
BARCELONA INFORMACIÓ ha

visitat un dels pisos de lloguer

10hj del barri de Baró de Viver.

La Marina Ortiz habita en un

edifici d’apartaments acabat fa

pocs mesos que té tres blocs dife-

rents. En total són 150 habitat-

ges que compten amb ser vei

comú de rentadora-assecadora i

una sala comunitària on els ma-

teixos residents han de decidir

què hi faran. El pis on viu li costa

240 euros al mes, pàrquing

inclòs. La Marina assegura que

“estava farta de compartir pis”.

De fet, no confiava que li pogués

tocar un dels 1.055 pisos que s’a-

nunciaven en el sorteig. Avui, la

Marina és la presidenta de l’esca-

la B del seu edifici.

Entrem a un pis de lloguer
per a joves a Baró de Viver

El SAT es confirma
com a teatre de ciutat

Marina Ortiz, a la terrassa del seu apartament acabat d’estrenar.

OBJECTIUS

Vol ser més que un
teatre de barri, servir
tot Barcelona

PROGRAMACIÓ

És un dels pocs espais
on es fan espectacles
de tots els estils

ESPECTACLES

La pallassa Pepa Plana
actua per al públic
adult aquest mes
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Del 18 d’octubre al 21 de novembre

Un dia vam haver de fugir
Centre Cívic Sant Andreu (Sant Andreu, 111)

Dins del cicle Tardor Solidària organitzat pel Districte i

l’ACNUR. Fotos i documents sobre el problema de les po-

blacions desplaçades del món.

Fins al 27 d’octubre

Olis
Centre Cívic La Sagrera-la Barraca (Martí Molins, 29)

Artista: Ferran Molla.

Del 10 d’octubre al 20 de novembre

100 anys d’Hispano-Suiza 
Centre Cultural Can Fabra (Segre, 24-32)

Commemoració del centenari de la fàbrica de cotxes al

barri.

Divendres 15 d’octubre i 5 de novembre

Acció 11
A les 19.30 h. Les Golfes de Can Fabra (Segre, 24-32)

Uns performers s’interroguen sobre el cos.

15, 16 i 17 d’octubre

Neruda, déjame cantar por tí
Dv. i ds. a les 22 h i dg. a les 18 h. SAT (Neopàtria, 54)

Recital poètic per F. Caicedo.

Dissabte 16 i diumenge 17 d’octubre

Àtic
Dissabte a les 22 h i diumenge a les 18 h 

Societat Cultural i Esportiva La Lira  (Coroleu, 15)

Una obra de dones que parla sobre els homes, 

escrita per una dona.

Dijous 21 d’octubre

Pressupost /O
A les 19.30 h. Les Golfes de Can Fabra (Segre, 24-32)

Un projecte teatral sobre el tema de la pobresa.

22, 23 i 24 d’octubre

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

L’últim espectacle de la pallassa Pepa Plana.

Divendres 29 d’octubre

El perro bajo la piel
A les 20 h. Les Golfes de Can Fabra (Segre, 24-32)

Espectacle de dansa d’Helena Lizari que aprofundeix

en els nostres instints bàsics.

Divendres 22 d’octubre

Mandalas /La cosa cósmica
A les 22 h. Centre Garcilaso (Juan de Garay, 116-118)

Tsunami music i pop rock.

5, 6, 7 i 13 de novembre

7è Concurs de música acústica
Centre Garcilaso (Juan de Garay, 116-118)

Semifinals els dies 5,6 i 7; final dissabte 13.

16,17, 23 i 24 d’octubre

Equilibre des merveilles
Dissabtes, a les 17.30 h i diumenges a les 12 h. 

SAT (Gran de Sant Andreu, 156-166)

Circ per Marco i Polo, a partir de cinc anys.

Diumenge 24 d’octubre

Contes per la igualtat
A les 12 h. Bib. Ignasi Iglesias-Can Fabra (Segre, 24)

Contes a partir de tres anys. De la Cia. Vetakikisom.

Dissabte 30 d’octubre

Contes dels Andes
A les 12 h. C. Cívic Bon Pastor (Pg. Enric Sanchís, 12)

Teatre infantil pel grup Teatre de cordó.

30 i 31 d’octubre i 1, 6 i 7 de novembre

Podés silbar
Dissabte, a les 17.30 h. Diumenge i dilluns, a les 12 h. 

SAT (Gran de Sant Andreu, 156-166)

Titelles,  per la companyia argentina Atacados 

(por el arte). A partir de cinc anys.

