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El primer desig en els temps que vivim és obligat: que baixi
l'atur i que les famílies que estan passant moments difícils
puguin superar-los. Això sí, sense que això signifiqui

tornar a entrar en l'espiral d'endeutament i especulació, i per
tant de destrucció del territori i emissions de CO2, als quals
havíem arribat. També desitgem que, després d'haver donat
tants milions dels nostres impostos als bancs, a més de la
custòdia dels nostres estalvis, les administracions facin alguna
cosa perquè deixin de ser aquests bancs els que decideixen
quan és l'hora que els projectes empresarials funcionin i quan
no, quan hem de comprar habitatges tots o no en pot comprar
ningú (ni tan sols un de protecció oficial que t'ha tocat en un
sorteig), etc.

Pel que fa a Sant Andreu, el primer i també obligat és desitjar

que tornin sans i estalvis els tres cooperants segrestats de
l'entitat, que té la seu al barri, Barcelona Acció Solidària. També
esperem que la proximitat de les eleccions ajudi a que aquest
2010 es faci tot allò que era al Pla d’Actuació del Districte i no
s'ha fet encara: equipaments de Casernes i Fabra i Coats,
habitatge protegit de Casernes i Can Portabella, protecció del
casc antic, entre altres.

Amb el vostre suport, esperem que l'Associació pugui seguir
influint i defensant els interessos locals amb una perspectiva
global.

Bon any 2010!

JJuunnttaa ddee ll’’AAVVVV ddee SSaanntt AAnnddrreeuu ddee PPaalloommaarr

93 345 96 98!
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GGRRUUPP DDEE PPIINNTTOORRSS DDEE SSAANNTT
AANNDDRREEUU
ONZE DE SETEMBRE

MOSTRA DE PINTURA DE 10
A 13.30H. CADA 1ER DIS-
SABTE DE MES NO FESTIU.

AATTEENNEEUU OOBBRREERR DDEE SSAANNTT AANN--
DDRREEUU
ABAT ODÓ, 71.  933112343 
DE 17 A 20H DE DILLUNS A
DIJOUS. WWW.ATENEUSAN-
TANDREU.ORG

OORRFFEEÓÓ LL’’EECCOO DDEE CCAATTAALLUUNNYYAA
ABAT ODÓ, 71. 933112343
›ORFEÓ: ASSAJOS. DL: 20 A
21:30. DC.: DE 20:30 A 22

›CORAL PLANÇONS (INFAN-
TIL): ASSAJOS DJ. DE 17.30
A 19H.
›GRUP CULTURAL

CCEENNTTRREE DD’’EESSTTUUDDIISS IIGGNNAASSII
IIGGLLÉÉSSIIAASS IGNASI IGLESIAS,
33. 933463990
DIMARTS DE 17 A 20H.

AASSSSOOCCIIAACCIIÓÓ DDEE PPUUNNTTAAIIRREESS
DDEELL DDIISSTTRRIICCTTEE LOCAL DE

SANT PACIÀ 649599072
CURSETS ESPECÍFICS
(MITJA ARTÍSTICA, FRIVO-
LITÉ, COMENÇAR PUNTES). 

CCOORRAALL SSAANNTT AANNDDRREEUU LLOOCCAALL
DDEE SSAANNTT PPAACCIIÀÀ 
93 352 53 13
›ADULTS: DJ DE 21.45 A
23.15H.
›SECCIÓ INFANTIL (DE 4 A
16 ANYS): DJ DE 18.15 A
19.15H (PETITS) I DE 19.15
A 20.30H (MITJANS I
GRANS).
CCOOUUNNTTRRYY SSAANNTT PPAACCIIÀÀ -- AAMMIICCSS
DDEELL CCOOUUNNTTRRYY -- LLIINNEE DDAANNCCEE
696 58 36 74
DIMARTS 20-21 O 21-22 H.
DIMECRES 19-20 O 20-21H.

CCOORRAALL CCAAPPEELLLLAA GGRRAAMMAALLLLAA
PPAARRRRÒÒQQUUIIAA DDEE SSAANNTT AANNDDRREEUU..
ASSAJOS DM 21:30H. SOM
UNA CORAL DE GENT JOVE.
SI T’AGRADA CANTAR I PAS-
SAR-T’HO BÉ: T’ESPEREM. 

CCAASSAALL DD’’AAVVIISS BBAASSCCÒÒNNIIAA
BASCÒNIA, 42. 933459495
ACTIVITATS, TALLERS I CUR-
SETS PER A LA GENT GRAN. 

OORRFFEEÓÓ LLAA LLIIRRAA
COROLEU, 15  
DIMECRES DE 21 A 23H O
ORFEOLALIRA@LYCOS.ES
BUSQUEM CANTAIRES PER
REFORÇAR LES 4 CORDES. 

