
Nou casal per a la gent
gran en un interior d’illa

MOSSÈN CLAPÉS

El casal du el nom 
de l’historiador local
Mossèn Clapés  

EDIFICI NOU

Ocupa la planta 
superior d’un edifici
acabat de construir

RECUPERACIÓ 

Es recupera un 
antic espai 
industrial en desús

Pàg. 3

E N T R E V I S TA Pàg. 8

Xavier Cussó
Cofundador de Televisió 
de Sant Andreu

“Fèiem directes amb
una sabata i una 
espardenya, però 
el missatge arribava”

E Q U I PA M E N T S Pàg. 6

Trinijove
Farà mediació per a un bon
ús de l’espai públic

U R B A N I S M E Pàg. 4

Presentat el projecte
d’urbanització de les
casernes de Sant
Andreu

El  Plenari celebrat el passat 4 d’oc-
tubre va omplir de gom a gom la
Sala Andreu Cortinas de la històri-
ca seu del Consell Municipal del
Districte de Sant Andreu. La gran
expectació ciutadana era compren-
sible per l’interès d’alguns dels pro-
jectes debatuts en el ple municipal,
com ara l’ampli programa d’actua-
cions de millora urbana que es
duen a terme a les places i carrers
del districte, entre les quals hi ha
tant intervencions de reurbanitza-
ció i construcció de nous equipa-
ments en els barris com projectes
de gran abast, com ara l’ordenació
de l’anomenat Triangle Ferroviari i
els seus entorns, la qual contri-
buirà a donar forma als voltants de
la futura estació de la Sagrera.

Llum verd a la millora
del Triangle Ferroviari

El Ple va informar de les darreres actuacions de millora dels carrers. Pàg. 5

P O L I E S P O R T I U Pàg. 7

La Nit de l’esport
Sant Andreu premia els
millors esportistes de l’any

S E R V E I  P Ú B L I C Pàg. 6

Síndica de Greuges
La defensora dels drets dels
ciutadans de Barcelona
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SANT ANDREU
B A R C E L O N A

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 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.

GUÀRDIA URBANA

Unitat Territorial Sant Andreu
Sagrera, 179.
Emergències 092
Tràmits (Guàrdia Urbana, 3-5) 93 291 50 22

SERVEIS URGENTS

Telèfon únic d’emergències 112
Urgències sanitàries 061
Mossos d’Esquadra 088
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

FESTES POPULARS

Dijous 10 de novembre
Pregó i seguici amb tabalers
A les 21.30 h. Del Centre Cívic La Sagrera-“La Barraca”
fins a la plaça d’Elx
Pregó a càrrec de l’actriu Núria Hosta.

Dissabte 12 de novembre
III Mostra d’Entitats
D’11 a 14 h. C/ Olesa davant del Mercat de Felip II
A les 12 també s’organitza un espectacle infantil de ti-
telles. A les 17.15 h, recorregut de comparses amb inici
a la plaça d’Elx, i a les 18 h, batalla de confetti a la plaça
Masadas. A les 19 h, xocolatada infantil als jardins
d’Elx, i una hora més tard inici del correfoc al Parc de la
Pegaso. Després, Nit jove a la plaça dels Jardins d’Elx.

Diumenge 13 de novembre
Plantada de gegants i cercavila
A les 10 h. Plaça dels Jardins d’Elx
Ballada d’esbart
A les 12.30 h. Plaça dels Jardins d’Elx
Dinar de germanor
A les 14 h. Plaça Masadas
Paella amb bolets. S’ha de comprar tiquet.

Dissabte 19 de novembre
Ballada de sardanes
A les 12 h. Plaça dels Jardins d’Elx
Gran Ball de Festa Major
A les 23 h. Plaça Masadas

Diumenge 20 de novembre
Espectacle pirotècnic musicalitzat
A les 21.30 h. Plaça dels Jardins d’Elx

FESTA MAJOR DE SANT ANDREU

Dissabte 26 de novembre
El noi Baliarda i el seu context històric
19.30 h. Centre Cívic Sant Andreu (Sant Andreu, 111)
Homenatge a aquest personatge històric del barri. L’ac-
te pretén crear tradició i repetir-se amb altres personat-
ges il·lustres de Sant Andreu els propers anys.

Diumenge 27 de novembre 
Tastets del Mercat
A les 13 h. Plaça del Mercat Zona Mercadal
S’hi podrà degustar cuina de mercat feta per la gent del
Mercat de Sant Andreu.
Programa complet sobre les festes, properament al web
del Districte: www.bcn.es/santandreu.

Dijous 10, 17 i 24 de novembre
Fútil
A les 21 h. Sant Andreu Teatre-SAT (Neopàtria, 54)
Dansa contemporània de la Cia. Thomas Noone Dance.