Dissabte 15 d’octubre

4a Nit de l’Esport
A les 21.30 h. Complex Esportiu Municipal Trinitat Vella

(Via Barcino, 84-86)

Lliurament dels premis en reconeixements dels espor-

tistes i clubs esportius del districte. Organitzat pel

Consell dels Esports del Districte.

Dissabte 16 d’octubre

Festa del comerç
Tot el dia. Pg. Fabra i Puig i Onze de setembre

Els comerciants del barri de Sant Andreu surten 

al carrer per exposar els seus productes.
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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

Bib. 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 93 345 70 16
Annex Trinitat Vella
Foradada, 36-38.
C. Serveis Socials Franja Besòs 93 274 41 31
Mollerussa, 61 baixos.
C. Serveis Socials Sant Andreu 93 291 88 70
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

Arxiu Municipal de Districte 93 291 69 32
Segadors, 2.
Agència Tributària 93 346 58 61
Gran de Sant Andreu, 196.
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 Ciutat d’Elx 93 243 10 80
Garcilaso, 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
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Pilar Fernández

E
n aquesta segona tempo-

rada de la nova etapa, el

saT! vol confirmar-se com

una oferta més dins el cir-

cuit de sales de la ciutat de

Barcelona i  no quedar-se

amb l’etiqueta de teatre de

barri. Per això, segons els

seus responsables, compten

amb una programació amb

companyies de renom i una

oferta específica per al pú-

blic infantil molt completa.

A més d ’uns preus molt

competitius.

Presumeixen de ser un dels

pocs espais de la ciutat on

donen cabuda a experiències

de tots els estils. Des del tea-

tre amateur del barri fins a

companyies de prestigi in-

ternacional. Des de teatre

clàssic a projectes innova-

dors. Aquest ventall inclou

teatre, circ, dansa, música,

pallassos, titelles, cabaret,

poesia, teatre de gest i fins i

tot sarsuela.

La programació prevista fins

a finals d’any inclou propos-

tes com la de Pepa Plana, la

pallassa per a adults que

aquest estiu va participar en

el Festival Shakespeare de

Santa Susana i a la Fira de

Teatre al Carrer de Tàrrega i

que ara ens presenta

“Hatzàrdia”, el seu tercer es-

pectacle en solitari, que re-

flexiona sobre si existeix la

casualitat o no. També hi se-

ran Grappa Teatre, els artis-

tes del gest que amb “Clo-

chard”, dirigits per Paco Mir,

ens dóna un nou exemple de

la seva poesia visual plena

de comicitat. Acorazado Tea-

tro presenta “Apostando a

Elisa”, una obra de teatre ba-

sada en l’obra de Gustavo

Ott que mostra les patolo-

gies masculines en forma

d’insensibilitat, ambició i

ànsia de triomf. Per als afi-

cionats a la sarsuela, Rafató

Teatre estrena “Cançó d’a-

mor i de guerra” i “La taber-

nera del puerto”. Finalment,

els seguidors del Music-Hall

podran assistir a “Ameno”,

l’últim espectacle de Joan

Gimeno, que també va ser

present a la darrera edició de

la Fira de Tàrrega.

Quant a l’oferta infantil, s’hi

podrà veure, entre d’altres,

l’espectacle de titelles “¿Po-

déis silbar?”, de Atacados

por el arte; la dansa de Rose-

land musical amb el seu “Ca-

nal Roseland”; el concert de

pop-rock “Posa’m un suc”, de

Macedònia; o els pallassos

de la Companyia Ínfima la

Puça, que presenta “25 anys

i teló”. 

El Sant Andreu Teatre va nèi-

xer l’any 1992. L’any 1994 va

canviar d’equip gestor i el

1996 es va haver de tancar i

enderrocar. La sala actual, de

titularitat municipal, va ser

inaugurada l’any 2003, està

gestionada pel Grup 08030

Gestió Teatral i comparteix

edifici amb els cinemes Lau-

ren Sant Andreu.
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L’humor tendre i satíric de la pallassa Pepa Plana estarà present en la temporada del saT!

Amb el mes d’octubre ha arribat la

temporada el Sant Andreu Teatre

(saT!). L’humor del grup Agraïts
d’aguantar-nos amb “El Dia D”

obre una oferta que combinarà  el

més clàssic amb la innovació

Sant Andreu 
és l’únic districte
que té el seu
propi teatre
municipal

El Sant Andreu Teatre inicia la
nova temporada amb humor

C IU TA DA N S OPINE N

Romà Javierre
Estudiant

“Considero necessària
una sala com el SAT
per acostar el teatre a
la gent del barri, sobre-
tot perquè representa
una alternativa més
econòmica, amb preus
més assequibles que
altres teatres.”

