
Un informe elaborat per la Co-

missió de Civisme de Baró de Vi-

ver, integrada per veïns i repre-

sentants del Districte,  ha deixat

constància de les deficiències que

pateixen alguns espais públics del

barri. L’Ajuntament ja n'ha solu-

cionat algunes –concretament hi

ha col·locat bancs nous– i ha ini-

ciat les gestions per a resoldre’n

d’altres més complexes. La Co-

missió de Civisme vol ser també

part activa en la millora de la con-

vivència del barri, per això s’ha

compromès a organitzar activi-

tats amb l'objectiu de conscien-

ciar els veïns i veïnes que el man-

teniment del barri és cosa de tots,

una iniciativa considerada molt

positiva pels responsables muni-

cipals de Sant Andreu.

Baró de Viver treballa per
la convivència del barri

Veïns i responsables municipals han analitzat els nivells de civisme.
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L’Alcaldia s’instal·la a la
plaça Orfila per uns dies

BARRIS

Joan Clos va visitar
diferents zones i
carrers del districte

GOVERN

L’alcalde va dirigir el
govern de la ciutat des
de Sant Andreu
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Actuacions a Trinitat
Vella, Garcilaso, Camil
Fabra i Navas
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E N T R E V I S TA Pàg. 8

Miguel Collado
Veí centenari de Trinitat Vella

“Para entretenerme,
a veces juego,
pero mi edad no es ya
para jugar”

E Q U I PA M E N T S Pàg. 6

Casal Parroquial 
de Crist Rei
Al barri de la Sagrera

T R A DI C I O N S Pàg. 4

Els Tres Tombs
Cercavila amb més de 

200 cavalleries

P O L I E S P O R T I U Pàg. 7

UD Bon Pastor 
Impuls a l’esport de base
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Noves seus dels 
Serveis Socials
A Sant Andreu i Franja Besòs

SANT ANDREU 04  30/12/04  14:32  Página 1



SANT ANDREU2 Gener 2005

W

SANT ANDREU
B A R C E L O N A

www.bcn.es/publicacions

bcnrevistes@mail.bcn.es

Una publicació de l’Ajuntament de Barcelona. Direcció de Comunicació Corporativa i Qualitat. Director: Enric Casas. Director editorial: José Pérez

Freijo. Director de continguts: Dídac Boza. Sotsdirector: Joan Àngel Frigola. Redacció: Felicia Esquinas, Carmen Anfosso, Nuria Mahamud, Pilar Fernández,

Gerard Maristany, Dani Venteo, Pere S. Paredes, Josep Maria Contel, Joan Anton Font, Dolors Roset, Carme Herrero. Coordinació: Andreu Parera. Fotografia:

Rafael Escudé, Antoni Lajusticia, Pepa Alvarez, Cristina Diestro, Josep Maria Contel, Luis Clua, Julio Parralo, Manel Socias, Laura Llach. Disseny: Subirà i

Associats. Maquetació i preimpressió: Agustín Viguera, Cristina Vidal. Edició WEB: Miquel Navarro. Producció: Joan Isern i Maribel Baños. Impressió: Mateu

Press SA. Manipulació: General serveis. Distribució: M. Àngels Alonso i Serveis de correus. Administració: Ascensió Garcia. Departament d’Imatge i Producció

Editorial. Pg. Zona Franca, 60. 08038 Barcelona. Dipòsit legal: B. 29.175-1994.

L ’A G E N D AW
ATENCIÓ AL CIUTADÀ

Oficina d’Atenció al Ciutadà (OAC) Districte
Pl. Orfila, 1.
Of. d’Atenció al Ciutadà al Centre Garcilaso
Juan de Garay, 116-118 (matins).
Telèfon d’informació 010 
(preu de la trucada: 0,55 euros + IVA /cada 
3 minuts o fracció)

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.
Sala de Lectura Bon Pastor 93 314 79 47
Pg. Enric Sanchis, 12.

SERVEIS SOCIALS

C. Serveis Socials Garcilaso 93 243 17 27
Juan de Garay, 116-118.
C. Serveis Socials Franja Besòs 93 274 41 31
Estadella, 64.
C. Serveis Socials Sant Andreu 93 291 88 50
Paixalet, s/n.

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 Sagrera 93 243 10 80
Garcilaso, 1.
Centre Salut Mental Adults 93 340 86 54
Sagrera, 179, 1r.
Centre Salut Mental 93 340 86 54
Infantil i Juvenil  
Dos de Maig, 301.

FARMÀCIES

www.farmaciesdeguardia.com

I N F O Ú T I Lt

Divendres 11 de febrer

Niña Pastori
A les 21.30 h. Palau de la Música (Sant Francesc de Paula, 2)

Divendres 11 de febrer

Juanes
A les 21.30 h. Razzmatazz (Almogàvers, 122)

Dissabte 12 de febrer

Manuel Carrasco
A les 21 h. Bikini (Déu i Mata, 105)

VI Festival del Mil·lenni

Dimarts 18 i dimecres 19 de gener

Dulce Pontes 
A les 21.30 h. Palau de la Música (Sant Francesc de Paula, 2)

Un avanç del seu proper disc, que es publicarà al 2006.