Divendres 18 de novembre
Engrunes
A les 21 h. Sant Andreu Teatre-SAT (Neopàtria, 54)
Dansa contemporània de la companyia Iliacán.

Diumenge 20 novembre
Orgia
A les 18 h. C. C. La Sagrera-“La Barraca” (Martí Molins, 29)
Text de Pier Paolo Pasolini.

Dissabte 12 de novembre 
Contarelles
A les 12 h. Centre Cívic Trinitat Vella (Foradada, 36-38)
Titelles de la companyia L’Estenedor.

19, 20, 26 i 27 de novembre 
Grim... o La Blancallops i els set porquets
Ds. a les 17.30 h i dg. a les 12 h. SAT (Neopàtria, 54)
Teatre d’humor A partir de 4 anys.

3, 4, 10 i 11 de desembre 
La lluna en un cove
Ds, a les 17.30 h i dg. a les 12 h. SAT (Neopàtria, 54)
Circ i pallassos per la companyia Cirquet Confetti.

8, 15, 28 i 29 de novembre
II Jornades de solidaritat i cooperació
A les 19 h. Can Fabra (Segre, 26-32)

Dijous 17 de novembre
Nit de tangos amb Cecilia Ledesma
A les 21 h. La Nau Ivanow (Hondures, 28-30)

Dissabte 19 de novembre
Ningures (música celta)
A les 22.30 h. Sant Andreu Teatre (Neopàtria, 54)

Del 21 de novembre al 4 de desembre
Exposició “No et mengis el món”
Parròquia de Sant Joan Bosco (plaça Ferran Reyes, 2)

www.bcn.es/publicacions

bcnrevistes@mail.bcn.es



Daniel Romaní

Mantenir-se actiu és la
millor fórmula per tro-

bar-se bé físicament i psíqui-
cament quan un és gran.
Amb aquesta premissa, els ca-
sals municipals per a la gent
gran organitzen una munió
d’activitats culturals, de for-
mació, de foment de la salut i

de lleure. Sant Andreu comp-
ta amb un nou equipament
per a la gent gran: el Casal
Mossèn Clapés, que es troba
en una de les artèries princi-
pals del districte (carrer Gran
de Sant Andreu, 467), concre-
tament en un interior d’illa
(formada, a més del carrer
Gran de Sant Andreu, pel pas-

seig de Santa Coloma, el car-
rer Palomar/plaça Mossèn
Clapés i l’avinguda Meridia-
na). Aquest equipament va
ser inaugurat a final de se-
tembre amb l’assistència de
l’alcalde, Joan Clos. Nombro-
sos veïns van visitar les ins-
tal·lacions durant la jornada
de portes obertes i van gaudir

de l’animació de Pep Callau,
del concert country del Caliu
Congrés i de la coral del cen-
tre social de persones grans
Bascònia.
El casal ocupa la planta supe-
rior d’un edifici acabat de
construir. La planta baixa
serà destinada a establiments
comercials i de serveis, i la
planta soterrània a aparca-
ment, amb una capacitat per
a 386 places. El Casal de gent
gran Mossèn Clapés disposa
d’un accés al nivell de carrer,
on hi ha el vestíbul de l’edifici.
Al vestíbul hi ha l’escala i l’as-
censor –que garanteix l’acces-
sibilitat a les persones amb
mobilitat reduïda–, que per-
meten pujar a la planta cober-
ta, on es desenvolupen totes
les activitats. Hi ha una àm-
plia terrassa que envolta les
sales del casal. 

El Casal Mossèn Clapés signi-
fica la recuperació definitiva
d’un interior d’illa després
d’un procés molt llarg de rei-
vindicació veïnal i del mateix
Districte de Sant Andreu. Al
seu lloc hi havia els tallers de

l’empresa Picusa-Tipel, que va
plegar fa una vintena d’anys.
D’aleshores ençà, el recinte,
en desús, s’havia anat degra-
dant. Els casals i espais muni-
cipals per a la gent gran han
augmentat de manera signifi-
cativa els darrers anys a Bar-
celona. Dels 47 centres que hi
havia l’any 2000, va passar-se
als 57 l’any 2004.
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Els veïns van visitar les instal·lacions durant la jornada de portes obertes.

A l’interior d’illa on hi havia

hagut, fins als anys 80, naus

industrials, s’hi ha construït un

edifici, a la planta superior 

del qual s’ha instal·lat un casal de

gent gran que du el nom de

l’historiador local Mossèn Clapés

El Casal Mossèn Clapés, un nou
equipament per a la gent gran 

C IU TA DA N S OPINE N

Pilar Santidrián
Mestressa de casa

Tengo el honor de ser la
primera persona en
apuntarse al casal.
Vengo todos los días a
jugar a dominó, coser,
ver la tele y ver a las
amigas. Me gusta
mucho.