CCAASSAA AASSIILL DDEE SSAANNTT AANNDDRREEUU
DDEE PPAALLOOMMAARR 
93 345 35 29 (SUSANNA)
BUSQUEM PERSONES DIS-
POSA DES A REALITZAR DI-
FERENTS TAS QUES DE
VOLUNTARIAT (PASSEJAR,
ACOMPANYAR...).

FFOOMMEENNTT SSAARRDDAANNIISSTTAA
AANNDDRREEUUEENNCC
CAN GUARDIOLA, DL DE
19.45 A 21H I DJ DE 10.30H
A 11.30H. CAN GALTA CRE-
MAT, DC DE 19.15 A 21H.
CURSETS GRATUÏTS DE
SARDANES! T’ENSENYEM A
BALLAR, COMPTAR I REPAR-
TIR SARDANES! 

GGRRUUPP TTEEAATTRRAALL AANNTTIIFFAAZZ
LLOOCCAALL DDEE SSAANNTT PPAACCIIÀÀ..
932744501 (JESÚS).
DE 22.00 A 22.30H, DLL I
DC. WWW.GTANTIFAZ.ORGT.
ANTIFAZ@HOTMAIL.COM

EESSBBAARRTT MMAARREE NNOOSSTTRRUUMM
LLOOCCAALL DDEE SSAANNTT PPAACCIIÀÀ
DV. DE 17.30 A 19.15H. SI
TENS ENTRE 6 I 13 ANYS I
VOLS APRENDRE A BALLAR
DANSA CATALANA, VINE A
L’ESBART.

AASSSSOOCCIIAACCIIÓÓ DDEE DDOONNEESS
PPAALL··LLAASS--AATTEENNEEAA DDEE BBAARRCCEE--
LLOONNAA
CUBA, 2.  CAN GUARDIOLA.  
SI TENS INQUIETUDS I
GANES DE PARTICIPAR, ENS
REUNIM ELS DIMARTS AL-
TERNATIUS A LES 19H.

CCOORRDDAADDAA,, AASSSSOOCCIIAACCIIÓÓ  EEXX--
CCUURRSSIIOONNIISSTTAA II EECCOOLLOOGGIISSTTAA..
CUBA 2. CAN GUARDIOLA.
935019801
VISITES CONCERTADES DE
DLL. A DJ.DE 10 A 14 H.,
DLL. I DC. DE 16 A 19.30.
SENDERISME I ACTIVITATS
DE MUNTANYA GUIADES.
TRUCA’NS I T’INFORMA-
REM.SECRETARIA@COR-
DADA.ORG,
WWW.CORDADA.ORG. 

AAGGRRUUPPAACCIIÓÓ EEXXCCUURRSSIIOONNIISSTTAA
MMUUNNTTAANNYYAA

MONTSEC 9. 933469604
DM. I DJ 20 A 22H.
ACTIVITATS DE MUNTANYA,
SORTIDES INFANTILS,
SENDERISME, BTT, ESQUÍ,
ALTA MUNTANYA,
FOTOGRAFIA, ESPELEOLOGIA.
WWW.AEMUNTANYA.CAT

AASSSSOOCCIIAACCIIÓÓ PPEERR LLAA DDEEFFEENNSSAA
DDEE LLAA GGEENNTT GGRRAANN ((AADDDDEEGG))
CENTRE CÍVIC DE SANT
ANDREU (C. GRAN DE SANT
ANDREU, 111)
ACTIVITATS, TALLERS,
REFORÇ DE LA MEMÒRIA PER
A LA GENT GRAN

AATTEENNEEUU HHAARRMMOONNIIAA--FFEEDDEERRAA--
CCIIÓÓ  DD’’EENNTTIITTAATTSS CCUULLTTUURRAALLSS II
DDEE LLLLEEUURREE DDEE SSAANNTT AANNDDRREEUU
DDEE PPAALLOOMMAARR
WWW.ATENEUHARMONIA.BLO
GSPOT.COM

L’ASSOCIACIÓ RESPON: SI VOLEU FER-NOS ARRIBAR
LES VOSTRES QUEIXES URBANÍSTIQUES I SOCIALS,
SUGGERIMENTS, AGRAÏMENTS, ETCÈTERA, TRU-
QUEU-NOS AL 93 345 96 98 I DEIXEU EL VOSTRE MISSAT-
GE. TAMBÉ TENIM FAX.
VISITA AMB L’ADVOCAT: LES VISITES AMB LES ADVO-
CADES LOURDES ROMEO I ANNA RAFART S’HAURAN
DE CONCERTAR AMB LA SECRETARIA DE L’AVV.
ELS ESTATUTS DE L’ASSOCIACIÓ DE VEÏNS: JA ELS
PODEU RECOLLIR AL CARRER BALARI I JOVANY, 14