Divendres 21 de gener

Martirio & Chano Domínguez 
A les 21.30 h. Palau de la Música (Sant Francesc de Paula, 2)

Acoplados, el seu últim treball.

Dimecres 26 de gener

Joan Pons & Isabel Rey
A les 21.30 h. Palau de la Música (Sant Francesc de Paula, 2)

Jove soprano guardonada en concursos internacionals.

Divendres 28 de gener

Chambao
A les 21.30 h. Palau de la Música (Sant Francesc de Paula, 2)

Amb Endorfinas en la mente va guanyar el premi en la

categoria de Millor Àlbum de Noves Músiques.

Dimecres 2 de febrer

The London Community Gospel Choir
A les 21.30 h. Palau de la Música (Sant Francesc de Paula, 2)

Gospel, swing-beat i rhythm and blues tradicional.

Divendres 4 de febrer

Lucio Dalla
A les 21.30 h. Palau de la Música (Sant Francesc de Paula, 2)

Autor i cantant líric de projecció internacional.

Dimecres 9 de febrer

Viatge a Nova Orleans
A les 21.30 h. Palau de la Música (Sant Francesc de Paula, 2)

Una revisió del jazz dels orígens. 

Dissabte 12 de febrer

La locomotora negra
A les 21.30 h. Palau de la Música (Sant Francesc de Paula, 2)

Un dels grups de jazz més antics a casa nostra.

21, 22 i 23 de gener

Religión porteña
Dv. i ds. a les 22 h; dg. a les 18 h. SAT (Neopàtria, 54)

Òpera lírica. De Mauricio Annunziata & Marito Vignale.

28, 29 i 30 de gener

Cabaret nómada
Dv. i ds. a les 22 h; dg. a les 18 h. SAT (Neopàtria, 54)

Cabaret, de la companyia La vie e bel.

Dissabte 5 i diumenge 6 de febrer

L’ombra
Ds. a les 22 h; dg. a les 18 h. SAT (Neopàtria, 54)

Humor amb el popular actor Toni Albà.

18, 19 i 20 de febrer

Zzapping
Dv. i ds. a les 22 h; dg. a les 18 h. SAT (Neopàtria, 54)

Teatre d’improvisació i humor, per la Cia. Planeta Impro.

22, 23, 29 i 30 de gener

L’home just
Ds. a les 17.30 h i dg. a les 12 h. SAT (Neopàtria, 54)

Titelles, per la companyia Teatre Nu.

5, 6, 12 i 13 de febrer

El vestit nou
Ds. a les 17.30 h i dg. a les 12 h. SAT (Neopàtria, 54)

Titelles de fil, per la companyia Rocamora.

Carnaval
Diumenge 30 de gener

Ambaixada
A les 12 h. Plaça del Teatre (la Rambla)

Gran botifarrada popular davant el monument d’en Pitarra.

Dijous 3 de febrer

Concurs de truites de dijous gras
A partir de les 10 h. Mercat de Sant Andreu (pl. Mercadal)

A les 13 h, ranxo popular.

Diumenge 6 de febrer

La Gran Rua de la Ciutat
A les 17 h. Sortida: carrer Tarragona

Recorregut: Tarragona, Consell de Cent, Sants i Arizala.

Amb el lema “Canvia de cara”.
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E n tres dies, l’alcalde, amb

el regidor Jordi Hereu,

va visitar els diferents barris.

Joan Clos va tenir contacte

directe amb persones de Tri-

nitat Vella, Navas, la Sagrera,

el Congrés, per revisar, sobre

el terreny, projectes en marxa

o problemes a resoldre. A Tri-

nitat Vella, Clos va visitar

l’entorn de l’actual presó, que

desapareixerà properament

per donar lloc a nous equipa-

ments, habitatge públic i

zona verda. La previsió és

que el canvi d’aquesta zona

comenci en els propers anys,

abans de 2007, així que la

Generalitat pugui procedir al

tancament del centre peni-

tenciari. Clos va veure també

el funcionament d’un dels

més de vint horts urbans ubi-

cats a Trinitat Vella.

A la Sagrera, l’alcalde va veure

els treballs d’enderroc del ca-

rrer Garcilaso, que es transfor-

marà en un bulevard que con-

nectarà l’avinguda Meridiana i

la futura estació de la Sagrera.

