
El programa de La Tira
omple l'estiu al districte

OFERTA

Moltes propostes
dirigides a tots els
veïns del districte

ESCENARIS

Els equipaments dels
barris són els punts de
trobada

OBJECTIUS

Gaudir de l'estiu amb
activitats culturals per
a tots els públics

Pàg. 3

E N T R E V I S TA Pàg. 8

Cristina Cazorla
Impulsora de l’associació 
teatral La Jarra Azul

“Si no fomentem 
el teatre en totes 
les seves vessants ens 
en quedarem sense”

E Q U I PA M E N T S Pàg. 6

saT! Sant 
Andreu Teatre 
Més de 26.000 persones  
visiten la sala del carrer
Neopàtria

C O M E R Ç Pàg. 4

Les botigues 
de Sant Andreu 
surten al carrer

El mes de juliol es tornaran a
obrir, després d’una impor-
tant remodelació d’instal·la-
cions i espais, les pistes de
tennis del CEM Bon Pastor,
ubicades sobre la ronda del
Litoral a la llosa del Bon Pas-
tor. Els seguidors del tennis,
el pàdel i la petanca tornen a
tenir la possibilitat de conti-
nuar practicant-lo al districte
de Sant Andreu. Pistes de
tennis remodelades i moder-
nitzades, pistes de pàdel reu-
bicades i unes noves pistes
de petanca per al Casal d’Avis
de Bon Pastor donaran vida,
color, salut i esport a aquest
indret tan conegut del Bon
Pastor.

Tennis, pàdel i petanca 
tornen al Bon Pastor

Les pistes en plena remodelació. Pàg. 5

P O L I E S P O R T I U Pàg. 7

Sant Andreu acull el
Trofeu Internacional
de Natació de
Barcelona

S E R V E I  P Ú B L I C Pàg. 6

Seguretat a l’estiu
Com evitar robatoris 
al carrer i a casa
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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

Oficina d’Atenció al Ciutadà (OAC) Districte
Pl. Orfila, 1.
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
Accidents (Guàrdia Urbana, 3-5) 93 291 50 17

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

FESTIVAL GREC 05

Dimecres 13 de juliol
Eleftheria Arvanitaki 
A les 22 h. Teatre Grec (pg. Santa Madrona, 36)

Del 14 al 16 de juliol
Mal Pelo (dansa)
A les 21 h. Mercat de les Flors (Lleida, 55)

Diumenge 17 de juliol
Silvio Rodríguez
A les 21.30 h. Poble Espanyol (av. Marquès de Comillas, 13)

Dilluns 18 de juliol
Santiago & Luis Auserón
A les 22 h. Teatre Grec (pg. Santa Madrona, 36)
Bebe + El Bicho
A les 21.30 h. Poble Espanyol (av. Marquès de Comillas, 13)

Dimarts 19 de juliol
Craig David
A les 21.30 h. Poble Espanyol (av. Marquès de Comillas, 13)
El comte Arnau
A les 22 h. Teatre Grec (pg. Santa Madrona, 36)

Dijous 21 de juliol
Orishas
A les 21.30 h. Poble Espanyol (av. Marquès de Comillas, 13)

Divendres 22 i dissabte 23 de juliol
El pianista 
A les 21 h. Mercat de les Flors (Lleida, 55)
Basada en la novela de Vázquez Montalbán.

Del 29 al 30 de juliol
Lanònima Imperial
A les 21 h. Mercat de les Flors (Lleida, 55)

Del 29 de juliol al 2 d’agost
Yerma
A les 22 h. Teatre Grec (pg. Santa Madrona, 36)
Una dels millors textos teatrals de Federico García Lorca.

Dissabte 27 d’agost
XX Aniversari de la Coordinadora 
de Geganters de Barcelona
A les 18 h. Plaça de Can Fabra
Rebuda dels gegants de la ciutat i ball i cafè geganter.

Dimarts 19 de juliol
Soweto Gospel Choir
A les 21.30 h. Palau de la Música (Sant Francesc de Paula, 2)
Gospel africà i gospel internacional.

Dijous 21 de juliol
Rafa Pons (cantautor)
A les 19 h. Biblioteca Bon Pastor (pg. Enric Sanchís, 12)

Divendres 22 de juliol
IV Festival GAM
A les 21 h. C/ Juan de Garay - Garcilaso
Amb els grups The Rita’s, Charly’s i Wanna be black.