Carmen Pérez
Jubilada

Vengo desde que lo
abrieron y pienso venir
hasta que me muera.
Lo paso muy bien char-
lando con las amigas y
viendo la tele. Me dis-
trae mucho.

María Álvarez
Jubilada

Está muy cerca de mi
casa. Vengo todos los
días. Me gusta mucho.
En cuanto esté la cafe-
tería abierta vendre-
mos a merendar tam-
bién.

Josefina
Villandas
Jubilada

Después de tantos años
de reivindicación, por
fin tenemos un centro
para gente mayor, que
antes no había nada.
Espero que funcionará
bien cuando lleve más
tiempo en marcha.

Hermitas García
Mestressa de casa

Estuve en la inaugura-
ción y estuvo muy bien.
Hoy por hoy no voy
mucho, a ver dentro de
unos añitos, cuando sea
más mayor.

Segundo
Rodríguez
Jubilat

Este tipo de centros
está muy bien. A mí
gustan sobre todo las
actividades de baile y
música. Iremos a dis-
frutar de las sesiones
de baile con mi señora. 

Q u è  o p i n a  s o b r e  e l  n o u  C a s a l  d e  g e n t  g r a n  M o s s è n  C l a p è s ?

U N A  R E I V I N D I C A C I Ó  V E Ï N A L  I  D E L  D I S T R I C T E  A
A finals dels anys 80, l’empresa Picusa-Tipel va tancar les naus industrials d’aquest

espai. Pocs anys després va voler construir-hi un aparcament i un edifici de dues

plantes, però va fer fallida. L’any 1997 els veïns van recollir 4.000 signatures dema-

nant la intervenció municipal. L’Ajuntament va posar a subhasta el solar, en el qual

s’ha construït l’edifici que acull el casal de gent gran.

El Casal Mossèn
Clapés va ser
inaugurat a final de
setembre
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U R B A N I S M E

Felicia Esquinas

E ls propers anys, a Sant
Andreu es portarà a

terme un dels grans projec-
tes urbanístics de la Barce-
lona actual: la urbanització
de les 11 hectàrees que ocu-
paven les antigues caser-
nes. Són dues parcel·les si-
tuades entre els carrers
Gran de Sant Andreu, Palo-
mar, Coronel Monasterio i
el passeig de Santa Coloma,
separades pel passeig Tor-
ras i Bages. Estan destina-
des a convertir-se en un
nou barri on hi haurà 2.000
habitatges, 41.000 m2 de
parcs i  zones verdes i
36.000 m2 per a nous equi-
paments. Un 60% dels ha-
bitatges (uns 1.200) seran
de protecció oficial o dota-
cionals. L’arquitecte Ma-
nuel de Solà-Morales és
l’autor del projecte, que el
va definir com una mena
“d’espina, pinta o bran-
ques” on es barregen els es-
pais verds i els construïts,
els equipaments i els habi-
tatges. Així s’evita que el
nou barri esdevingui “un

parc temàtic” i que quedi
aïllat del seu entorn. La
disposició dels edificis se-
guint aquesta forma d’espi-
na s’ha fet per conservar
les fileres d’arbres ja exis-
tents al terreny. 

A la parcel·la situada a la
banda de muntanya, hi
haurà, entre altres, un gran
parc, uns apartaments tu-
telats i una residència per a
gent gran, habitatges per a
joves, un alberg juvenil,
una biblioteca i una comis-
saria dels Mossos d’Esqua-
dra. Els terrenys de la ban-
da mar esdevindran una
rambla d’equipaments on,
com a continuació del ca-

rrer Cinca, s’encadenaran,
entre altres, un centre cí-
vic, un centre sociosanitari
i CAP, un Centre d’Educa-
ció Infantil i Primària, una
escola bressol, un equipa-
ment esportiu i una re-
sidència d’estudiants.
Entremig, i a banda i ban-
da del passeig Torras i Ba-
ges, hi haurà habitatges i
botigues. El front comer-
cial serà porxat, en planta
baixa, mentre que el resi-
dencial tindrà diferents
alçades. 
El conjunt donarà conti-
nuïtat a l’itinerari que va
des del centre de Sant An-
dreu fins a la Trinitat Vella.
La previsió és que estigui
llest l’any 2010. Els solars
de les casernes de Sant An-
dreu van ser adquirits pel
Consorci de la Zona Franca
(CZF) al Ministeri de De-
fensa a principi del 2004. 

Equipaments, habitatges i
parcs a les antigues casernes

Manuel de Solà-Morales, Joan Clos, Xavier Casas i Manuel
Royes amb la maqueta del projecte.