En reunió de treball amb l’e-

quip de direcció del Districte,

Joan Clos va abordar una

qüestió que afecta molts

veïns del nucli històric de

Sant Andreu: la reforma del

Pla General Metropolità per-

què molts dels habitatges del

barri deixin d’estar afectats

urbanísticament. Són afecta-

cions que vénen dels anys del

gran creixement, quan tot era

obrir carrers i vials. Avui ja

no tenen sentit, perquè el

que es vol és reforçar el nucli

històric com a eix vertebra-

dor de la vida comercial, so-

cial i cultural del barri. Veïns i

comerciants van saber pel

mateix alcalde que la millora

del carrer Camil Fabra es farà

l’any 2006. A Navas, l’Ajunta-

ment negocia amb el Minis-

teri de Defensa i amb la Ge-

neralitat la transformació de

la caserna de la Guàrdia Civil

en un futur espai d’equipa-

ments per al barri. 

Amb l’alcaldia instal·lada tem-

poralment a la plaça Orfila,

Joan Clos va tenir un dels des-

patxos que regularment man-

té amb representants interna-

cionals i va rebre el ministre

de turisme de Corea del Sud.

També la resta de membres

del govern municipal es van

traslladar a Sant Andreu per

mantenir una sessió de treball

de la Comissió de Govern.

L’alcalde Clos i responsables del districte, a la zona ferroviària de Trinitat Vella.

Al començament de desembre,

l’alcalde va dirigir el govern de

tota la ciutat des de la plaça

Orfila i va visitar els barris del dis-

tricte. Joan Clos va fer immersió

territorial a Sant Andreu, com ja

havia fet a Sants-Montjuïc

Clos repassa sobre el terreny
les necessitats de Sant Andreu

N e c e s s i t a t s  p e r  r e s o l d r eA
L’estada de l’alcalde a Sant Andreu li ha servit també per prendre contacte directe amb

problemes que necessiten solució a alguns dels barris. Joan Clos va visitar el parc de la

Pegaso i els seus entorns, on darrerament s’ha hagut d’incrementar la presència policial

per prevenir enfrontaments violents relacionats amb la concentració de grups de joves.

Un altre problema, al barri del Congrés, és la gran quantitat de població d’edat avança-

da que resideix a edificis construïts en els anys 50. L’Ajuntament té un programa d’aju-

des per a la instal·lació d’ascensors.

C IU TA DA N S OPINE N

Elvira Solé
Florista

Acostar-se a la gent i a
les botigues del barri,
així com a les dificul-
tats que tenim, és bo
per Sant Andreu. I una
bona oportunitat per
expressar, de tu a tu,
les nostres idees.

Josep Palau
Universitari

Si serveix per resoldre
problemes no hi ha
dubte que estarà bé.
Sant Andreu té un
moviment popular molt
maco i alguns proble-
mes ben coneguts als
quals cal donar res-
posta.

Laura Lasheras
Llenceria

Tenir l’alcalde a prop és
una iniciativa interes-
sant, crec que servirà
per fer-lo més accessi-
ble. Sortir dels despat-
xos i trepitjar el carrer
servirà per conèixer els
problemes de més a
prop.

Andreu Martínez
Vinater

Com més a prop de la
ciutadania estiguin,
tant l’alcalde com la
resta de polítics, millor.
Tots sortim guanyant,
nosaltres i ells, perquè
ens escolten de viva
veu.

Irene Peso
Universitària

És una bona iniciativa
si serveix per a alguna
cosa. Tinc la impressió
que a vegades els polí-
tics fan les coses de
cara a la galeria. Si és
per treballar amb els
veïns i les entitats serà
bo.

Josep M. Pons
Enginyer

Sant Andreu és un
barri molt agradable,
tot i que té algunes pro-
blemàtiques a sobre de
la taula, com les anti-
gues casernes. Si això
serveix perquè cone-
guin millor els barris,
serà positiu. 

Q u è  o p i n a  d e  l e s  e s t a d e s  t e r r i t o r i a l s  d e  l ’ a l c a l d i a  a l s  d i s t r i c t e s ?

S’està negociant
que Navas guanyi
com a equipament
la caserna de la
Guàrdia Civil
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E N T I T A T S

Núria Mahamud

E l passat rural de l’anti-

ga vila de Sant Andreu

de Palomar ha deixat com a

herència la festa dels Tres

Tombs més lluïda de Barce-

lona, amb el permís del bar-

ri de Sant Antoni, amb una

cavalcada en què participen

més de 200 cavalls i dese-

nes de carros i carruatges.

Cada any obren la comitiva

els llancers de la Guàrdia

Urbana i els segueixen el

cap de colla, la banda de

música de la Secció Munta-

da de la Guàrdia Urbana, la

carrossa de Sant Antoni

Abat, la colla de genets i

amazones, el cap de bande-

ra, el banderer, els cordo-

nistes, el carro de carrera,

els carros a la pagesa, la

Banda Simfònica les Ro-

quetes de Nou Barris, el ca-

rruatge de dues rodes, els

carruatges a llimonera de

quatre rodes i els carruat-

ges amb més de dos cavalls.