VISITA AMB L’ARQUITECTA: LES CONSULTES LES REA-
LITZA L’ARQUITECTA ANNA JIMENEZ. PER CONCERTAR
HORA CALDRÀ QUE DEMANEU VISITA CONCERTADA A
TRAVÉS DE LA SECRETARIA DE L’ASSOCIACIÓ.
SINERA, MÚTUA D’ENTERRAMENTS: ÉS UNA MUTUALI-
TAT DE PREVISIÓ SOCIAL, SENSE ÀNIM DE LUCRE,
QUE COBREIX LES DESPESES DE L’ENTERRAMENT
DELS MEMBRES DE LA UNITAT FAMILIAR. US PODEU
ADREÇAR A L’AVV DE DILLUNS A DIVENDRES DE 6 A 8
DEL VESPRE. TEL: 93 345 96 98.
CURSOS DE L’AVV: PEL CURS 2008-2009, LABORS I MAN-
UALITATS, IOGA, PATCHWORK, BALLS DE SALÓ I COUNTRY. 

Totes les consultes són gratuïtes pels socis però
cal presentar el rebut de la quota corresponent a
l’any en curs i demanar cita prèvia de dilluns a
divendres de 18 a 20 hores al 93 345 96 98.

SERVEIS 
DE L�AVV

ENTITATS
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aammbb uunnaa eexxtteennssiióó mmààxxiimmaa ddee 1155 llíínniieess mmeeccaannooggrraaffiiaaddeess.. 

$Noia resident a Sant Andreu
s’ofereix per a la cura de

persones grans o nens. Amb
estudis de geriatria i papers en

regla. Tel: 620.35.43.84.

$Noi bolivià resident a Sant
Andreu s’ofereix per

acompanyar o fer encàrrecs a
gent gran. Telf: 662.06.01.21

$Perruquera s’ofereix a
pentinar senyores que no

puguin sortir de casa. Preu
econòmic. Telf. 93.360.06.45

637.36.04.60, Angelina.

$Busco feina a temps parcial
des de casa de transcripció

de textos per editorials o
similars. Soc discapacitada i

no puc treballar fora de casa.
Ofereixo motivació, interès i

ganes d’aprendre. Telf.
93.180.24.78, Montse.

$Sóc del barri, catalana i
m’ofereixo per cuidar gent gran

o nens per les tardes. Telf.
689.29.89.24, Griselda (tardes).

Es venen:
$Venc 1 títol.

catiroyo@yahoo.es (Cati)
$Es ven 1 o 2 títols del 

CN Sant Andreu. 639.23.73.54.
$3 títols (es poden 

vendre per separat). Tel:
619.70.82.57 / 649.98.06.20.

$Venc màquina de cosir 
nova marca WERTHEIH  

amb pedal, motor i 
12 discs. 630.13.61.81 

$Busco programes de Festa
Major antics i altres documents

del barri. 619.81.75.48 David

$Venc “cadira-vàter” i
caminador. Tel: 93.345.34.19

$Senyora seriosa i formal de
60 anys li agradaria sortir 

amb un senyor d’edat similar
que li agradi anar al cinema,

passejar, ballar... Tel:
689.29.89.24 (trucar a les

tardes).

al carrer Guardiola i Feliu. Telf.
630.13.61.81

$Es lloga plaça de pàrquing al
c/Lanzarote. Dimensions:

2.30m x 4.75m. Pàrquing amb
vigilància. De fàcil accés,

maniobrabilitat i mobilitat total.
93.346.03.23 (Miquel Mayol).

$Venc àtic al centre de Sant
Andreu, totalment reformat i per

entrar a viure. Ascensor, 2
habitacions, bany, cuina,

menjador i terrassa de 25m2.
Tot exterior. Preu 234.000 E.

Telf. 667.03.64.85 /
655.62.33.24, Sergi.

$Venc pis, ideal parelles, a la
plaça Nadal, prop dels cinemes
Lauren - Sant Andreu. Tot nou.

Preu a convenir. 
689.29.89.24,

Griselda (tardes).  

$Es lloga habitació a Sant
Andreu. Ambient agradable i

amb dret a cuina i lavabo. Preu
a convenir amb despeses

incloses. Telf. 649.35.31.27,
Josep Ma.

$Senyora s’ofereix per fer
feines a les cases o neteja

d’oficines. 672.78.01.17 Edith.

$Es busca senyora/noia
catalana que no fumi i que

sàpiga informàtica i domini la
creació/disseny de pàgines web

amb veu (àudio). Per hores
convingudes i dies alterns.

Preu: 12!/hora. Visc a Sant
Andreu. Telf: 93.311.84.72

$Senyora terapeuta titulada
s’ofereix per fer massatges a

domicili (preu especial
pensionistes: 15!).  També per
atendre persones grans, fer el

menjar, higiene personal,
pedicura, acompanyar al

metge. Així mateix, ofereixo
aquest servei per a nens. Tinc

carnet de conduir. Estic
disponible les 24 hores de tots

els dies. Tel: 607.23.96.30

$Llogo pàrking per a moto al
c/Malats. 630.13.61.81.