Un 60% dels 
habitatges seran
de protecció 
o dotacionals

De La Hispano Suiza 
a la Pegaso
Procedent de la factoria situada als carrers Floridablan-
ca-Calàbria, La Hispano Suiza, Fábrica de Automóviles,
es va traslladar al carrer de la Sagrera, el juliol de 1911.
La fàbrica, que va anar creixent en volum de feina, ja
comptava el 1920 amb uns mil treballadors, sobretot
procedents de Sant Andreu i la Sagrera. Militaritzada du-
rant la Guerra Civil, es va dedicar a fer armament. Du-
rant la postguerra, l’1 de maig de 1946 va passar a mans
de l’Empresa Nacional de Autocamiones, S.A., coneguda
com Pegaso. Finalment, el 1970, aquesta empresa va de-
cidir traslladar el seu centre de producció a la Zona Fran-
ca, procés que va acabar el 1981. Després de diverses rei-
vindicacions veïnals, el 8 de novembre de 1986, l’antiga
factoria va obrir-se al públic com a parc de la Pegaso. 
Si té fotografies o documents del seu barri, en pot fer 
donació a l’Arxiu Municipal del Districte. T. 93 291 69 32

Abans Entrada de la fàbrica al carrer de la Sagrera en el 

primer terç del segle XX.  

Ara De tot el complex industrial, tan sols n'ha quedat el pavelló

d’entrada, que és una de les portes del parc. 

J. M. ContelA B A N S  I  A R A

Els solars de les
casernes de Sant
Andreu esdevin-
dran un nou barri,
amb 2.000 habitat-
ges i 70.000 m2

entre zones verdes
i equipaments

www.bcn.es/publicacions

Barcelona 365. Temps i ciutat / Tiempo y ciudad / Time & City
Jaume Subirana, Jordi Bernadó, Tanit Plana, Carles Roche

Llibre d’imatges de Barcelona des d’un punt de vista que
combina el triple cicle temporal dels dies de la setmana 
–les activitats més quotidianes, la feina, el descans i el lleure–,
els mesos, amb el pas de les estacions; i els anys amb tot el
pes de la història que fa única la nostra ciutat.

2003, 287 pàg.
Format: 21 x 29,5 cm
PVP: 55 e
ISBN 84-7609-543-0
Edició trilingüe
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N O T Í C I E Sf
Inauguració de Chavos Nebo
El passat mes d’octubre va tenir lloc la inauguració de
la seu conjunta de l’Associació Gitana del barri del
Bon Pastor i el Punt d’Informació juvenil Chavos
Nebo (Joves d’avui), que s’obre al carrer Mollerussa,
61. El Punt Chavos Nebo vol ser un espai intercultu-
ral, de participació i educació adreçat als joves d’entre
12 i 20 anys. Amb un enfocament del treball intercul-
tural, envers els elements compartits entre la joven-
tut gitana i la no gitana.

Tardor solidària 2005
Aquesta tardor, i dins la Tardor Solidària 2005, té lloc
la celebració de les segones Jornades de Solidaritat i
Cooperació del Districte de Sant Andreu: Economia
solidària. La propera cita serà el 15 de novembre amb
la taula rodona sobre microcrèdits. També destaquen
les activitats del dia 28, una sessió sobre Comerç amb
justícia, i del 29, la conferència-taller sobre consum
responsable. A les 19 hores a Can Fabra.

“El món dels Tovets”
Sota aquest títol tenen lloc a la Biblioteca Ignasi Iglé-
sias les lectures mensuals adreçades a infants de 2 a 4
anys. Es fan amb llibres il·lustrats amb uns ninotets
de roba que representen personatges molt coneguts
dels contes. La propera cita serà el 24 de novembre a
les 18 hores. L’entrada és lliure. El cicle de lectures “El
món dels Tovets” s'allarga fins al proper mes de juny.

Caravana Solidària a Sant Andreu
L’Associació Barcelona Acció Solidària és la responsa-
ble de l’anomenada Caravana Solidària que surt de
Sant Andreu el proper 23 de novembre. L’entitat té la
seu al centre de Can Portabella del districte. L’objectiu
de la caravana és recollir material, principalment sa-
nitari, per portar-lo a l’Àfrica i repartir tot el material
per diferents poblacions del continent. La finalitat és
ajudar aquests poblats necessitats del tercer món.