Enguany, l’onomàstica de

Sant Antoni Abat cau en

dilluns, per això la festa

dels Tres Tombs s’avança

un dia, a diumenge 16 de

gener. La festa començarà a

les 10.30 h amb la concen-

tració dels carros i les cava-

lleries al carrer Ferran Ju-

noy, entre Sant Adrià i Sao

Paulo. A les dotze del mig-

dia s’iniciarà la comitiva

per beneir els animals, que

tindrà el recorregut se-

güent: Ferran Junoy, Sant

Adrià, Rubén Darío, lateral

de l’avinguda Meridiana,

Malats, plaça Orfila, Torras

i Bages, Agustí i Milà, Bar-

trina, Mossèn Clapés, Gran

de Sant Andreu, rambla de

Fabra i Puig (canviant de

sentit al carrer Concepció

Arenal), rambla Onze de

Setembre, Josep Soldevila,

Sant Adrià i, de nou, Fe-

rran Junoy. I en alguns d’a-

quests punts, se repartiran

els tradicionals borregos.

La Festa de Sant Antoni

Abat és la tercera més mul-

titudinària al districte des-

prés de la cercavila de la

Festa Major i la Cavalcada

de Reis.

Més informació

Societat per a la Festa de

Sant Antoni Abat de Sant

Andreu de Palomar

Tel. 93 560 08 56

Els Tres Tombs, una cercavila
amb més de 200 cavalleries

La qualitat de la festa es reflecteix en l’acurada presentació dels carruatges.

Els llancers de la
Guàrdia Urbana
obriran la comiti-
va, que sortirà 
de Ferran Junoy
(La Maquinista) 
i recorrerà els
principals carrers

En alguns punts 

del recorregut es

repartiran els tradi-

cionals borregos

Els Tres Tombs
Sant Andreu és un dels antics pobles del pla de Barcelo-

na, on la Festa de Sant Antoni Abat, la “del porquet” o

“dels ases”, amb les seves tradicionals tres voltes o “Tres

Tombs”, està més arrelada. Patró dels gremis de carre-

ters i cotxers, així com també de traginers, calessers i

llogadors d’ases, se sap que es va celebrar d’una manera

continuada fins als anys 1917-18. Després d’un parèn-

tesi va retornar l’any 1924, data en què es van fer els es-

tatuts de la Societat per la Festa de Sant Antoni Abat de

Sant Andreu de Palomar. Fins als anys setanta, quuan

es va canviar al diumenge anterior, la festa se celebrava

el dia 17 de gener, dia del Sant. Un dels motius princi-

pals és el carro de Carrera que, tirat per quatre cavalls i

carregat amb 5.000 kg. de pes, data de l’any 1929.

Si té fotografies o documents del seu barri, en pot fer

donació a l’Arxiu Municipal del Districte, 93 291 69 32

Abans La carrossa de Sant Antoni Abat, l’any 1988.

Ara La carrossa de Sant Antoni Abat, l’any 2004.

J.M. ContelA B A N S  I  A R A
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N O T Í C I E Sf

Pilar Fernández

El Districte de Sant An-

dreu ha considerat com a

molt positiva la iniciativa de

la Comissió de Civisme, la

qual s'ha constituït fa poc i

ha donat com a primer fruit

l’elaboració d’un informe on

s’assenyalen les deficiències

que pateixen els espais pú-

blics del barri de Baró de Vi-

ver. També, però, ha exposat

vies de participació en la re-

solució dels problemes. Se-

gons el gerent del Districte,

Ignasi Cardelús, la proposta

és molt encertada perquè és

“una manera de participar

molt diferent en la qual tant

nosaltres com ells treballem

activament. Per això tenen el

suport del Districte”.

A part d’identificar les defi-

ciències, la Comissió de Civis-

me del Pla Comunitari de

Baró de Viver es compromet

a realitzar les tasques ne-

cessàries perquè “veïns, teixit

associatiu i administracions

puguem treballar a Baró de

Viver de manera conjunta i

tractar els diferents proble-

mes que vagin sorgint”. Per

això organitzaran seminaris

per conscienciar escolars i

també veïns en general i, a

través de l’Associació Baró

Comerç, difondran cartells

informatius. També han de-

manat cursos de formació

gratuïts sobre civisme per mi-

llorar l’eficàcia de les sessions

informatives que organitzen.

L’objectiu és, essencialment,

conscienciar veïns i veïnes de

la necessitat de mantenir en

bon estat l’espai públic, i fer

un ús correcte dels equipa-

ments i serveis del barri. Per

això s’organitzaran activitats

i sortides que afavoreixin la

convivència.