$Es lloga plaça de pàrking

FEINA

IMMOBILIARI

C.N SANT ANDREU

DIVERSOS

QUÈ TENS, QUÈ VOLS?
LLaa ddaattaa ddee ttaannccaammeenntt 
ddeell pprrooppeerr nnúúmmeerroo ééss eell 
10 de febrer

El Capapeus 
fa 30 anys

avvsantandreu.cat
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ELS VEÏNS ESCRIUEN

Decidir viure a una plaça on hi ha un Mercat com el de Sant
Andreu del Palomar, es bucòlic i místic i et fa endinsar-te en
el Sant Andreu poble, on els veïns es coneixen pel sobrenom
i vius de ben a prop la vida de poble. Viure al Mercat també
te els seus inconvenients com el soroll, els camions de les
escombraries, les olors, etc.. però son coses habituals d’un
mercat i per tant es normal i ho assumeixes. El Mercat, si no
m’equivoco, te un sistema de gestió de residus intern i per
tant totes les seves deixalles les recullen per la porta del
darrera els camions de BCN neta. Si es així, no entenc l’estat
diari dels contenidors de la Plaça del Mercadal, contenidors
únicament de rebuig i d’orgànic, tot sigui dit, que habitualment
son plens de cartró, plàstic, poliespan, restes de verdura
sense bossa, restes de peix sense bossa, restes de carn
sense bossa i un munt de residus que a part de fer pudor, no estan
ubicats al lloc on els pertoca. Com volem ser un poble modern,
cosmopolita i estar en acord amb l’entorn que ens envolta, si els
nostres comerços no son capaços de reciclar com cal els residus
que ells mateixos produeixen? Quin exemple donem als nostres fills
quan a casa treballem pel reciclatge i a l’hora de deixar les bosses

al contenidor ens trobem amb les deixalles sense separar i en l’estat
de la fotografia? A part d’un canvi d’actitud per part dels nostres
comerços en referència al reciclatge, també crec que a la plaça del
Mercadal necessitem que ens col•loquin contenidors de reciclatge de
paper, plàstic i vidre. D’aquesta manera es facilitarà el reciclatge en
el si de plaça. EEddggaarr CCrriissttóóbbaall

El reciclatge i el Mercat de Sant Andreu, incompatibles?

E-Aparcar!
Aparcar, desar, guardar, descansar del cotxe a Sant Andreu és
gairebé impossible. Si vols una plaça de pàrking, en lloguer, al
pàrking públic del SAT, t’has d’apuntar a la llista d’espera. Jo
ocupo el lloc 90, així que calculo que en 2 o 3 anys em faran un
truc. El més probable és que m’hagi desfet del cotxe, si puc, o
m’hagi canviat de poble, un poble on pugui deixar el cotxe en
alguna banda, pagant s’entèn. Per cada obra que s’encenta a
Sant Andreu, desapareixen zones d’aparcament al carrer. I, en
canvi, no apareixen pàrkings públics i privats, d’aquests que es
paguen. 

Al llindar de Sant Andreu amb el Bon Pastor, ja fa gairebé un any
que han desaparegut els espais d’aparcament per donar pas a
les obres del TGV que no seran precisament ràpides. Al final de
la Rambla Onze de Setembre passa exactament el mateix, les
obres es mengen els espais que abans ocupaven els cotxes.
Algú pensarà que els cotxes no són un paisatge bonic, i que les
obres ens milloraran el barri. Segur, hi estic d’acord. Ara bé, que
fem del cotxe si el necessitem per treballar? Si no hi ha zones
d’aparcament per deixar els cotxes per les nits? On jo visc, a la

nova zona remodelada dels carrers Neopàtria, Llenguadoc,
Vallès, Monges...s’ha canviat la fesomia d’un dia per l’altre –és
un dir, els veïns ja saben que s’ha trigat més d’un any- ara hi
tenim arbres morts (ben bé la meitat) i pilones. Tampoc es pot
aparcar, els que paguen “vado” sí, la resta no. Que els hi
demanin als mecànics de la zona, n’hi ha més de 2 i 3, que ara
no poden deixar els cotxes que estaven arreglant a la vorera. 

El pla E o pla Zapatero ha donat feina a uns quants paletes
remodelant tota la zona de monges, però els veïns ens hem de
pagar un pàrking que no tenim i els mecànics i les botigues han
passat uns mesos de por. A aquests paletes els podrien haver fet
construir un pàrking públic que hauríem pagat després els veïns
i usuaris, o bé, i encara millor, els haguessin pogut fitxar com a
conductors del 34, un autobus que connecta els andreuencs amb
l’altra punta de la ciutat, d’hora en hora, al mateix ritme que
arribes a Vic en cotxe! Potser el problema el tenim els que usem
el cotxe per la feina, serà millor que ens despatxin, així cobrarem
l’atur i ens vendrem el cotxe. 