Divendres 29 i dissabte 30 de juliol
Shiva Sound
A les 21.30 h. Terrat de La Pedrera (Provença, 261-265)
Melodies brasileres (cavaquinho, zurdo i pandeiro...).

Dimecres 7 de setembre
Juanes
A les 21.30 h. Palau Sant Jordi (pg. Olímpic, 5-7)

Fins al 27 de juliol
La Mediterrània vers un 
desenvolupament sostenible
Centre Cívic Sant Andreu (Gran de Sant Andreu, 111)
Les deixalles, els abocaments, la pesca il·legal...

Fins al 29 de juliol
Fotos de Xavier Basiana
De 18 a 21 h. Nau Ivanow (Hondures, 30)
Exposició de l’arquitecte i impulsor de la Nau Ivanow.

Fins al 25 de setembre
Occident vist des d’Orient
C. de Cultura Contemporània de Barcelona (Montalegre, 5)
Comença amb la descripció d’Europa pel geògraf Al-Îdrisî
i acaba amb el desig d’occidentalització a partir del s. XIX.

De divendres a diumenge 
del 15 al 31 de juliol
Lampiâo
A les 20.30 h. Nau Ivanow (Hondures, 30)
Obra clàssica brasilera de teatre i dansa.

www.bcn.es/publicacions

bcnrevistes@mail.bcn.es



Beatriu Sanchís

Teatre, cinema, poesia,
concerts i el Festival de

Música Jove El Mosquito del
mes de juny són algunes de
les propostes previstes. Fins
al mes d’agost s’han progra-
mat múltiples activitats per
gaudir de l’estiu. Els escena-
ris de La Tira estan situats
als barris del districte. Bi-
blioteques, centres cívics i la
via pública ,  entre altres
llocs, acullen les activitats.
Entre les diferents propos-
tes, la propera cita serà la del

dia 15 de juliol a Baró de Vi-
ver amb discomòbil. Aquest
mateix dia, però a la Sagrera,
dins el cicle Cinema a la fres-
ca, es projectarà la pel·lícula
Good Bye Lenin! al carrer de
Juan de Garay amb Garcila-
so. El 16 de juliol i dins el ci-
nefòrum-Sexyfilms, al Cen-
tre Garcilaso es projectarà la
pel·lícula Media hora más
contigo. En aquest mateix
centre, i fins al 17 de juliol,
es podrà visitar la mostra
“ Visión personal”. Conti-
nuant amb exposicions, fins

al 29 de juliol es pot gaudir
de la mostra fotogràfica de
Xavier Basiana a la Nau Iva-
now. El dia 21, a la Bibliote-
ca del Bon Pastor, s’oferirà el
concert de Rafa Pons. L’a-

genda d’estiu també inclou
tallers, com el de balls brasi-
lers o el de pallassos, tots
dos a la Nau Ivanow. Fins al
27 de juliol, al barri de Sant
Andreu es pot veure la expo-
sició “Cactus” al Centre Cívic
de Sant Andreu. Entre les di-
ferents activitats, cal desta-
car la I Trobada Internacio-
nal de Cors d’Homes al saT!
Sant Andreu Teatre el 21 de
juliol. Al barri de Trinitat Ve-
lla cal destacar el cinefòrum
al Centre Cívic Trinitat Vella
amb la projecció de la pel·lí-
cula Las mujeres de verdad

tienen curvas, el 14 de juliol,
o la Ludoteca Gegant Infan-
til el 12 de juliol a la plaça
Trinitat. Una extensa pro-
gramació per a tots els gus-

tos i edats dirigida als veïns.
Per a més informació es pot
consultar la  pàg ina web
www.bcn.es/santandreu.

SANT ANDREU 3Juliol 2005

La música coral serà protagonista al saT! Sant Andreu Teatre el 21 de juliol.

Les entitats culturals del 

districte i els equipaments

municipals ajunten esforços per

oferir una gran diversitat d’actes

culturals durant la temporada

estival

Sant Andreu prepara “La Tira”
de propostes culturals d’estiu

C IU TA DA N S OPINE N

Núria Picola
Psicòloga

A vegades sí que hi par-
ticipo i altres vegades
no. A través de la revis-
ta de Sant Andreu de
“Barcelona Informació”
estic informada, però hi
podria haver més difu-
sió.

Manuel Crespo
Jubilat

Normalment no hi
vaig, tot i que m’arriba
tota la informació de
les activitats, però
m’estimo més estar
tranquil a casa o passe-
jant pel barri.