Francesc Gales
Administratiu

“Trobo bé que hi hagi
sales com el SAT que
incorporin obres alter-
natives en la seva pro-
gramació. En aquest
sentit, però, considero
que la programació
hauria de ser més
ambiciosa i arriscada.”

Alba Millaruelo
Estudiant

“M’agrada que bona
part de la programació
es destini al públic jove.
Jo sóc aficionada al
teatre i crec que dispo-
sar d’un teatre que
pensi en els joves afa-
voreix que creixi
l’afició.”

Pilar Gutiérrez
Mestra

“És un entitat que
potencia l’oferta cultu-
ral a Sant Andreu, per
bé que considero que
s’hauria d’acostar més
al barri i obrir més les
portes a les companyies
d’aquí, sobretot les que
comencen.”

Marta Gallego
Comercial

“Sant Andreu és un
barri on hi ha molta
tradició teatral i d’on
han sortit molts actors.
Crec que és molt impor-
tant potenciar una
entitat com el SAT per
respondre a l’afició que
hi ha al barri.”

Glòria Canals
Pensionista

“Al barri hi ha hagut
sempre centres parro-
quials on es feien repre-
sentacions teatrals,
però una entitat com el
SAT pot obrir moltes
més portes a la gent del
barri que vol dedicar-se
al teatre.”

E s t a n  s a t f i s f e t s  e l s  a n d r e u e n c s  a m b  e l  s e u  t e a t r e  m u n i c i p a l ?
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E N T I T A T S

Núria Mahamud
La coordinadora cultural

Trinivé va néixer a partir

de la desestructuració del

Casal de Joves de Trinitat

Vella ,  fet que va deixar

lliure el local que ocupaven

a Via Barcino, 77. Es va

constituir com a entitat

del districte el març d’a-

quest any amb l’objectiu

de promoure activitats cul-

turals i festives al barri,

tot i que ja treballava des

de l’any passat sota el nom

de Taula d’Iniciatives de

Trinitat Vella.

Trinivé engloba quatre en-

titats: la Comissió de Fes-

tes, el grup de diables Tri-

nifoc, Ràdio Trinitat Vella

i l’associació teatral La Ja-

rra Azul. Des de la prima-

vera de 2003 totes quatre

han estat preparant nous

projectes culturals per als

joves i infants del barri i

han donat suport a la difu-

sió d’aquestes activitats a

través de l ’agenda “L a

quinta forca”, una expres-

sió col·loquial que feia re-

ferència a les cinc forques

que hi havia plantades en

aquest singular barri de

Sant Andreu,  com una

mena de fi del món. Ben al

contrari, aquesta publica-

ció quadrimestral que es fa

en col·laboració amb l’As-

sociació de Comerciants

de Trinitat Vella i del Dis-

tricte vol ser un instru-

ment que apropi els joves

a la cultura del barri i per

això es distribueix gratuï-

tament en més de cin-

quanta punts. 

Un dels objectius de Trini-

vé és fomentar els actes

per als joves i infants a la

Festa Major revitalitzant

la Comissió de Festes amb

gent més joves per progra-

mar concerts i altres acti-

vitats que impliquin els jo-

ves en les festes.

En aquest sentit, a princi-

pis de juny van fer el ba-

teig dels capgrossos de

Trinitat Vella –la Ronda i

l ’Embús,  uns cur iosos

noms que fan referència al

barri–, en una gran festa

que va reunir a totes les

colles de capgrosos del dis-

tr icte de Sant Andreu 

i també van organitzar la

II Mostra de Teatre Juve-

nil de Trinitat Vella (For-

mul’Art 04), els dies 19 

i 20 de juny.

Trinivé, una nova coordinadora
cultural juvenil a Trinitat Vella

Els capgrossos Ronda i Embús amb els seus creadors.

La formen la
ràdio, els diables,
un grup teatral i
la comissió festes

A B A N S  I  A R A

Can Fabra, del tèxtil a
fàbrica de cultura
En el passat, Can Fabra va ser una important fàbrica de

filatures del barri de Sant Andreu, fundada per l’empre-

sari Ferran Puig i Gibert l’any 1838, que es dedicava als

filats i torçats de lli. El 1903, després de diverses fu-

sions, l’empresa va construir noves naus i va absorbir

tots els tallers dels voltants, però el 1970 va començar a

tancar instal·lacions i despatxar treballadors. Als anys

80 s’encetà una campanya veïnal per recuperar la fàbrica

per al barri i poc després l’Ajuntament va comprar els

terrenys i va enderrocar totes les dependències menys

l’edifici central, de prop de 6.000 m2 de superfície. L’ac-

tual plaça de Can Fabra –amb la seva font cibernètica de

llum i so– es va inaugurar a l’abril de 1995 i al 2000 es

va començar a rehabilitar l’edifici, que acull la biblioteca

de districte i en un futur un Centre Artístic per als Pro-

fessionals de les Arts Escèniques.