Daniel Venteo

El Plenari va aprovar, amb
el vot favorable de tots

els grups municipals (PSC,
IC-V, ERC i PP, excepte CiU,
que es va abstenir), el Pla de
millora urbana del sector del
Triangle Ferroviari, que ara
és un dels principals entre-
bancs per a la continuïtat ur-
bana entre Sant Andreu i
Sant Martí. L’aprovació d’a-
quest pla permetrà adequar
aquest espai per a la seva fu-
tura urbanització amb el so-
terrament de les actuals in-
fraestructures ferroviàries.
El regidor del Districte, Jor-
di Hereu, va informar de les
obres que s’han acabat en els
últims mesos, com ara les
actuacions del programa de
manteniment integral als
barris del Congrés i la Trini-
tat  Vella ,  les quals han
permès la millora de la il·lu-
minació, la pavimentació i
l’arbrat malmesos. També va
informar de la nova urbanit-
zació de Can Galta Cremat i
la reurbanització del carrer
Recesvint.
La relació d’obres en curs al
Districte inclou interven-
cions als carrers de Tucu-
mán, Tiana i  Guayaquil
(Baró de Viver), Francesc
Tàrrega (Congrés),  plaça
Mercadal, Santa Marta i pas-

satge Isabel Ribó (Sant An-
dreu), Foradada i el sector
Trinitat-Madriguera (Trini-
tat Vella), com també la pri-
mera fase de la reforma de
les Cases Barates del Bon
Pastor. Al Plenari també es
va presentar el projecte de
reurbanització del carrer Ser-

vet, el qual estarà en obres
fins a la primavera de l’any
vinent. Després de la reurba-
nització a base de llambor-
dins, el carrer tindrà un sol
nivell entre les voreres i la
calçada, amb preferència per
als vianants. Es renovarà
completament paviment,
mobiliari urbà i arbrat, i se
soterraran els serveis públics
que ara són aeris.

Pel que fa als nous equipa-
ments, cal citar el nou Casal
de gent gran Mossèn Clapés
(ja en funcionament), i el
que s’està construint al del
barri de Navas, a més de les
obres del  nou g imnàs al
complex esportiu de Trinitat
Vella, el poliesportiu a l’anti-
ga AIS de Sant Andreu, el
Centre especial de treball al
carrer Coronel Monasterio o
la comissar ia de Mossos
d ’Esquadra al  passeig de
Santa Coloma amb Torres i
Bages. Continuen els treballs
de construcció de nous habi-
tatges per a joves als carrers
de Sant Adrià i  Camp del
Ferro, i per a gent gran a
Joan Torras.
El Plenari també va aprovar,
per unanimitat, atorgar a
proposta del Districte les
Medalles d’Honor de la Ciu-
tat 2005 a Francesc Porret i
Gay i l’Agrupació Excursio-
nista Muntanya.

El Ple aprova la reordenació
del Triangle Ferroviari

Hereu destaca el
civisme mostrat pels
participants en les
festes majors

La millora del

Triangle Ferroviari

permetrà eliminar

les actuals barre-

res arquitectòni-

ques que separen

els barris

Moment de la darrera sessió plenària.

Cartell de la Festa Major de la Sagrera.

Moltes activitats a la Festa Major de la Sagrera 
B. Sanchís

La Sagrera celebra la seva
Festa Major entre els dies

10 i 20 de novembre. Un dels
punts de la festa és el Centre
Cultural Garcilaso, on s’ha
programat tot un seguit de
propostes. Entre d’altres, el
17 de novembre, a les 22 ho-
res, s’hi celebrarà el concert
de música a càrrec de Godjo-
Música zíngara, jazz-ska dins
el cicle Música i Paraules. Els
dies 11, 12 i 13, a les vuit del

vespre, tindran lloc les preli-
minars del concurs de música
acústica i el dissabte 19, a les
nou del vespre, hi haurà la
gran final en la seva vuitena
edició. L’organització del con-
curs està a càrrec del Centre
Garcilaso. Al mateix temps, el
dia 16, a les vuit del vespre,
dins Cinema-diapason, es
projectarà El milagro de Can-
deal, de Fernando Trueba. El
dia 20, i també al Centre Gar-
cilaso, s’estrenarà la pel·lícula

Entre el dictador i jo, un do-
cumental que serà projectat
simultàniament a diferents
centres de Catalunya, Espan-
ya i Europa, amb el posterior
diàleg obert. Sense oblidar
l’exposició “Reencuentro”, de
Francisco Jiménez, que es
podrà visitar fins al 25 de no-
vembre al Centre Garcilaso. 