José Fernández
Pensionista

Me parece muy bien
que hagan tantas cosas
y tantas propuestas; 
es bueno para todos los
barrios del distrito. A
mí, sin embargo, me
cuesta un poco partici-
par.

Carme Gallén
Mestressa de casa

A través de la revista
de “Barcelona
Informació” tinc notícia
de totes les activitats
que es fan al barri. Ara,
ja sóc gran i crec que
tot això és més per als
joves. La veritat és que
no hi vaig.

Francisco Zarzoso
Jubilat 

Debido a mi edad no sé
si participaré mucho de
las actividades, porque
estoy ya un poco mayor
y la salud no me lo per-
mite, pero el programa
es bueno y extenso.

Lola Herrera
Teleoperadora

La informació arriba
fragmentada, no tinc
suficient informació i
per tant no hi puc par-
ticipar. A més, a vega-
des saps d’una activitat
quan ja l’han feta o bé
per casualitat. 

C o m  v i u r à  l e s  a c t i v i t a t s  c u l t u r a l s  d e  L a  T i r a  a q u e s t  e s t i u  a l  d i s t r i c t e ?  

I  T R O B A D A  D E  C O R S  D ’ H O M E S  A
La Tira inclou dins la seva extensa agenda d’estiu la I Trobada Internacional de Cors

d’Homes. Mereix especial atenció el concert a càrrec de Master Singers USA i L’Orfeó La

Lira, un dels 24 concerts de cant coral que s’oferiran a diferents escenaris del país amb

motiu de la trobada. Serà el 21 de juliol, a les 22 hores, al saT! Sant Andreu Teatre

(c/ Neopàtria, 54). L’acte és organitzat per la Federació de Cors de Clavé.

Fins al mes d’agost
s’han organitzat
moltes activitats per
gaudir de l’estiu



SANT ANDREU4 Juliol 2005

La construcció del barri
del Congrés

El començament del barri del Congrés és fruit de dife-
rents punts de trobada. L’un, la pastoral El Congreso
Eucarístico y la construcción de viviendas, del 17 de no-
vembre de 1951, del bisbe Doctor Modrego, i un altre
de l’Associació Catòlica de Dirigents que promovia la
construcció d’habitatges, en un moment en què trobar-
ne era difícil. D’aquí va sorgir el Patronato de Viviendas
del Congreso Eucarístico, entitat que va comprar un ter-
reny de setze hectàrees i mitja a set pessetes el pam a la
família Ros i de Ramis. L’aprovació del pla parcial el
1953 va permetre tirar endavant el projecte dels arqui-
tectes Josep Soteras, Antoni Pineda i Carles Marquès:
construir setze illes amb 229 edificis, dels quals quatre
són les torres de 45 metres que assenyalen la plaça cen-
tral, 258 locals comercials i 2.729 habitatges. 

Si té fotografies o documents del seu barri, en pot fer 
donació a l’Arxiu Municipal del Districte. T. 93 291 69 32

Abans Construcció dels edificis al voltant d’una esbossada
plaça als anys cinquanta. (Arxiu Municipal del Districte)  

Ara Amb la seva església i configuració, la plaça del Congrés
Eucarístic és com una plaça major del barri. 

J. M. ContelA B A N S  I  A R A F E S T E S

Organitzada per les diferents entitats de comerciants del districte, la Mostra de Comerç
al carrer celebrada durant el cap de setmana del 10 i 11 de juny va congregar milers de
persones, que van visitar les nombroses carpes instal·lades als diferents eixos comercials.
La Mostra de Puntaires de l’Eix Maragall va reunir uns 150 puntaires i durant el sopar de
representants de tots els organitzadors es van lliurar més de 60 premis. El carrer Gran de
Sant Andreu, amb 160 carpes instal·lades, va ser visitat per més de 200.000 persones,
que també van gaudir d’una ballada de sardanes organitzada per la Lira i un dinar popu-
lar, entre altres actes. Altres punts on els comerciants van sortir al carrer van ser la places
Congrés i Massada, i el carrer Onze de Setembre. 

La Mostra de Comerç al carrer
atrau milers de persones

“
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N O T Í C I E Sf
Restaurada la mitgera de la Pomera
L’Ajuntament ha subvencionat l’arranjament de 480
mitgeres, entre les quals destaca la plaça de la Pome-
ra. Situada en la confluència del carrer de Sant An-
dreu amb Rubén Darío, va ser restaurada per primer
cop l’any 1986 per l’artista Gabarre amb la tècnica
d’”enganyatalls”. La nova intervenció és inclosa dins
la campanya Barcelona, posa’t guapa.