Abans La fàbrica a estar abandonada durant anys.

Ara S’ha convertit en un equipament cultural de pes a la ciutat.
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N O T Í C I E Sf
Torna el cicle Música i Paraules
Al  novembre, el Districte de Sant Andreu programa

el cicle Música i Paraules 2004. Extracte d’una inicia-

tiva cultural que ofereix propostes al voltant de la

paraula i la música en els racons més singulars dels

barris de Sant Andreu, amb activitats sobre diverses

expressions musicals, teatrals i poètiques. El cicle co-

mençarà el proper dia 5 de novembre al Centre Cul-

tural Can Fabra i finalitzarà el 20 de novembre al

Sant Andreu Teatre. 

Festes Majors
El barri del Congrés celebra la seva Festa Major

del 2 al 10 d’octubre i els barris de la Sagrera i de

Sant Andreu ja han començat els preparatius per a

les seves festes al novembre i desembre. Festes,

totes, populars i culturals, on la participació, la

gresca i la música tornen a convertir el carrer en el

lloc de trobada perdut en la societat actual.

La tardor arriba plagada d’exposicions
Tardor cultural plagada d’exposicions als centres cul-

turals del districte. Entre aquests, el Centre Cultural

Can Fabra, on fins al dia 12 d’octubre presenta l’ex-

posició Els treballs i els dies, mostra d’eines utilitza-

des pels diferents oficis en el transcurs de la història

i, on durant els darrers dies d’octubre, s’inaugurarà

100 anys d’Hispano Suiza a Sant Andreu, un recorre-

gut per la història d’una de les més importants fàbri-

ques d’automòbils del nostre país. 

L’Orfeó l’Eco de Catalunya fa 105 anys
L’Orfeó L’Eco de Catalunya, un dels bastions cultu-

rals del districte (Abat Odó, 71) ha representat per al

moviment coral català un referent cultural per

excel·lència. Fundat el 17 de novembre de 1899 a

Sant Andreu de Palomar, l’Orfeó realitza un seguit

d’activitats durant aquesta tardor per commerorar

els 105 anys.

Gerard Maristany

S
ón les set del vespre quan

arribem a casa de la Mari-

na Ortiz, al barri del Baró de

Viver. La façana de l’edifici fa

mal d’ulls només de mirar-la:

és de color blanc nuclear, i el

sol s’hi reflecteix amb ganes,

perquè la contaminació am-

biental encara no ha tingut

temps d’ennegrir-la. Només

entrar a la porteria ja fa la

sensació que tot és nou de

trinca. Molts veïns ni tan sols

han arribat encara. 

Instal·lada en un pis de qua-

ranta metres quadrats, la Ma-

rina Ortiz s’ha convertit en

presidenta de l’escala B. “Es-

tava farta de compartir pis”,

confessa. Actualment prefe-

reix viure sola, després de set

anys d’estar-se en un habitat-

ge del Raval. Pagaven 500 eu-

ros mensuals. Ara li toca abo-

nar-ne 240, per un pis on

podrien viure fins a tres per-

sones (molt estretes, això sí)

amb plaça de pàrking inclosa.

El pis, senzill i sense luxes,

compta amb lavabo, una ha-

bitació, una cuina-saló-men-

jador i un petit pati on Ortiz

cultiva tomàquets i altres

productes hortícoles. 

La Marina no confiava que li

pogués tocar un dels 1055 pi-

sos anunciats. Molta gent que

coneixia s’havia apuntat a la

mateixa convocatòria, i els

números oficials parlaven de

19.697 persones inscrites. Ni

tan sols es va desplaçar al Te-

atre Victòria per veure el sor-

teig, perquè estava treballant

fora de Barcelona. “Un dia em

vaig connectar a internet i

vaig saber que m’havia tocat”.

La primera reacció va ser d’in-

credulitat. Després, la impa-

ciència: la seva nova casa en-

cara estava en construcció.

L’edifici on viu Ortiz, enllestit

fa pocs mesos, té tres blocs

diferents, uns de quatre plan-

tes i altres de sis. En total són

150 habitatges, que compten

amb servei comú de rentado-

ra-assecadora i una sala co-

munitària on encara han de

decidir què hi faran. “Posa-

rem un paper al taulell d’a-

nuncis i estudiarem les pro-

postes”, comenta Ortiz. 