Per a més informació es pot
consultar el web:
www.bcn.es/santandreu
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E N T I T A T S

Felicia Esquinas

L a Fundació Trinijove i l’A-
juntament, a través del

Districte de Sant Andreu, han
signat un conveni de col·labo-
ració per fer programes d’in-
serció sociolaboral dirigits a
persones amb dificultats. El
conveni, signat el 27 de se-
tembre, és una actualització
del primer que van acordar el
1991 i “respon a una trajectò-
ria de treball en comú entre el
Districte de Sant Andreu i
Trinijove des d’aquell any”,
explica el director de la funda-
ció, Ignasi Parody. 
“Els més important per a
nosaltres és que el conveni
reconeix el paper de Trinijove
com a entitat preferent de la
franja del Besòs en el desen-
volupament d’aquest tipus de
programes”. 
Un dels punts del conveni és
la cessió de l’edifici de bom-
beig de les aigües (l’antiga es-
tació elevadora d’aigües, edifi-
ci modernista en desús)
perquè la fundació hi faci els
tallers ocupacionals. 
Trinijove col·laborarà amb la
campanya de foment del civis-
me participant en la recupera-
ció del passadís que va des del

carrer Mare de Déu de Lour-
des fins a Via Barcino, un es-
pai degradat a causa de deter-
minades conductes incíviques. 

Una tercera línia d’acció reco-
llida al nou conveni és la me-
diació comunitària amb joves
en risc d’exclusió per a un ús
correcte de l’espai públic. El
director de Trinijove posa
com a exemple els adoles-
cents que juguen a futbol al
bell mig d’una plaça, i que
coincideixen amb nens pe-

tits. Als joves se’ls animaria a
crear un equip de futbol-sala
i a jugar en un camp. Hi ha
també el projecte de fomen-
tar la convivència entre els jo-
ves autòctons i els immi-
grants amb la possibilitat de
fer un programa en comú a
Ràdio Trinitat Vella.
Trinijove també participa
–juntament amb l’Associació
de Veïns, l’Ajuntament i la
Generalitat– en un pla comu-
nitari a Baró de Viver per
desenvolupar accions d’inser-
ció sociolaboral i de preven-
ció de l’exclusió. 

Més informació
Fundació Trinijove
Tel. 93 345 92 21
Turó de la Trinitat, 17

La fundació partici-
parà en la millora
del “passadís” de la
Trinitat

És una de les línies

de treball que recull

el conveni signat

amb l’Ajuntament el

27 de setembre 

Acte de signatura del conveni de Trinijove.

Trinijove farà mediació per 
a un bon ús de l’espai públic

F a 40 anys que el bar Rabasseda conviu
amb els batecs del mercat de Sant An-

dreu, o que el mercat conviu amb els batecs
del bar Rabasseda. Ara bé, el negoci familiar
és fins i tot més antic. En Narcís Rabasseda
va obrir als anys trenta un bar anomenat La
Granja a la cantonada del carrer Sant Adrià
amb el carrer Gran de Sant Andreu. Poste-
riorment, el bar va ser traslladat a la plaça
Mercadal i passà a anomenar-se Rabasseda.
Avui dia al capdavant hi ha en Narcís, nét del

fundador i fill d’en Joan, l’anterior propietari.
Sota les arcades de la plaça, el bar Rabasseda
ha esdevingut un símbol del barri. Viu envol-
tat del moviment del mercat i és un lloc de
trobada de la gent que hi va a comprar i dels
venedors que s’aturen a fer un cafè. Al migdia
serveixen dinars de cuina de mercat. En des-
taquem sobretot l’especialitat en bacallà i les
postres i els gelats d’elaboració pròpia.

Bar Rabasseda / Pl. Mercadal, 1  

E L  T A U L E L L

Taules que escolten el batec del mercat

Interior del bar Rabasseda.

Joan Anton Font

S E R V E I  P Ú B L I C

Redacció

La Síndica de Greuges de Barcelona vetlla pels drets fo-
namentals i les llibertats públiques dels ciutadans i ciu-
tadanes de Barcelona. S’hi pot dirigir qualsevol persona
física o jurídica que consideri que l’Administració li im-
pedeix o dificulta l’exercici legítim dels drets constitu-
cionals. La Síndica supervisa si els òrgans i els serveis de
l’Ajuntament han actuat de manera correcta, o bé si han
comès algun error o arbitrarietat. La queixa es pot pre-
sentar personalment, per fax o per correu electrònic.
Però sempre s’ha de ratificar amb un escrit signat i
aportar tots els documents que puguin servir per aclarir
la situació. En el cas de no tenir  l’escrit, l’oficina facilita
un imprès que es pot completar en el moment de pre-
sentar la queixa. Al web www.sindicadegreugesbcn.es
també es pot accedir al formulari de queixa i rebre'n in-
formació.  Si la reclamació s’admet a tràmit, la Síndica
investigarà per aclarir les causes del problema o els pos-
sibles errors comesos, i recomanarà o recordarà fórmu-
les per resoldre'ls. Quan sigui viable, farà una tasca de
mediació entre ciutadans i Ajuntament a fi d’aconseguir
una solució ràpida i satisfactòria de les queixes. Les re-
solucions sempre es comuniquen per escrit a la persona
afectada.  Pilar Malla, exdiputada i exdirectora de Càri-
tas, és la Síndica de Greuges de Barcelona. Ha manifes-
tat la seva intenció de treballar per al millor benestar de
totes les persones que viuen a Barcelona, especialment
dels més desvalguts.