La línia 127 amplia el seu recorregut
Des del passat 15 de juny Transports Metropolitans
de Barcelona ha ampliat el recorregut de la línia 127
(Roquetes) de la xarxa de Bus de Barri i arriba a l’al-
tra banda de l’avinguda Meridiana, fins al barri de
Sant Andreu. La línia amplia el recorregut en vuit pa-
rades i connecta amb la xarxa de metro a l’estació de
Torres i Bages de la línia 1.

Festa de la Música al districte
Sant Andreu va celebrar la Festa de la Música, una
celebració internacional que actualment té lloc a un
centenar de països amb motiu de l’arribada de l’estiu.
La música popular i el cant coral van tenir cita al
Centre Cultural Can Fabra. Les músiques urbanes al
Centre Garcilaso i el Centre Cívic del Bon Pastor van
acollir la música rock. La Festa de la Música se cele-
bra el 21 de juny.

Nova edició del Mosquito Festival
Dins l’extensa agenda d’activitats culturals d’estiu de
La Tira al districte, s’hi inclou una de les cites més
esperades: la celebració del Mosquito Festival, el Fes-
tival jove de música i de creacions artístiques, previst
per als dies 8 i 9 de juliol amb escenaris de Dj al Bon
Pastor, l’espai de concerts d’electrònica a la Trinitat
Vella, o l’escenari eclèctic a Baró de Viver. 
www.mosquitobcn.com.

Pere S. Paredes

El Bon Pastor gaudirà no-
vament, a partir de ju-

liol, de les pistes de tennis
del Complex Esportiu Muni-
cipal Bon Pastor, situades a
la l losa d ’aquest barr i  de
Sant Andreu a sobre mateix
del cinturó del Litoral, i que
han estat remodelades per
donar un millor ús i servei a
tots els usuaris.
La seva construcció data de
1991, però serà aquest any,
amb la remodelació, quan els
usuaris podran gaudir d’unes
modernes instal·lacions amb
quatre pistes de tennis, dues
pistes de pàdel, quatre pistes
de petanca i uns remodelats
vestidors. A més a més, s’han
millorat els entorns i s’ha fet
un nou tancament perimetral
per preservar les instal·lacions.
El vestidors han estat recons-
truïts amb una nova i cohe-
rent distribució d’espais, i
aquesta acció ha servit per
modernitzar i reposar tots els
elements afectats per l’ús
dels darrers anys.
Anteriorment hi havia quatre
pistes de pàdel, però amb la
remodelació se n’ha prescin-
dit de dues per substituir-les
per quatre pistes de petanca.
Ha estat una manera de do-

nar resposta a les demandes
del Club de Petanca del Casal
d’avis de Bon Pastor, que uti-
litzaven fins ara les pistes
dels jardins de Cresques.
Per a Carlos Fortes, director
de l’Agrupació Esportiva Bon
Pastor, gestors d’aquestes
instal·lacions, “és un gran fet
que s’hagin remodelat les
pistes de tennis de la llosa

del Bon Pastor. El tennis és
una de les ofertes de què
gaudeixen els veïns d’aquest
barri i tothom veu la seva si-
tuació com un marc incom-
parable.  A més a més, es
dóna suport a la petanca, un
dels esports més populars en
aquest barri”.
Les pistes de tennis formen
part del Complex Esportiu
Municipal Bon Pastor i com-
plementen l’oferta esportiva
d’aquestes instal·lacions, com

són la piscina, el solàrium, la
sala de fitness, les sales per a
activitats dirigides o el camp
de futbol.
La posada en funcionament
de les pistes de tennis al Bon
Pastor és prevista per al juliol,
i podran llogar-les tant els
abonats del CEM Bon Pastor
com els usuaris ocasionals.
A la llosa del Bon Pastor tam-
bé hi ha un frontó descobert
de lliure accés que es conver-
tirà en un espai per a la pràc-
tica lliure i espontània del
bàsquet.
Aquestes pistes de tennis
completaran l’oferta esportiva
del districte que s’engegarà a
partir de setembre, que in-
clourà també cursets d’inicia-
ció al tennis per a totes les
edats. Es faran ofertes especí-
fiques a les escoles de primària
i als centres de secundària del
districte. L’Associació Esporti-
va Bon Pastor participa del
programa de promoció espor-
tiva del districte Viu l’Esport
mitjançant activitats de pro-
moció del tennis que el proper
curs escolar ja es podran fer en
aquest equipament.