“L’ambient es veu bastant bé,

hi ha gent molt maca”, expli-

ca, abans que li preguntem

què passarà quan se li acabi

el contracte. És de cinc anys.

“M’agradaria comprar, però

en aquests pisos no hi ha

aquesta opció. La qüestió és:

passar-te tota la vida pagant

un lloguer? Si he d’acabar

anant-me’n de Barcelona per

qüestió de preus, doncs... ho

faré, com ja ha fet molta al-

tra gent.” El futur dirà, per-

què hi ha experts que asse-

guren que els pisos no

podran aguantar molt de

temps aquests preus tan ele-

vats. De moment, Ortiz ja té

casa. No viu del tot sola: l’a-

companyen dos gats; l’un és

la Rita, que es va creuar en la

seva vida el dia que anava a

signar el contracte d’aquest

pis al Patronat de l’Habitat-

ge. “Suposo que li vaig posar

aquest nom per la Patrona

dels Impossibles”, diu Ortiz,

tot rient, mentre ens acom-

panya cap a la porta.

Marina Ortiz, llogatera d’un habitatge
10hj: “Estava farta de compartir pis”

El pis de Baró de
Viver li costa 240
euros al mes,
pàrking inclòs

BARCELONA
INFORMACIÓ visita
una de les residents
dels habitatges de
lloguer per a joves
de Baró de Viver

La Marina va saber que li havia tocat quan es va connectar a la web

Les obres de la línia 9 del metro avancen

L
a construcció de la línia 9

del metro farà possible la

connexió amb la xarxa metro-

politana de sectors del dis-

tricte que encara no disposa-

ven d’aquest mitjà públic.

Seran cinc les noves estacions

d’aquesta línia: Bon Pastor,

Onze de Setembre, Sagrera-

TAV, Sagrera-Meridiana i

plaça de Maragall. 

L’arribada del metro al Bon

Pastor farà possible la conne-

xió ràpida amb la resta de la

ciutat i amb els municipis

veïns de Santa Coloma i Bada-

lona. A la zona de Sant An-

dreu Sud, la nova estació a

l’Onze de Setembre represen-

tarà la connexió amb els barris

del Bon Pastor i de la Sagrera.

L’estació de la Sagrera-Meri-

diana serà un intercanviador

que connectarà les actuals L1

i L5 amb les futures L9, L4 i

Rodalies de RENFE. L’estació

Sagrera-TAV completarà la

transformació que s’ha de

produir amb l’arribada del

Tren d’Alta Velocitat.

A l’estació de Maragall, el bar-

ri de Navas ampliarà i millo-

rarà la xarxa de metro fins ara

existent (L1 i L5) amb la L9.

GISA, l’empresa que fa les

obres del metro, té instal·lat

un punt d’informació als Jar-

dins d’Elx i té un número de

telèfon, el 93 285 71 44, per

informar o aclarir qualsevol

dubte relacionat amb aques-

tes obres.
Imatge de la tuneladora que està construint la nova línia de metro.
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C
an Roca és la fonda més antiga de Sant

Andreu. Ja fa anys que va deixar de llogar

habitacions, quan l’antiga fàbrica de Can Fa-

bra tancà, però la seva cuina de mercat conti-

nua sent famosa a tot el barri per la seva bona

relació qualitat-preu. Els habituals diuen que

els peus de porc que s’hi serveixen són delicio-

sos i que ningú cuina les verdures com en Jo-

sep Maria Solé, el propietari. A Can Roca po-

dem menjar ofegats de llegums sense ou, com

cigrons amb ceps, fesolets amb boquerons,

mongetes de Santa Pau amb espàrrecs… o

unes gambes fresques de Palamós o pasta im-

portada d’Itàlia. El lloc és especial, encara con-

serva una antiga barra de roure massís de

l’any 52, una nevera de la mateixa època i un

antic safareig al pati. Can Roca no obre a les

nits i al migdia ha de fer dos torns per atendre

a la seva fidel clientela. Si hi voleu anar, us re-

comanem reservar.

E L  T A U L E L L

La taverna té ja 110 anys d’història.