Oficina de la Síndica de Greuges de Barcelona
Ronda de Sant Pau, 45, 3a planta (Palau Foronda) 
08015 Barcelona  Tel. 93 413 29 00
Sindicadegreuges@mail.bcn.es
www.sindicadegreugesbcn.es

Una adjunta a la Síndica atén una ciutadana.

La defensora dels drets dels
ciutadans de Barcelona



SANT ANDREU 7Novembre 2005

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

Pere S. Paredes

Seleccionar i reunir a la Nit de
l’Esport aquells esportistes,

clubs o entitats dels diferents barris
del districte de Sant Andreu que ha-
gin aconseguit una rellevància espe-
cial durant la passada temporada és
una tasca difícil. I més encara, si es
tracta d’un districte on els èxits es-
portius són cada dia més significa-
tius i nombrosos, perquè aquest any
han arribat quasi al centenar.
Però aquesta dificultat se supleix
amb la felicitat dels organitzadors
en veure la gran quantitat d’èxits
esportius destacables a escala nacio-
nal, estatal, europea o mundial du-
rant la temporada 2004-2005, i
tant en el terreny individual com en
el d'equips.

En aquesta edició han estat guardo-
nats esportistes com el gimnasta
Víctor Cano, or en cavall amb arcs
als Jocs del Mediterrani; Tina Fuen-
tes, de natació sincronitzada, que va
ser bronze al Mundial de Natació de
Mont-real; Brenton Cabello, campió
d’Espanya absolut de 100 i 200 m
braça i participant als Jocs del Me-
diterrani; Javi Diaz, campió d’Es-
panya de lluita lliure olímpica 60 kg.
I els equips sènior femení i juvenil

masculí d’hoquei línia de l’AE Sant
Andreu, campions de Catalunya i
Espanya, entre d’altres.
A l’apartat dels equips que han
aconseguit l’ascens la temporada
2004-2005, el premi ha estat per al
primer equip de futbol de la Unió
Esportiva Sant Andreu, la qual ha
ascendit a Segona Divisió B.
Un dels moments més emotius de
la nit va ser l'entrega del guardó a
Pere Pagès de l’entitat AMIBA, que
va ser premiat per la seva trajectòria
vinculada al món de l’esport per a
persones amb discapacitat. I el pre-
mi a les entitats esportives que cele-
braven el seu 75è aniversari va ser
per a l’Agrupació Excursionista
Muntanya i, en caràcter retroactiu,
ja que enguany fa 90, per al Club
Esportiu Sagrerenc. 

El Districte de Sant
Andreu i el Consell de
l’Esport del Districte van
celebrar el passat 14
d’octubre la V edició de
la Nit de l’esport

La Unió Esportiva Sant
Andreu va ser premiada
per l’ascens a Segona
Divisió B de futbol

El regidor Jordi Hereu amb un dels grups premiats.

Pere Pagès de l’entitat AMIBA va rebre un dels premis.

La Nit de l’Esport de Sant Andreu
premia cent entitats i esportistes

M U LT I M È D I A

TELEVISIÓ

Barcelona Televisió
“Viu el barri”
De dilluns a divendres, d’11,30 a 13,30
Canal 39 UHF

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 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
De l’AV de Sant Andreu Sud
Tel. 93 346 72 03

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

INTERNET

Coneixes Barcelona?

Coincidint amb la celebració del Dia
d'Internet, el web bcn.es ha posat en
marxa un joc de preguntes que té com a
temàtica principal la ciutat de Barcelona.
L'objectiu de "Coneixes Barcelona?" és
ajudar a descobrir aspectes de la ciutat
d’una manera divertida a partir de les
possibilitats que ofereix Internet.  
www.bcn.es/coneixesbarcelona/