L’informe va ser elaborat per

la Comissió de Civisme de

Baró de Viver amb la col·labo-

ració del Pla de Civisme de

Sant Andreu, a partir d’un iti-

nerari d’inspecció que es va

fer per tot el barri durant una

jornada del mes d’octubre. Els

participants en aquell itinera-

ri es van dividir en tres grups

de treball dedicats a les tres

temàtiques d’interès: les zo-

nes de convivència, el mobi-

liari urbà i les papereres, els

contenidors i la mobilitat. De

les mancances detectades

(manca de poda i de manteni-

ment de zones verdes, segu-

retat...), a algunes, com la ine-

xistència de bancs, ja s’hi ha

donat solució. Algunes altres

solucions són molt més com-

plexes de trobar, com ara la

netedat o la necessitat de

bandes rugoses per limitar la

velocitat dels vehicles, perquè

afecten zones que en part són

privades, o perquè s’ha de ne-

gociar amb altres col·lectius.

Es faran sessions
informatives al
barri per conscien-
ciar sobre el
civisme 

Tres grups de persones van analitzar l’estat del barri.

Can Fabra és un exemple de reutilització d’una antiga fàbrica.  

Les fàbriques de Sant Andreu en una exposició a Can Fabra
Fins al 16 de gener el Cen-

tre Cultural Can Fabra, si-

tuat al carrer Segre, 24-32,

presenta l’exposició “Fil i fe-

rro. Les fàbriques de Sant An-

dreu”. Es tracta d’una mostra

que permet conèixer alguns

dels episodis que van marcar

la història del districte i al-

guns dels personatges vincu-

lats al moviment obrer de

Sant Andreu. D’acord amb el

nom de l’exposició, hi ha una

doble vessant. D'una banda el

ram de l'aigua, amb les filatu-

res, i de l'altra la indústria pe-

sada amb la Maquinista o la

Pegaso, fàbriques que, en el

seu moment, van donar feina

a bona part de la població.

Les fàbriques i les persones

que hi treballaven són l'eix que

articula l'exposició que presen-

ta l'Associació Pintors Sant

Andreu. A través de pintures i

fotografies, l’exposició fa un

recorregut per llocs emblemà-

tics o entitats tan importants

en la vida obrera andreuenca

com l’Ateneu o la Previsió

Obrera. Es mostren imatges

fotografiades per Xavier Basia-

na per a ledició del llibre Bar-

celona, ciutat de fàbriques,

amb els últims edificis que

queden en peu, entre ells la

nau Ivanov, l’Algodonera Ca-

nals o la Farinera de l’Espe-

rança. L’exposició disposa tam-

bé d’un espai on tothom que

vulgui pot participar explicant

les seves experiències. 

La Comissió de
Civisme de Baró de
Viver, formada per
veïns del barri i
representants del
Districte, proposa
treballar conjunta-
ment per millorar
l’estat de l’espai
públic

Veïns de Baró de Viver fan 
propostes per al civisme

El 23 de setembre serà festiu enguany
L'Ajuntament de Barcelona ha determinat que el di-

vendres 23 de setembre sigui festa local a tota la ciu-

tat, per la qual cosa les Festes de la Mercè del 2005

tindran dos dies festius. Segons consta en  el calen-

dari laboral oficial, la Generalitat ha decretat que en-

guany sigui també jornada festiva a Catalunya la dia-

da de Sant Joan, el 24 de juny, divendres. 

El Garcilaso aposta per la creació jove 
El Festival Audiovisual de Creació Jove va néixer amb

l’objectiu de donar suport a la creació jove en el món

audiovisual. És dins d’aquest programa que el Centre

Cultural Garcilaso ha presentat diferents mostres de

creacions audiovisuals en centres educatius, activi-

tats sobre els documentals de contingut social i de

reflexió, i exhibició sobre òperes primes. Exhibició

dels curtmetratges preseleccionats, taules rodones,

tallers i retrospectives són les activitats que van in-

cloure aquest programa.

L’escola Turó Blau estrena drac
Des de la passada tardor, l’escola municipal Turó

Blau té un nou drac per participar en festes i cerca-

viles. Aquest nou drac blau de la Sagrera ha fet les

seves primeres passes durant l’última Festa Major

de Sant Andreu i s’ha incorporat a l’imaginari festiu

del barri i de tot el districte.

El Consell de Gent Gran al Parlament 
El president del Parlament de Catalunya va rebre una

delegació del Consell de la Gent Gran de Sant An-

dreu, que li va fer arribar peticions en matèria de

més polítiques socials, més ajudes i més atenció a les

persones grans. Demanen potenciar i diversificar els

serveis bàsics i d’atenció domiciliaris, garantir el dret

a un envelliment digne, ampliar la xarxa d’equipa-

ments socials i assistencials, la transferència de com-

petències socials que estableix la Carta Municipal.
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E Q U I P A M E N T S

Felicia Esquinas

E l dia de Nadal del 1958 es

va inaugurar el Casal Par-

roquial de Crist Rei a la Sagre-

ra. El van construir, mà a mà,

els voluntaris de la parròquia

del mateix nom i els veïns. El

projecte era una resposta a la

falta d’espais del barri, espais

per a grups, on fer activitats o

reunir-se. 