JJoorrddiinnaa TTaarrrréé ii OOllaaiizz

NECROLÒGICA: Expressem el nostre condol a la família de Joan Pallarès-Personat per la mort de la seva mare a l’edat de 84 anys.
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ELS LLUMS I LES LLUMS DE LA BIBLIOTECA
La Biblioteca Ignasi Iglésias del Centre Cultural Can Fabra ha
fet sempre mèrits per ser considerada un dels equipaments
sostenibles de la ciutat. Això ens van explicar amb la seva
obertura, quan ens van donar detalls molt concrets, per exemple,
del tipus de llums utilitzats. Però des del primer dia, i sobretot 

quan l’hivern ens tanca el dia més d’hora, les làmpades que
haurien d’ajudar-nos a llegir a la zona de les taules les tenim
darrera el clatell, i el cap, per petit que el tinguem, ens fa ombra
sobre els llibres i ens ennuvola l’estudi. Molts llums, i poques
llums a l’hora de pensar en la llum. Fins quan?

REOBERTURA DEL VERSALLES
A hores d’ara ja ho deu saber tothom. El Versalles tornarà a obrir
les seves portes. I ben aviat, segons sembla. Ens ha arribat la
piulada el mateix dia que vèiem com els vidres del nostre bar
emblemàtic s’han pintat de paper d’embalar. A dins, diuen, obres.
Altre cop! Va, ens estalviarem els comentaris... El nom dels 

protagonistes i els detalls de tot plegat els deixem per quan la
cosa sigui del tot noticiable. Això només és un avançament. Això
sí, no ens podem estar de fer un suggeriment: alcem la copa –
plena del que sigui, que no professem superstició– i brandem-la
per celebrar-ho.

DE SAVIS I PASSEJADES
Només l’evangeli de Mateu dedica un capítol de dotze versets a
la visita que uns savis d’Orient van fer a Jesús de Natzaret. I la
situa abans de la matança d’innocents, ja que són aquests savis
que alerten el rei Herodes del naixement de Jesús. La tradició ha
volgut transformar els savis en reis, i aquesta visita en una
cavalcada. I a Sant Andreu, que tenim potestat per canviar la
Història, hem decidit que ara la passejada dels savis la presideix
la mateixa família de Jesús, que passa d’objecte de la visita a
subjecte implicat en la mateixa. Només queda una pregunta: a
qui aniran a veure, ara, tots plegats?

V

y

M

U

...BLA, BLA, BLA

BLA, BLA, BLA...

el xafarder

...BLA, BLA, BLA

DE FESTES
L’any que ve, sembla, diuen, pot no haver-hi envelat de Festa
Major a Can Fabra. O, si més no, no com el coneixem els últims
anys. L’any que ve no volem dir aquest pròxim novembre, no,
sinó el que vindrà després del proper cap d’any. Podria ser,
doncs, que enlloc d’envelat, hi hagués nau, i que enlloc de
muntar-se la festa a la riba dreta del carrer Sant Adrià, es muntés
a la riba esquerra. S’entén? S’ha comentat en una reunió de la
Comissió de Seguiment de la Coats del desembre passat que
les naus polivalents I+J del futur excomplex fabril estaran
acabades al maig del 2011. No cau tan lluny, ben mirat.

cap a peus | gener
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DAVID ROYO
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A l’AVV oferim un nou curset
de Pilates amb relaxació
dirigida. 
Tots els dilluns a les 11h.
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La rehabilitació i urbanització del recinte fabril de la Fabra i Coats tira
endavant. Almenys, tots els projectes que depenen
econòmicament del Districte. El Casal de Barri (edifici C), la Sala

Polivalent, les naus I+J i la nau per entitats (edfici A) ja tenen dates
d’inici i finalització d’obres. Així ho va fer saber el districte en la passada
comissió de seguiment del 16 de desembre, on l’Associació de Veïns
va aconseguir finalment, i després de moltes reivindicacions, que
s’organitzés un grup de treball que es reunirà cada tres mesos per fer
el seguiment dels diversos projectes. Així doncs, aquesta comissió
treballarà en tres grups temàtics: cultura, patrimoni i educació. Les
primeres reunions estan previstes per a la primera setmana de febrer.

>Les obres de l’edifici A, que allotjarà diferents entitats,
començaran al juny i finalizaran un any després, el juny de 2011. La nau
voreja el perímetre del recinte pel carrer de Sant Adrià i té només una
planta de gairebé 950m" d’espai útil. De moment, només la Federació
Catalana d’Escacs en té reservats uns 300 m". Per tant, encara en
queden uns 650 a disposició d’aquelles entitats que no tinguin un lloc
on desenvolupar la seva activitat a Sant Andreu.