Bar Can Roca, menjars com 
a casa a una antiga fonda

M E M Ò R I A  L O C A L

Pilar Fernández

P
ossiblement serà recor-

dat per tothom com a re-

gidor de l’Ajuntament de Bar-

celona, especialment com a

regidor dels Districtes de Sant

Andreu i Nou Barris, però els

escassos 47 anys que Antoni

Santiburcio va viure van do-

nar per a molt més. Sindica-

lista des dels 16 anys, quan va

entrar a l’UGT i al PSOE de

Jaén, la seva ciutat natal, va

ser, a més, diputat del Parla-

ment de Catalunya entre

1980 i 1988. Durant la pri-

mera legislatura autonòmica

va ser el diputat més jove.

Tot i la vocació primerenca per

la política i per les reivindica-

cions d’esquerres, la seva tira-

da era cap a la física nuclear,

somni que va abandonar en

favor d’una opció més pràctica

per a la seva trajectòria públi-

ca, ja que quan finalment va

poder anar a la Universitat va

optar per Econòmiques, carre-

ra que va estudiar durant els

anys que va ser diputat.

Si al Parlament va adquirir

experiència en l’exercici de cà-

rrecs públics, va ser a l’Ajun-

tament “on va trobar el sex

appeal del contacte amb el

carrer –en paraules de l’alcal-

de Joan Clos–. Perquè a San-

tiburcio el que li interessava

sobretot era el contacte amb

la gent”. Va treballar a l’Ajun-

tament, i va deixar-hi la seva

empremta, des de 1987 fins

al juliol de 2001, a penes

unes hores abans de morir a

causa d’un càncer.

Tres anys després de la seva

mort, l’Ajuntament ha volgut

retre-li un homenatge publi-

cant el llibre “Antoni Santi-

burcio. 1954-2001”, escrit

pels periodistes Xavier Casi-

nos i Gerard Maristany. Se-

gons Casinos, el regidor era

“un científic que al final va

ser un humanista. I es va

convertir en humanista amb

l’urbanisme que va posar en

marxa a Sant Andreu i Nou

Barris. Ell pensava que la

qualitat de vida que la gent

no tenia a casa seva l’havia de

trobar al carrer”, sentència

que Maristany completa afir-

mant que l ’urbanisme de

Santiburcio “és la plasmació

d’un ideari d’esquerres”.

Quan l’alcalde –aleshores

Pasqual Maragall– li va pro-

posar ser regidor de Sant An-

dreu, Santiburcio va quedar-

ne sorprès, ja que considerava

que un primer secretari del

PSC com era ell havia d’ocu-

par la regidoria d’alguna àrea

central de l’Ajuntament. Al fi-

nal, va ser als districtes on va

triomfar.

Entre les seves prioritats com

a regidor de Sant Andreu es-

tava l’arribada de l’AVE a la

Sagrera, la creació d’habitatge

social, i en general, la millora

de la connectivitat del distric-

te, tant interna com amb la

resta de la ciutat. Defensava

que el carrer havia de ser l’es-

pai del ciutadà i no del cotxe i

aquesta idea va guiar bona

part de les seves actuacions. 

Santiburcio, l’home que volia ser 
científic i va ser urbanista d’esquerres

A l’Ajuntament “va
trobar el sex appeal
del contacte amb el
carrer”

En el tercer aniversari
de la seva mort,
l’Ajuntament ha
publicat un llibre
sobre qui va ser regi-
dor de Sant Andreu i
de Nou Barris

El regidor passejant en bicicleta pel carrer Gran de Sant Andreu.

S E R V E I  P Ú B L I CS E R V E I  P Ú B L I C

Dolors Roset
Més serveis i unes instal-

lacions àmplies i total-

ment equipades per a l’a-

tenció del públic són les

millores que ofereix el

nou CAP La Sagrera. Els

serveis de medicina ge-

neral, pediatria i infer-

meria s’han ampliat amb

un equip de ginecòlegs i

llevadores, un dentista,

una treballadora social,

un complet servei d’aten-

ció domiciliària i de la co-

munitat, com també una

aula d’educació sanitària.

En els propers mesos

també hi haurà un der-

matòleg, un reumatòleg i

un equip d’especialistes

consultors per als metges

de família.

Aquest Centre d’Atenció

Primària del carrer de

Garcilaso ocupa un nou

edifici de dues plantes.

Són un total de 2.020 m2

per atendre una població

de 33.346 habitants. 

El nou centre ha posat en

marxa un Pla d’Atenció a

la Salut Sexual i Repro-

ductora per atendre les

dones. Un equip encapça-

lat per toco-ginecòlegs i

llevadores fan el segui-

ment integral de les

usuàries, des de l’as-

sistència durant tot l’em-

baràs fins a les revisions

de control i el tractament

de la menopausa.