Avui, 46 anys després, aquest

casal capdavanter continua

sent un punt de referència.

“Fins a la creació del Centre Cí-

vic, ara fa vint anys, el casal

era l’únic lloc on es feien acti-

vitats de cara al barri”, explica

David Marín, president de

l’entitat. El casal allotja sis en-

titats: la Colla Gegantera de la

Sagrera, l’Agrupament Escolta

Pau Casals, l’Esbart Estel, el

Cor L’Esclat-El Reguitzell, l’Es-

plai La Sagrera i el grup de tea-

tre Calaix. La tasca social i

educativa desenvolupada du-

rant gairebé mig segle conti-

nua viva en els seus 300 usua-

ris i mitjançant un ampli

programa de tallers i activitats,

on no falta la costura, el patch-

work o la pintura a l’oli.

La remodelació urbanística de

la zona, lligada a la nova esta-

ció de l’AVE, transformarà la

Sagrera. Per això, assenyala

Marín, és el moment d’iniciar

una reforma. “L’espai ha que-

dat obsolet pel que fa a infra-

estructures i equipaments, i el

volem adequar als temps que

s’acosten. En tres o quatre

anys, la Sagrera pot fer un can-

vi molt gran per als nous resi-

dents que guanyarà la zona. El

casal també s’ha de modernit-

zar i ser un motor per a aquest

nou projecte de barri i per a les

noves entitats que apareguin”.

El Casal Parroquial de Crist

Rei, que “segurament es cons-

truirà de nou”, segons Marín,

ja s’ha posat en contacte amb

les administracions. També ha

iniciat campanyes de sensibi-

lització per a donar a conèixer

la seva situació als veïns. 

Més informació

Casal Parroquial Crist Rei

Pl. dels Jardins d’Elx, s/n

Tel. 93 408 13 63

El Casal Parroquial de Crist Rei 
vol modernitzar-se amb el barri

Amb quasi mig segle
d’existència, l’entitat
és un punt de
referència de la vida
social de la Sagrera i
prepara la seva
remodelació

Els responsables del casal volen reformar el centre en els propers anys.

La floristeria es troba en un lloc privilegiat,

sota les arcades de la plaça Massadas.

Aquest establiment, portat per l’Otília, i que es

va fundar fa 26 anys, ha vist com el negoci s’ha

hagut d’adaptar als canvis que ha viscut el bar-

ri durant aquests anys. En el passat, hi havia

prop l’emblemàtica fàbrica Pegaso i el mercat,

que van desaparèixer posteriorment. La floris-

teria ha vist com ha passat de tenir una bona

part de clients de la fàbrica que compraven

flors per als companys amb motiu de naixe-

ments, casaments i defuncions, a vendre prin-

cipalment flors per a casa. L’Otília és una

avantguardista de l’art floral. Fou cofundadora

de l’Escola d’Art Floral de Catalunya i hi va im-

partir classes. Al capdavant del seu establi-

ment sempre ha tingut el repte de preservar la

tradició i al mateix temps apostar per les noves

tendències en disseny.

Floristeria Otília

C/Mossèn Juliana, 45

E L  T A U L E L L

Tradició i noves tendències de disseny en art floral

L’Otília, especialista en art floral, regenta la botiga fa 26 anys.

Joan Anton Font

S E R V E I  P Ú B L I C

Aquest edifici acull els serveis de la Franja Besòs.

Nous centres de Serveis
Socials per millorar l’atenció

Es va inaugurar el

Nadal del 1958 i avui

acull sis entitats de la

Sagrera i 300 usuaris 

P.F.
Per oferir millor atenció,

els Serveis Socials del bar-

ri de Sant Andreu i els de

la Franja Besòs han tras-

lladat les seves dependèn-

cies, a noves ubicacions.

Els serveis de Franja

Besòs estan ara en un edi-

fici de nova construcció

que millora notablement

el sistema d’atenció i la

seguretat, ja que les anti-

gues instal·lacions, situa-

des als baixos d’un edifici

d’habitatges, no estaven

ja capacitades per donar

el servei més idoni. El

centre, que es troba al

mateix edifici que la nova

biblioteca de Bon Pastor,

atén els usuaris dels bar-

ris de Bon Pastor, Baró de

Viver i Trinitat Vella, una

zona que té uns 22.000

habitants i que es caracte-

ritza per una problemàti-

ca diversificada.