>Les naus I+J, que seran una sola Sala Polivalent, començaran a
rehabilitar-se al setembre i les obres finalitzaran a finals de maig de
2011. Aquest edifici està situat darrera els edificis d’habitatges del carrer
Gran de Sant Andreu i podrà acollir ja al 2011 la Festa Major de Sant
Andreu. L’espai útil d’aquestes dues naus és de 847m", uns quants
metres menys que el conegut envelat de Festa Major. Això sí, el
projecte preveu que s’hi faci una bona insonorització i una distribució
que permeti fer-hi tot tipus d’actes. D’entre les reformes que cal fer,
destaca la coberta de les naus per poder aïllar correctament el so. 

>Per últim, un dels projectes que es financien amb diners provinents
directament del Districte de Sant Andreu, el Casal de Barri (edifici C),
que ha estat adjucat a la federació d’entitats L’Harmonia. El projecte
d’obres es va adjudicar la segona setmana de desembre de 2009 i es
preveu que comencin els treballs de rehabilitació també durant el mes
de setembre de 2010 i s’acabin a finals de 2011.

>I Finalment, en la passada comissió, també es va debatre sobre
l’edifici d’habitatges per a gent jove situat al carrer Parellada. Ara
mateix, s’està treballant en la redacció del projecte executiu. De

moment, però, se sap que acollirà 80 habitatges d’uns 40m" útils,
cadascun dels quals tindrà un dormitori, una sala menjador amb cuina
i un bany. Com tots els edificis d’habitatges de gent jove, hi ha previstos
uns espais comuns per als veïns. L’edifici tindrà dos accessos, un pel
carrer Parellada i un altre per l’interior del recinte fabril. 

Tot el projecte d’habitatge protegit, és clar, hauria de conservar el mur
de mamposteria del carrer de Parellada, tal com demanen els Amics
de la Fabra i Coats. Segons l’entitat, el mur és encara més antic que la
majoria dels edificis catalogats del recinte fabril. El Patronat Municipal
de l’Habitatge, que promou els habitatges per a Gent Jove, a més, s’ha
compromès a estudiar alguna solució que permeti il·luminar
correctament els habitatges de planta baixa.

MMoonnttssee TTaarrrréé 

Les naus de la Fabra i Coats destinades a les entitats
culturals i socials s’enllestiran a finals de 2011
La Festa Major d’aquell any ja se celebrarà a la nova Sala Polivalent ! La Federació Catalana
d’Escacs i l’ateneu cultural L’Harmonia ja tenen un espai adjudicat ! L’oferta d’habitatge per
joves serà de 80 pisos d’uns 40m2

CARRER DE SANT ADRIÀ

CARRER DE PARELLADA

HABITATGE 

PER JOVES

CASAL DE BARRI

ENTITATS
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Ha acabat un altre any, i a diferència
d’altres, aquest any ja s’han mogut les
excavadores a les vies. I nosaltres

també ho hem fet. En aquests moments
amb el tema de l’Alta Velocitat a Sant Andreu
tenim uns quants fronts oberts.

Per un costat el projecte de l’estació de Sant
Andreu Comtal ha canviat, fins ara tenia
dues entrades (al c/St Adrià i al c/ Joan
Torres). Ara el projecte queda amb una sola
entrada a l’alçada de la actual estació. A més
hi ha certs problemes d’accés a l’estació pels
vianants des de Sant Andreu. Esperem que
els arquitectes hi trobin les solucions
adequades. Just a l’altre costat, al c/ Ferran
Junoy hi ha una trinxera que ha de
desaparèixer i a més, al costat de Baró de
Viver volem que es construeixi el camp de
futbol que es va perdre en aquest barri. Entre
diverses AVV li hem demanat al Sr. García
Bragado, regidor d’urbanisme de
l’Ajuntament que ens rebi per poder explicar-
li aquestes demandes, i

AAVVVV
Assemblea ordinària de
l’Associació de Veïns
EL proper 2 de març està convocada
l’Assemblea General Ordinària de socis
de la nostra entitat que es celebrarà a les
19h. Hi haurà una renovació de membres
de Junta i s’incorporaran amb tota
probabilitat cinc nous membres. A més,
es tractaran diversos temes com les
obres del TAV, els projectes de la Fabra i
Coats, l’habitatge protegit a les Casernes
i la informació del futur projecte sanitari a
les casernes.  

SSÍÍNNDDIICCAA DDEE GGRREEUUGGEESS
L’AVV dóna suport a Eva
Fernández com a síndica de
Greuges de Barcelona
La Junta de la nostra Associació de Veïns
ha decidit donar suport a la candidatura
d’Eva Fernández a la sindicatura de
Greuges de Barcelona. Actualment és
presidenta de la Federació d’Associació
de Veïns i Veïnes de Barcelona (FAVB) i
és una persona compromesa amb el
moviment veïnal de la ciutat.