Bon Pastor recupera i renova
quatre pistes de tennis

El Club petanca del
Casal d’avis de Bon
Pastor comptarà
amb quatre pistes

Tennis, pàdel i

petanca uneixen 

els seus espais per

donar serveis i

permetre l’esport

als veïns del barri

del Bon Pastor

Les pistes estan situades sobre la llosa del cinturó del Litoral.

Enguany han participat 26 escoles en els cursos de la Guàrdia Urbana.

1.500 escolars presenten els seus treballs d’educació viària
B. Sanchís

Enguany s’ha celebrat la
19a Mostra de treballs

d’educació viària al districte,
dins el programa educatiu La
Guàrdia Urbana a les escoles.
Aquest any hi han participat
26 escoles amb un total de
1.500 alumnes assistents a
les activitats. Els infants han
fet dibuixos, eslògans i ma-
quetes sobre educació viària
durant la Mostra. El progra-
ma és una de les propostes

més importants que porta a
terme la Guàrdia Urbana a
les escoles del districte. L’ob-
jectiu del programa és que
els infants adquireixin hàbits
de comportament correctes
en mobilitat, tant si són via-
nants com si són usuaris del
transport públic i privat, que
aprenguin la importància de
la seva seguretat i la dels al-
tres i la facin possible amb
comportaments responsa-
bles i cívics. El passat 15 de

juny es va celebrar el Dia
dels més petits. Els alumnes
varen visitar l’exposició de
treballs a la caserna de la
Guàrdia Urbana al parc de la
Pegaso. Els nens van veure
una exhibició canina i van
poder pujar a les motos de la
Guàrdia Urbana. L’endemà
va tenir lloc la cloenda del
curs d ’educació viària i el
lliurament de premis. Tots
dos actes es van celebrar al
parc de la Pegaso. 
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E Q U I P A M E N T S

Beatriu Sanchís

“H a estat una bona tem-
porada. Hem treballat

durament. Hem aconseguit
que el teatre es conegui més,
tant al districte com a la ciu-
tat", afirma el director del
Sant Andreu Teatre, Óscar
Rodríguez. 
Més de 26.000 persones han
visitat l'espai teatral el dar-
rer any, entre espectacles
dirigits a adults, infants, es-
coles, cicles específics, pro-
gramació aliena i la dedicada
al districte. Enguany, amb
un total de 188 representa-
cions, l'espai continua supe-
rant reptes després de dos
anys constituït com a saT!
Sant Andreu Teatre. 
"Dos anys són pocs per con-
solidar-se com a sala, potser
amb dos anys més estarem
rodant a ple ritme", declara
Rodríguez. Entre els objec-
tius aconseguits aquesta
temporada destaca la creació
d'una nova pàgina web, on
es pot consultar la progra-
mació, obtenir informació
sobre el teatre i fins i tot ad-
quirir entrades. 

Cal fer un esment especial als
espectacles dedicats als in-
fants, terreny en el qual el

saT! ofereix una programació
variada i de qualitat. Com a
exemple, la Mostra de Teatre
Infantil que organitza amb la
col·laboració de l 'Institut
d'Educació de Barcelona. 
Un tercer objectiu assolit se-
ria, en paraules del seu direc-
tor, "la cada vegada més in-
tensa implicació de les
institucions en el suport als
diferents projectes de la sala".
Una darrera aposta ha estat
l'acord del teatre amb el grup

de Thomas Noone Dance, el
qual estarà com a companyia
resident aquest estiu. Impar-
tirà cursos i oferirà especta-
cles de preus assequibles. De
cara al futur, es vol consoli-
dar més festivals  com el
Dansa't i les mostres de Gos-
pel i humor, i fer més difusió
per aconseguir la implicació
no solament de tots els bar-
ris del districte, sinó també
de tota la ciutat. La pròxima
temporada s'iniciarà el 16 de
setembre amb l'espectacle
Tap i Olé, i la primera set-
mana d'octubre arribarà la
companyia infantil El Cau de
l'Unicorn amb un espectacle
de llum negre.

