares i

nens et vénen a veure 

per felicitar-te”

Josep Maria
Contel