RREEIIVVIINNDDIICCAACCIIÓÓ
Arriba la 4a. calçotada de
l’Harmonia 
El proper dissabte 20 de febrer es
celebrarà la quarta calçotada de la
federació d’entitats de l’Harmonia que
reivindica la gestió del Casal de Barri de
l’edifici C de la Fabra i Coats per albergar-
hi un ateneu popular i cultural. 
Vegeu més informació a: 
www.ateneuharmonia.blogspot.com.

CCUULLTTUURRAA
L’Orfeó La Lira en el 650è
aniversari de la Generalitat
La coral andreuenca va ser l’escollida  per
cantar l’Himne Nacional de Catalunya en
finalitzar l’acte central d’aquesta
efemèride al Saló Sant Jordi del Palau de
la Generalitat el 19 de desembre. La coral
va ser dirigida pel director Carles Grèbol,
acompanyat per La Grande Chapelle.

12

Les excavadores ja treballen a les vies 
Estat del projecte de l’alta velocitat a St. Andreu

Entra al 
Facebook 
del 
Capapeus!
Et posarem 
al dia!

veure com ho podrem aconseguir.Un altre
tema que ens preocupa és el de la mobilitat
a la sortida del vial soterrat. Aquest apareix
en superfície a l’alçada del c/ Garcilaso just
abans del vestíbul de l’estació de la Sagrera.
Que passarà quan el tap de taxis, busos i

altres vehicles no deixin circular al cotxes que
vindran pel vial segregat? Com
aconseguirem que aquell que vulgui entrar a
BCN no utilitzi el viari segregat com una
ampliació de la Meridiana (que té molts més
semàfors) i no per anar a l’estació?

Per últim però no menys important, estem
preocupats pels pressupostos. Sabem que
estem en temps difícils i ens dóna la
impressió que per fer el parc de sobre les
vies, no hi haurà diners. No ens
conformarem amb una gran superfície
asfaltada i pintada de color verd amb dos
bancs i un fanal de disseny. Volem que el
parc que s’ha promès des de fa tants anys
acabi sent una realitat. PPaauu MMaadduueellll
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CCOOMMEERRÇÇ
El bar Versalles obrirà les
portes de nou
Cristian Puigdollers i la UE Sant Andreu
seran els dos accionistes que tiraran
endavant el projecte del nou Versalles.
El Cristian serà el nou responsable del
bar que està previst que obri les seves
portes a mitjans de febrer. Durant els
tres tombs, el passat 10 de gener, van
fer una preestrena oferint uns borregos
de Sant Antoni i vi ranci als tots els
participants. Estigueu atents al proper
número del CAPAPEUS perquè farem
una edició especial sobre l’obertura del
Versalles, aquest bar tan especial per
tots els andreuencs.

HHIISSTTÒÒRRIIAA
Conferències sobre la
Setmana Tràgica
Us fem una última proposta. El proper
dimecres 20 de gener, a les 19,30 hores,
hi haurà la conferència La Setmana
Tràgica a Sant Andreu de Palomar:
Motius i Fets a càrrec de l’historiador
Jordi Rabassa. La xerrada tindrà lloc al
Centre de Cultura Popular de Sant
Andreu (carrer Arquímedes, 30). I el 26
de gener, a les 19,30 h, a l’auditori de
Can Fabra hi haurà una conferència
d’Heribert Barrera, expresident del
Parlament de Catalunya. Barrera parlarà
a Records i vivències durant la Transició
a Catalunya. Tot dos actes estan
organitzats pel Centre d’Estudis Ignasi
Iglésias (CEII).

La ciutat evoluciona al ritme dels
seus ciutadans. No és només un
topic, sinó una realitat palpable que

aquests dies podem comprovar en
forma d'exposició a la Capella de Santa
Àgata del Museu d'Història de
Barcelona, a la Plaça del Rei.  

Amb el títol 'Barcelona-Madrid, 40 anys
d'acció veïnal', la Federació
d'Associacions de Veïns de Barcelona
(FAVB) i la Federación Regional de
Asociaciones Vecinales de Madrid
(FRAVM) reivindiquen les fites
aconseguides gràcies a la pressió de
veïns i veines d'ambdues ciutats, sense
oblidar algunes de les reclamacions
que han quedat als calaixos dels
ajuntaments. Una exposició, en
definitiva, que vol ser un homenatge a
tots aquells que han donat part del seu
temps per construir una ciutat millor des
dels seus barris i carrers.