Més informació:
saT! Sant Andreu Teatre
C/ Neopàtria, 54.
bcn.es/santandreuteatre

El teatre ofereix
una programació
de qualitat amb
especial atenció als
infants

El teatre situat al barri

de Sant Andreu com-

bina amb harmonia la

seva vessant profes-

sional amb la d'equi-

pament i servei al dis-

tricte

Fotografia de l'equip del saT! Sant Andreu Teatre.

Més de 26.000 persones han 
visitat el saT! aquesta temporada

L a família Pons és al capdavant d’aquest ce-
ller des del 1946, quan l’adquirí en Secun-

dino Pons. L’establiment, però, ja existia d’a-
bans. Ara el porten el Jordi i el Ramon Pons,
fills del fundador, i l’Íngrid, filla del Jordi. Són
molt coneguts al barri i per aquest motiu els
clients de sempre no només hi van a comprar
vi, sinó que també és un lloc dels que fan bar-
ri, on la gent sap que més que dependents hi
trobaran amics. Sorprèn la quantitat de bar-
rils de fusta que hi ha i els enormes conteni-

dors de vi que s’arrengleren a un nivell supe-
rior. Tenen molta varietat de vins a l'engròs i
embotellats, de diverses denominacions d'ori-
gen: Alella, Penedès, Priorat, Montsant…
També tenen caves, licors, olis de qualitat, vi-
nagres… Des dels seus inicis ofereixen servei
a domicili. Quan surts d’un lloc així és com si
t'haguessis pres una copeta de vi. 

Celler Pons
C/ del Coll, 55

E L  T A U L E L L

Un establiment familiar on ens envolta l’esperit del vi

El Celler Pons ofereix una gran varietat de denominacions d’origen.

Joan Anton Font

S E R V E I  P Ú B L I C

N.M.

L’estiu és una de les esta-
cions preferides dels lla-
dres, els quals veuen camp
lliure per “netejar” les ca-
ses en absència dels pro-
pietaris i aprofiten el relax
estiuenc a carrers i platges
per apropiar-se d’allò que
no és seu. Per evitar en-
surts, cal tenir en compte
una sèrie de consells de
protecció. En cas d’anar-
se’n de vacances, l’Ajunta-
ment recomana no co-
mentar-ho a desconeguts,
comprovar i connectar els
sistemes d’alarma, deixar
els objectes de valor i els
documents en lloc segur i
evitar els indicis que dela-
ten la nostra absència,
com una bústia plena, les
persianes abaixades o les
plantes seques. L’activació
d’un programador horari

d’encesa de llums, deixar
la roba estesa o les persia-
nes mig abaixades són al-
guns dels trucs per enga-
nyar els lladres. A més, és
convenient deixar les
claus a algú de confiança
perquè tingui cura de la
casa, i donar-li un telèfon
de contacte per si passa al-
guna cosa. A la platja, no
s’hi han de portar objectes
de valor, només els diners
imprescindibles. Cal estar
pendent de tots els objec-
tes personals a l’hora de
banyar-se o demanar a
algú que els vigili. 
Al carrer és recomanable
portar la bossa o cartera
tancada i creuada en ban-
dolera per davant del cos i,
si es porta un cistell sense
tanca, no posar-hi dins el
moneder. D’altra banda,
és preferible utilitzar els
caixers automàtics inte-
riors i no remenar els di-
ners davant de descone-
guts. Aquests i altres
consells han estat recollits
en una carpeta editada pel
sector de Seguretat i Mo-
bilitat de l’Ajuntament, on
també hi ha recomana-
cions per evitar els roba-
toris de comerços, vehi-
cles i motos, i sobre el
procediment a seguir en
cas d’incendi a casa.

Més informació
www.bcn.es/
guardiaurbana

És millor portar la bossa en
bandolera i no al costat.

Com evitar els robatoris al carrer
i a casa durant les vacances 
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P O L I E S P O R T I U