El trasllat dels Serveis So-

cials de Sant Andreu es va

fer per millorar l’accés, en

tots els sentits. Si abans

eren a un extrem del barri

ara són al cor de Sant An-

dreu, al costat de la plaça

d’Orfila, a l’edifici que ha-

via ocupat la biblioteca Ig-

nasi Iglésias. A més, en

ésser un edifici rehabili-

tat, s’hi han eliminat les

barreres que dificulten

l’accés de persones amb

mobilitat reduïda, requi-

sit que el local vell no

complia. La principal pro-

blemàtica detectada pels

Serveis Socials, i també

l’assumpte sobre el qual

reben més sol·licituds d’a-

jut, és, amb diferència, la

relacionada amb la gent

gran, ja que Sant Andreu,

amb 53.000 habitants

aproximadament, té un

percentatge molt alt de

població en aquesta franja

d’edat.

Serveis Socials 

Franja Besòs

Carrer d’Estadella, 64

Tel. 93 274 41 31

Serveis Socials del barri

de Sant Andreu

Carrer de Paixelet, s/n

Tel. 93 291 88 50
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M U LT I M È D I A

TELEVISIÓ

BTV Informatiu Sant Andreu

Cada dimarts a les 13.45 h 

Canal 39 UHF. 

RÀDIO

Districte 9 Ràdio - 100.4 FM

Pg. Enric Sanchís, 12

Tel. 93 278 24 04

COM Ràdio – 91.0 FM

Freqüència Barcelona

BCN (de dilluns a divendres, de 13.00 a

14.00 h.)

L’espai d’informació local de Barcelona

PUBLICACIONS

Ciutat Nord

Ganduxer, 5-15. Esc. A, 6è 3a

Tel. 93 202 30 21

Sant Andreu Cap a Peus

Balari i Jubany, 14. Tel. 93 345 96 98

Tot Sagrera

Martí Molins, 29. Tel. 93 408 13 34

Gent del Barri

Pg de Valldaura, 162.  Tel. 93 427 33 61 

La Nova Veu de Sant Andreu

De l’AV de Sant Andreu Sud

Tel. 93 346 72 03

INTERNET

Andreuencs de tota la vida

El web de Sant Andreu del Palomar (WEB

STAP) conté una singular orla de ciuta-

dans andreuencs de totes les èpoques: des

dels cèlebres que han passat a la posteri-

tat, com ara l’escriptor Ignasi Iglesias o

l’arquitecte Joan Torras, fins als milers de

ciutadans anònims d’avui. Tots els

andreuencs que vulguin, poden aparèixer

amb nom i foto en aquesta pàgina.

www.sant-andreu.com/andreuencs

Dedicar una estrella virtual

Més de 20.000 dedicatòries han deixat els

barcelonins a través del web de

l'Ajuntament amb la iniciativa "Dedica una

estrella", un dels llocs d'Internet més visi-

tats durant les passades festes de Nadal.

Escollir una estrella del firmament virtual i

dedicar-la a algú amb un missatge ha resul-

tat un èxit entre els internautes.

www.bcn.es/firmament

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

Pere Paredes

L a Unión Deportiva Bon Pas-

tor és l'únic club esportiu de

futbol al qual es poden dirigir els

nens del barri del Bon Pastor per

aprendre tots els secrets o perfec-

cionar el seu futbol.

Abans dels Jocs Olímpics de Bar-

celona, al Bon Pastor hi havia més

clubs que es dedicaven al futbol,

però al 1992 es van fusionar en

una única entitat: la Unión De-

portiva Bon Pastor, actualment

amb la seva seu social al Camp

Municipal Bon Pastor, al carrer

Santander, 120.

Emilio Gómez, president del club

santandreuenc, té les coses molt

clares: “Som una entitat petita,

amb uns 140 jugadors, però amb

molta empenta, i com que el nos-

tre pressupost no ens permet as-

pirar a pujar a noves categories,

hem d'ensenyar molt bé el futbol,

al nombre més gran de nens”.

La Junta Directiva de la U.D. Bon

Pastor està molt preocupada per

la formació esportiva i humana

dels nens i joves d’avui, i fa tot el

possible per ajudar-los a ser per-

sones responsables. Els gestors de

l’entitat també s’enorgulleixen de

comptar entre les seves files amb

alguns jugadors llatino-americans

que viuen al barri.

“Avui en dia, al nostre nivell, és

molt difícil atraure nois per jugar a

futbol i ensenyar-los els beneficis

de l’esport. Abans era l’esport rei i

tothom volia practicar-lo. Avui,

amb les consoles, les activitats ex-

traescolars o el cap de setmana a les

segones residències dels pares, és

molt difícil promocionar el futbol”,

assegura un directiu del club.

L’entitat de Sant Andreu encarrega-

da de gestionar la instal·lació muni-

cipal, la promociona, per exemple,

amb el lloguer dels seus camps de

futbol, a preus que no sobrepassen

els 60 euros per partit.

La U.D. Bon Pastor lidera la 
promoció de l’esport al barri 
La Unió Deportiva Bon
Pastor, amb la seva
escola de futbol infantil,
dóna prioritat a la  labor
social amb els nens dels
barris de Sant Andreu.

Aquest és l’únic club de futbol de base que hi ha al barri.