També hi ha un progra-

ma d’atenció personalit-

zada per a la gent gran i

les persones amb dificul-

tats per anar al centre sa-

nitari. Metges i inferme-

res es traslladen al

domicili d’aquestes per-

sones per atendre-les. La

novetat en aquest pro-

grama és la participació

d’una treballadora social

en cordinació amb els ser-

veis socials municipals.

CAP La Sagrera

C/ Garcilaso, 1-9

De dilluns a divendres,

de 8.00 a 20.00 h.

Dissabtes, de les 9 del

matí a les 5 de la tarda.

El nou CAP serveix una població d’uns 33.500 habitants.

La Sagrera estrena centre
d’atenció primària
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El Complex Esportiu Municipal

de Trinitat Vella, situat a la via

Barcino, 84-86 acull enguany la

4a edició de La Nit de l’Esport,

que se celebra el divendres 15

d’octubre. 

La nit de l’esport vol ser un reco-

neixement a aquells esportistes,

clubs o entitats esportives dels

diferents barris del districte que,

per diferents motius, hagin ob-

tingut una especial rellevància

durant la passada temporada es-

portiva, ja sigui pels resultats de

la pràctica esportiva o per la tas-

ca feta en el camp de l’esport de

base i/o elit.

Quarta edició de La Nit de l’Esport

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 hores.)

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

Rubén Darío, 53. Tel. 93 345 96 98

Tot Sagrera

Portugal, s/n. Tel. 93 408 13 34

Sport 9

Rosselló Porcel, 6 

La Nova Veu de Sant Andreu

De l’AV de Sant Andreu Sud

Tel. 93 346 72 03

INTERNET

El portal cultural de Can Fabra

A la pàgina s’hi pot accedir a la història i

les fotos de la transformació d’aquesta

antiga fàbrica tèxtil en espai cultural, l’a-

genda d’activitats i notícies culturals del

barri i els seus projectes. Can Fabra és

també biblioteca i aviat es convertirà en

una factoria d’arts escèniques. També

s’hi poden consultar els horaris de la

font màgica.

www.canfabra.org

Ràdio Trinitat Vella on line

No emet on line, però la informació que

conté aquesta plana web és molt comple-

ta i inclús s’hi poden efectuar descàrre-

gues. Hi ha notícies sobre el món de la

ràdio i sobre l’actualitat 

i les últimes novetats discogràfiques.

www.rtv-fm.com

w

La caserna dels
Mossos, al solar dels
quarters
L’edifici estarà a la canto-

nada de Torres i Bages

amb el Passeig de Santa

Coloma

Ciutat Nord (juliol-agost 2004)

Alícia en el país dels
malsons 
Una víctima de la violèn-

cia de gènere trenca el

seu silenci i explica el

seu drama

Sant Andreu de Cap a Peus

(setembre 2004)

Descobertes les restes
d’un aqüeducte romà
al carrer del Coronel
Monasterio
La troballa serà visible

quan es construeixi el

nou edifici del Taller

Escola Barcelona i una

zona verda

Ciutat Nord (setembre 2004) 

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

Pere Paredes

E
ntre els milers de persones que

van córrer la 26a edició de la

Cursa, el dia 19 de setembre, hi ha-

via esportistes coneguts com Luis

Enrique, però com en tota cursa, la

immensa majoria eren desconeguts,

de tots els barris, de totes les edats.

Antonio Sánchez fa, amb la seva fi-

lla, els 10 quilòmetres del recorre-

gut. “No ens impressiona la distàn-

cia, jo estic acostumat a córrer

molt més i la meva filla, cada di-

vendres quan s’entrena amb mi,

corre de 6 a 7 quilòmetres”. A la

Marta Sánchez, de 14 anys, l’atle-

tisme és un dels esports que li

agrada més, perquè també practica

l’esquí i la natació. La filla de l’An-

tonio és ja una experta en la mitja

marató (de més de 21 quilòmetres)

i en altres curses populars que es

fan a Barcelona?

Antonio Sánchez voldria que tot-

hom practiqués l’atletisme. “Jo

sempre he corregut, des de petit.

Quan era més jove, corria les pro-

ves de velocitat, i és clar, ara amb

més edat hem dedico a la resistèn-

cia”. Corre cinc hores a la setmana i

ho recomana a tothom: “És molt bo

per a la salut mental i física, i què

millor que córrer en la teva ciutat”. 

Antonio Sánchez i la seva filla Marta.

Els guardonats de l’any passat amb el regidor del Districte Jordi Hereu.

Cursa de la Mercè: l’esport
més popular de Barcelona

L A  P R E M S A  D E  B A R R I  D I U . . .
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Gitano o calé?

Gitano

No és desfavorable?