Pere S. Paredes

La vint-i-sisena edició del Trofeu
Internacional Ciutat de Barcelo-

na de Natació, que es va disputar
els passats 4 i 5 de juny al Club Na-
tació Sant Andreu, es va tancar
amb un èxit rotund de participació
i de qualitat de nedadors nacionals
i internacionals.
La present edició va començar amb
molt bones notícies per a la natació
catalana, ja que la nedadora del CN
L’Hospitalet Erika Villaécija va po-
der rebaixar la seva plusmarca na-
cional de 1.500 metres lliures en
gairebé 9 segons. Aquesta és la se-
gona millor marca mundial de l’any
de la distància i ha quedat a només
dues dècimes d’igualar el millor re-
gistre del 2005.
Les més de 7.000 persones que van
acudir a veure la XXVI edició del
Trofeu Internacional Ciutat de Bar-
celona de Natació van gaudir dels

podis aconseguits, novament per
Villaécija, segona als 400 lliures, i
per Sara Pérez (CN Atlètic-Barcelo-
neta), que va ser tercera al 400 es-
tils i per Mireia García (CN L’Hospi-

talet), plata a 200 papallona. En
categoria masculina, Olaf Wildebo-
er (CN Sabadell) va ser or a 200
lliures masculins, Javier Núñez (CN
Sabadell) va quedar primer als 800
lliures masculins i Roger Rabassa
del (CN Mataró), tercer.

Finalment el subcampió del món i
bronze olímpic a Atenes 2004 de
400 estils, l‘hongarès Laszlo Cseh, i
l’holandesa Marlene Veldhuis, es
van proclamar  nous campions del
Gran Premi Ciutat de Barcelona de
Natació.
Més de 430 nedadors situen aquest
Gran Premi Ciutat de Barcelona
com la prova amb més concurrèn-
cia de les quatre que componen el
circuit Mare Nostrum de natació,
una cita anual que es disputa a Bar-
celona, Canet de Rosselló (França),
Roma i Mònaco.

Campió d’Espanya
L’equip absolut masculí del CN Sant
Andreu es va proclamar campió
d’Espanya Absolut d’Hivern de na-
tació en el campionat que es va ce-
lebrar a final d’any a València. Les
noies van acabar a la quarta posició
per equips. Això va fer que el CN
Sant Andreu ocupés la tercera plaça
a la classificació final.
En aquesta competició, els nedadors
del CN Sant Andreu van aconseguir
un total de 19 medalles (13 a la cate-
goria masculina i 6 a la femenina).

Durant tot un cap de 

setmana, les principals

estrelles del món aquàtic

van fer de Sant Andreu 

la capital de la natació

mundial

El CN Sant Andreu, cam-
pió d’Espanya absolut
de clubs masculins

Els grans noms de la natació van ser presents a Sant Andreu.

Estrelles de la natació al Gran Premi
Ciutat de Barcelona de Sant Andreu

per MANEL

M U LT I M È D I A

TELEVISIÓ

BTV Informatiu Sant Andreu
Cada dimarts a les 13.45 h 
A partir del 26 d’abril, cada dimarts a les
10.45 h: VIU EL BARRI.

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
Freqüència Barcelona
BCN (de dilluns a divendres, de 13  a 14 h).
L’espai d’informació local de Barcelona

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

INTERNET

El Sant Andreu renova el seu web
La pàgina oficial de l’entitat esportiva
amb més història de Sant Andreu s’ha
renovat fa poc i mostra la realitat del
club d’ avui: el primer i segon equip de
futbol, la divisió de futbol femení, juve-
nil, el futbol base i també la tasca que fa
la UE amb les escoles.
www.uesantandreu.com

La pàgina de l’estiu

Des d’una única pàgina aquest estiu es
pot estar al dia sobre la múltiple oferta
de música, teatre, activitats esportives,
exposicions o festes que ofereix
Barcelona a tots els districtes. El por-
tal d’Internet municipal www.bcn.es
ha aplegat tota l’agenda de l’estiu per
fer més fàcil la tria.
www.bcn.es/estiu

w
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Què s’amaga sota aquest evoca-
dor nom?
Vam néixer a l’IES Dr. Puigvert com a
alumnes interessats pel teatre. Ens
vam constituir legalment com a asso-
ciació el desembre de 1999, tot i que
ja feia uns anys que ens reuníem. Ac-
tualment som uns 350 socis i una
vintena de monitors, amb edats com-
preses entre els 25 i els 30 anys. La
major part de la nostra activitat és
formativa. Donem classes en vint-i-
sis centres educatius. També som ges-
tors de projectes teatrals. I la majoria
de nosaltres som actors, la qual cosa
vol dir que molt sovint interpretem. 
Quines són les seves directrius?
Que és important ser actor, però que
també ho hem de mirar des del ves-
sant de l’espectador. Si no fomentem
el teatre, ens quedarem sense teatre.
Nosaltres, per dir-ho metafòrica-
ment, plantem llavors per crear fu-
turs espectadors, futurs actors, fu-
turs escenògrafs, etc. 
Quina radiografia en fan de la
situació del teatre al barri?