L’entitat va néixer de la

fusió, l’any 1992, de tres

clubs de futbol.

per MANEL
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¿Por qué se vino a Barcelona?

Porque tenía los hijos aquí. Mi mujer

dijo que qué íbamos a hacer allí, sin

ellos, y nos vinimos. Así que llevo aquí

54 años.

¿Y siempre ha vivido en Trinitat

Vella?

Sí.

¿Y cómo era el barrio cuando llegó?

En la barriada todo eran planticas bajas,

no había ni un bloque de pisos. Y aquí

sólo había dos casas, la nuestra y la de

mi yerno. Esa barriada que hay encima

de la carretera que ahora llaman Trini-

tat Nova la he conocido yo como viñas.

Nada más había viñas y tres torres. Y

ahora mira lo que han hecho ahí, que

hay media capital. Después está Ciudad

Meridiana, que era donde teníamos las

viñas. Todo eran viñas. Y ahora son

todo bloques de pisos.

A Miguel Collado las únicas partes del

cuerpo que le traicionan son las piernas y

el oído. Por ello, su hija interviene en la

entrevista en algún momento para repe-

tirle cerca del oído alguna frase que él no

ha conseguido entender o para recordarle

algún detalle del pasado, como cuando te-

nían que ir a buscar agua a la fuente de la

plaza, ya en un barrio con pisos, y no exis-

tían las cloacas. 

Fíjate, lo que ha cambiado en los 54

años que estoy aquí. El adelanto que ha

habido. 

¿Y en esos años iban al centro de

Barcelona, se movían por otros

barrios o hacían vida exclusiva-

mente en éste?

Pues había de todo. Había gente que

trabajaba en Barcelona. Yo trabajaba en

las viñas. Empecé a trabajar en ellas

cuando llegué del pueblo y, al cabo de

unos años, me traspasé unas viñas y

empecé a trabajar por mi cuenta. Llegué

a coger hasta cincuenta y sesenta cajas

de vino, y luego lo vendía aquí en casa.

¿Hay algo que eche de menos del

pasado?

Yo no tenía muchas ganas de venir a

Barcelona, pero no me arrepiento de

haber venido. Me he dado mejor vida

aquí de la que me hubiera dado en el

pueblo, porque allí me harté de trabajar

y aquí hace muchos años que me doy

una vida como un general. 

¿Qué hace durante el día? 

Leer el diario. Tengo que descansar a ra-

tos, porque la vista se me cansa, pero lo

leo sin gafas. Que puede ser que de mis

años no lo lean todos. Por las tardes jue-

go a las cartas cuando vienen mis hijos.

Para entretenerme a veces me pongo a

jugar, pero mi edad no es para jugar, ya

no. Pero es la única manera de entrete-

nerme.

Cuenta que un día estaba leyendo La Van-

guardia cuando se sorprendió al verse en

una foto. Él, que estaba sentado en un

banco de un parque leyendo precisamente

La Vanguardia, ilustraba una noticia en la

que se criticaba los bancos sin respaldo. El

recorte de esa noticia forma parte del ál-

bum en el que la familia Collado guarda

fotos y recuerdos relacionados con los ani-

versarios del patriarca, entre otras, la del

homenaje que le hicieron en su pueblo na-

tal cuando cumplió los 100 años. También

tiene visiblemente expuesta en un mueble

del salón la placa que el Distrito de Sant

Andreu le entregó este año en una cena

homenaje para celebrar su longevidad.

¿Y sale a pasear?

A la calle no puedo salir. Por el piso sí

porque está planico. Apenas ando un

poco tengo que sentarme, porque las

piernas se me cansan. A la calle no sal-

go porque me da miedo bajar las esca-

leras. Las piernas me han fracasado. 

¿Qué piensa cuando celebra su

cumpleaños?

Cada vez que cumplo un año más

para mí es una historia. El día de mi

cumpleaños nos reunimos toda la fa-

milia. Es el único día en que nos jun-

tamos todos.

La familia lo cuida y lo entretiene. En el

transcurso de la entrevista llegan a reunir-

se su hija y sus dos hijos –el mayor, de 80

años–, un yerno y el más joven de sus cin-

co biznietos, de 10 años.

E N T R E V I S T A M i g u e l  Col l a d o ,  veí  de  Tr ini tat  Vel la  de  102 años

Miguel Collado viu a Barcelona des de fa 54 anys.

“Para entretenerme a
veces me pongo a
jugar, pero mi edad no
es ya para jugar”
Va néixer el 8 de desembre de 1902 a la Pobla

d’Arenós (Castelló) i va viure allà fins a l‘edat de

48 anys, quan va venir a Barcelona. Acaba de fer

102 anys i té tota una vida per explicar.

Pilar
Fernández

“Eso que ahora llaman
Trinitat Nova lo he 
conocido yo como 
campos de viñas”
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