Gitano, com a referent a la raça gitana

és correcte, ara bé, si s’utilitza com a

descrèdit no és acceptable.

Com s’arriba a president d’una

comunitat gitana?

Com la gent paia, quan a una persona

se li veuen aptituds i ganes de fer coses

per la comunitat, és molt fàcil que surti

escollida. 

Entre president i patriarca hi ha

diferència?

El Patriarca ve donat pel tarannà, la

manera de ser, l’edat i és el mateix po-

ble el que ho exigeix.

La seva associació que li exigeix?

No, sóc jo l’exigent amb ells.

I què els demana?

Que és comportin com a gent normal,

que treballin, que siguin ciutadans.

I la convivència?

Les relacions entre paios i gitanos són

força bones, encara que en ocasions es

generin friccions per un cert racisme.

Friccions?

Des que els gitanos vam arribar a Es-

panya, hem volgut comportar-nos com

a ciutadans normals, però sempre hem

estat perseguits i maltractats. A l’hora

de cercar una feina som discriminats,

hem viscut com hem pogut i sempre

ens han associat amb el delicte. 

I la seva família, d’on ve?

Nosaltres venim de Montefrío, Grana-

da i per tant som d’aquí. 

Per què va un gitano a demanar

feina?

Perquè tots tenim el dret de treballar;

ara, quan la trobes, no te la donen.

Per això es dediquen a la venda

ambulant?

Sí, ja que no tenen una altra cosa.

Els fa més lliures?

No és el mateix treballar per a algú que

fer-ho per a ells mateixos, però això

també genera una certa incertesa.

Per quan es jubili?

No necessàriament, ja que nosaltres

cotitzem els autònoms i paguem tots

els impostos que ens pertoca.

Parli’m del seu col·lectiu?

Doncs aquí al barri convivim molt bé

amb la gent paia.

Són molts?

Unes quatre-centes persones.

Vostès fan moltes festes, oi?

Sempre que hi ha un casament, una co-

munió o algun fet social dels que se ce-

lebren.

Són tan algres com tothom pensa?

El gitano és molt alegre de mena.

Molt alegre tot i la mala imatge?

(Riu) Es porta a la sang, el gitano és així.

Una festa, quant pot durar?

Depèn, un casament podria durar en-

tre tres o quatre dies, el que succeeix és

que per la manca d’un espai adequat no

poden durar tant.

El cos aguanta tant?

Surts a ballar, t’asseus, menges alguna

cosa, bé, vas amunt i avall.

I la festa d’ahir? 

Una petició de mà.

Però això no és de l’alta societat?

Sí, però em sembla que no tenen tanta

gràcia com nosaltres.

Com és la petició?

Una festa familiar en què les famílies

accepten el compromís del casament.

O la celebren?

En un local gran, però tenim molts im-

pediments per trobar-ne. La cultura gi-

tana té tradicions que no acaben d’en-

caixar en els establiments existents.

Penso que seria bo poder comptar amb

un gran envelat, que l’administració

proporcionés, per a aquestes celebra-

cions i que fins i tot podria servir per

vetllar els nostres morts.

Es diu que estan tancats i anco-

rats en el passat?

En assumptes de família sí.

Els Fajardos són un gran clan?

Quan vam arribar als anys 60, tan sols

hi havia una família gitana al Bon Pas-

tor, ara som moltes més, però no veig

pas diferències entre els paios i els gita-

nos. Fa molts anys que estem inte-

grats.

Té fills?

Set. 

Parli’m de la dona

La dona ha prosperat una barbaritat,

tant en llibertat com en convivència i

també ha guanyat en estudis.

Però quan es casa...?

Ho fa de veritat, es dóna al marit, però

això no vol dir que aquest la pugui trac-

tar malament. 

Què seria d’un gitano sense la

seva dona?

Res.

I els vells?

Són els pilars de la cultura i del poble

gitano i amb el seus consells i bona vo-

luntat exerceixen com a jutges de pau.

E N T R E V I S T A J u a n  F a j a r d o ,  u n  g i t a n o  d e l  B o n  P a s t o r

Juan Fajardo, amb els seus germans, tot un símbol de la família.

“Els gitanos ens hem
comportat com a ciu-
tadans normals, però
hem estat perseguits”
President de l’Associació Gitana del seu barri,

Juan Fajardo, que dispensa un somriure fàcil, és

l’anima d’un important col·lectiu de ciutadans,

no sempre ben valorats

“No veig pas diferències
entre els paios i els

gitanos, ja que fa molts
anys que estem integrats”

Josep Maria
Contel
Periodista