A Sant Andreu tenim l’únic teatre mu-
nicipal de barri estable, tot i que és cert
que als centres culturals i cívics s’hi fan
moltes activitats de teatre. Hi ha in-
terès, sens dubte. Ara fa poc hem mun-
tat a les Corts el projecte Plataforma’t.
A les escoles, cada cop més s’hi està in-
vertint en activitats culturals. I una d’a-
questes és el teatre. I nosaltres el que
volem és dignificar l’activitat extraesco-
lar de teatre. Amb tants nens immi-
grats és una manera d’integració més,
de treballar activament la multicultura-
litat de la nostra societat.
El teatre els dóna per viure?
Nosaltres no ens podem queixar, tre-
ballem molt, tant des del punt de vis-
ta de la formació, com de la gestió i la
interpretació. Hem participat en
inauguracions públiques, com la del
parc de la Maquinista i de Diagonal
Mar, i també en  l’obertura i la cloen-
da del Festival Mundial de la Joven-
tut al Fòrum.
Té futur el teatre de barri?
Estem convençuts que sí, l’interès va
creixent. En l’últim any ha crescut
molt. Fins i tot crec que pot ser una
certa moda, lligada per exemple a sè-
ries com El Cor de la Ciutat. Abans els
actors eren un éssers com inaccessi-
bles i ara pot ser-ho el teu veí. En

aquests últims anys, nosaltres matei-
xos, com a entitat, ho hem notat. Al-
guns alumnes ens pregunten: “Jo tam-
bé podré sortir al Cor de la Ciutat?”.
Això vol dir alguna cosa. Nosaltres fo-
namentalment treballem amb infants,
a partir de P3, alguns dels quals, efecti-
vament, seran futurs actors. 

Però no solament treballen amb
nens.
No, també amb adults i gent gran. A
Torre Llobeta, aquest any vam mun-
tar una obra de teatre només amb
dones entre 65 i 85 anys. Va ser molt
interessant.
També estan vinculats al saT!
Teatre.
Sí, per la nostra bona relació amb l’e-
quip gestor, la Cia. Ínfima La Puça.
Hi hem col·laborat en diverses oca-
sions, i a més participem, com moltes
altres entitats, en aquest aparador de
l’activitat cultural al districte que és

el Ficat al saT!, una convocatòria
oberta als projectes de les associa-
cions dels barris.
En què treballen actualment?
En un projecte molt emotiu, Niños
de Morelia, una producció interna-
cional de La Jarra i Conjuro Teatro,
de Mèxic DF, sobre els nens catalans
exiliats a Morelia, la capital de l’estat
mexicà de Michoacán, el 1937. És
una reflexió sobre nosaltres mateixos
i també sobre les guerres en l’actuali-
tat. S’estrenarà a Mèxic i després, a
l’octubre, a Barcelona, amb sessions
especials per als instituts.
La Jarra s’ha convertit en una
mena de pont cultural entre
Sant Andreu i Mèxic.
Pot ser. Aquest desembre organitzarem
les quartes Jornades de teatre mexicà.
En aquestes Jornades hem tractat en
més d’una ocasió un dels drames que
es viu ara en aquell país: els assassi-
nats de dones a Ciudad Juárez. 
Per cert, per què La Jarra Azul?
La gerra blava existeix. És la que un
bon dia vam començar a fer servir
per beure aigua mentre assajàvem, fa
molts anys, a l’IES Dr. Puigvert. Des
de llavors sempre ens ha acompanyat
a tot arreu. És un component més de
l’associació. 

E N T R E V I S T A C r i s t i n a  C a z o r l a ,  i m p u l s o r a  d e  l ’a s s o c i a c i ó  t e a t r a l  L a  Ja r r a  A z u l

La Cristina Cazorla és una de les ànimes de la Jarra Azul.  

Juntament amb l’Òscar García, la Cristina va propi-

ciar ara fa vuit anys el naixement de La Jarra Azul,

una associació teatral compromesa socialment.

Darrere de moltes iniciatives, com la mostra de curts

Dr. Mabuse, la marató de teatre juvenil Formul’art i 7

de teatre, hi ha el segell de La Jarra Azul

“Volem dignificar 
l’activitat extraescolar 

de teatre”

Daniel 
Venteo

“Si no fomentem el teatre
en totes les seves vessants
ens en quedarem sense”