El web dels joves de la ciutat

Els joves poden expressar-se i fer propos-
tes sobre el model de ciutat que volen. 
El web inclou el qüestionari "Tu què 
n’opines?", que serveix per copsar l'opinió
i les preocupacions dels joves de la ciutat.
També s’hi pot trobar informació estadís-
tica sobre els hàbits i valors de la pobla-
ció jove; sobre la política de joventut 
de l’Ajuntament; un fòrum obert que 
permet plantejar temes i donar opinions.
També hi ha una agenda d’activitats.
www.jovebcn.net

w

per MANEL
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Com van ser els inicis de Televi-
sió de Sant Andreu?
Es va fundar el 1987 per iniciativa
d’un col·lectiu de veïns que volíem fer
una televisió per a la Festa Major. Va
ser una idea del meu pare, Josep Ma-
ria Cussó, i de dues persones més,
Sebastià Bacardit i Jaume Nonell. El
meu pare participava a la Festa Major
i sempre tenia dificultats a l’hora de
trobar voluntaris per guarnir el car-
rer. Així que vam pensar a muntar
una televisió per cercar gent. Amb
aquesta idea boja es va iniciar el pro-
jecte.
Tenien prou diners?
Ens vam presentar a un concurs de
l’Ajuntament, Faci d’alcalde, que pre-
miava una iniciativa popular amb un
milió de pessetes, amb la proposta de
crear un Centre de Treballs Visuals.
Vam guanyar i d’aquí vam treure el
capital per comprar un vídeo, una cà-
mera i un televisor. 
La primera emissió va ser...
El juny del 1989. Va ser una emissió

conjunta amb les altres televisions lo-
cals que ja hi havia a Barcelona, Clot
TV i Canal 08.
Què van emetre? 
Un especial de tres hores amb imat-
ges de la Festa Major i entrevistes
amb entitats, tot enregistrat en VHS.
Pujàvem un vídeo fins a l’emissora
que teníem a Collserola i el connectà-
vem al vídeo emissor. El setembre
vam iniciar les emissions regulars,
cada dimarts al vespre. Fèiem tres
hores de programació en diferit, més
tard en directe.

Cap a on volien anar? 
Llavors no existien ni els canals pri-
vats, només hi havia Televisió Espa-
nyola i la incipient TV3. Volíem fer
una televisió de proximitat per expli-
car les coses que passaven al barri.
Fèiem una programació casolana,
amb un informatiu, un programa
d’entrevistes, tertúlies polítiques, sar-

danes... Hi havia molta voluntat i
pocs mitjans. 
Tenien algun programa estrella?
L’informatiu, que es va mantenir des
de la primera fins a la darrera emis-
sió. 
Quant de temps va estar a Tele-
visió de Sant Andreu?
Des dels 15 fins als 21 anys, quan em
vaig incorporar al món laboral. 
Quins records li han quedat?
Fèiem directes en llocs inaudits. No
teníem mitjans i tot era casolà. Una
càmera de vídeo era una cosa inabas-
table, un VHS podia costar 200.000
pessetes de l’època. Els mitjans tèc-
nics ens els construiem nosaltres ma-
teixos. 
Com?
De manera autodidacta. Amb llibres
d’electrònica fèiem botoneres, selec-
tors de vídeo... Vam arribar a cons-
truir-nos l’enllaç de microones que
ens permetia retransmetre en direc-
te. A principi dels 90 ja fèiem direc-
tes, amb una sabata i una esparde-
nya, amb molts problemes tècnics,
però el missatge arribava i això era
l’important.
Igual que la resta de les televi-
sions de districte, Televisió de

Sant Andreu es va integrar a
Barcelona Televisió el 1997, i
ara n’és una corresponsalia. 
Sí. Forma part de La Cibernètica, un
espai impulsat pel Centre de Treballs
Visuals que integra la comunicació
digital en tots els seus aspectes: pro-
ducció –la corresponsalia de Sant An-
dreu de Barcelona Televisió–, forma-
ció i autoservei. 
Quan es posi en marxa la televi-
sió digital, hi haurà quaranta ca-
nals en obert. Com veu la televi-
sió local dins d’aquest panorama?
És una oportunitat d’or. A tothom
ens interessa saber què està passant
al món, però també què està passant
al costat de casa nostra. Les televi-
sions locals oferiran una nova dimen-
sió de participació. Els usuaris hi po-
dran aportar continguts.
A Barcelona, hi haurà vuit ca-
nals locals. 
Evidentment, hi haurà molta com-
petència. Si això es tradueix en un
augment de qualitat dels continguts,
serà fantàstic. El perill és que s’imitin
altres models en lloc de crear-ne un
de propi, de proximitat.
Troba a faltar la televisió?
Sempre me n’ha quedat l’enyorança.

E N T R E V I S T A Xavier Cussó ,  un dels fundadors de la ja desapareguda Televisió de Sant Andreu

Xavier Cussó va iniciar-se en el món de la televisió als quinze anys.

Xavier Cussó tenia 15 anys quan, amb el seu

pare i altres veïns, va participar en la creació de

la Televisió de Sant Andreu, avui corresponsalia

de Barcelona Televisió

“Llavors, una càmera de
vídeo era una cosa 

inabastable”

“Fèiem directes 
amb una sabata i una 
espardenya, però 
el missatge arribava”

Felicia 
Esquinas