Una exposició que compta amb 100
reivindicacions històriques de la ciutat
de Barcelona, en què hi figuren també
algunes de les més importants del
nostre barri, com són l'escola i el Parc
de la Pegaso als terrenys de l'antiga
fàbrica de camions, els equipaments de
Can Fabra (encara per acabar), la
Rambla de Sant Andreu (que volia ser
via ràpida), o les Casernes (en
construcció). S'ha fet molt en els darrers
40 anys, però la lluita veïnal continua,
hi ha molta feina a fer.

Horari de visita (fins a l'1 de febrer): De
dimarts a dissabte de 10 a 14 h i de 16 a
19 h; diumenges de 10 a 20 h i festius de
10 a 15 h. Dilluns tancat. Entrada lliure. 

També trobareu el contingut de
l'exposició a la pàgina web
www.memoriaveinal.org.

SSeerrggii CCaabbeezzaa

Una exposició recorda els 40 anys 
d'acció veïnal a Barcelona i Madrid

FAVB
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l’Últim mes de l’any ens ha dut un temps amb contrastos
marcats de temperatura. La primera meitat va ser força
suau fins l’arribada del fred del dia 13. Entre el 13 i el 21 les
temperatures van baixar fins arribar als 0ºC de mínima amb
glaçades generals, per després recuperar-se a finals de
mes amb valors anormalment elevats de més de 20ºC. Hem
tingut força dies de pluja, però no abundant, propera als
38mm, que ens fa acabar el 2009 amb 578mm en total. 

La méteo
LL’’oobbsseerrvvaaddoorr mmeetteeoorroollòòggiicc ddee SSeerrggii CCoorrrraall BBuueellaa

Variable meteorològica Valor observat Dia
Tª màxima absoluta 20,8ºC 30
Tª mínima absoluta 0,3ºC 20
TªMitjana mensual 10,98ºC -

Pressió máxima 1027hPa 10
Pressió mínima 988hPa 24

Mitjana de pressió 1008,9hPa -
Precipitació total 37,8  mm -

Precipitació màxima (24h) 6,8 mm 15

wwwwww..mmeetteeoocclliimmaattiicc..ccoomm
wwwwww..mmeetteeoossaannttaannddrreeuu..bbllooggssppoott..ccoomm
wwwwww..llaannoossttrraammeetteeoo..ccoomm

Els guanyadors del 23è concurs de fotografia digital
‘Sant  Andreu de Cap a Peus’

1R PREMI
'Qué són grans!'
Isabel Díaz
Pijuan

2N PREMI 'Al cel
i a la terra' Núria
Gabernet i Díaz

3R PREMI 'Inici
de Festa' Ferran
Larriba Montull

!

"

#
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Variable meteorològica Valor observat Dia
Tª màxima absoluta 37ºC 23 juliol
Tª mínima absoluta -0,7ºC 8 gener
TªMitjana mensual 17,24ºC -

Pressió máxima 1029hPa 21 nov.
Pressió mínima 985hPa 3 març

Mitjana de pressió 1014,4hPa -
Precipitació total 578,7  mm -

Precipitació màxima (24h) 97 mm 22 oct.

wwwwww..mmeetteeoocclliimmaattiicc..ccoomm
wwwwww..mmeetteeoossaannttaannddrreeuu..bbllooggssppoott..ccoomm
wwwwww..llaannoossttrraammeetteeoo..ccoomm

La méteo de l’any 2009
LL’’oobbsseerrvvaaddoorr mmeetteeoorroollòòggiicc ddee SSeerrggii CCoorrrraall BBuueellaa

dia de reis,  les glaçades de Gener i Desembre, la calorada
del 23 de Juliol i els aiguats torrencials dels 16 de Setembre
i 22 d’octubre. Esperem que el temps de 2010 no deixi de
sorprendre’ns!          

Deixem enrere un 2009 que podem qualificar com a càlid.
Aquesta anomalia positiva s’ha manifestat sobretot en un
estiu i una tardor realment calorosos, on han persistit les
temperatures altes. Sobre les pluges, podem afirmar que ha
estat un any amb precipitació propera a la mitjana teòrica de
600mm anuals ja que ens hem quedat amb 579mm totals,
i si parlem de la seva distribució en l’any veiem força
regularitat de pluges a l’hivern i a la primavera. En canvi, a
l’estiu i la tardor, ens han fallat els mesos d’agost i novembre
respectivament. I si parlem de fenòmens meteorològics,
aquí si que estem d’enhorabona ja que se’ns han presentat
de tot tipus, alguns d’ells molt severs: la ventada del 24 de
Gener (128km/h), la pedregada del 14 d’Abril, la nevada del

Enguany, la campanya de Reis de l’Associació de Veïns
(AVV) va recollir desenes de joguines que es van repartir a
41 famílies diferents que tenien 68 nens i nenes en total. La

Fina Aguilar (membre actual de la Junta de l’AVV), la Pilar
Gutiérrez i la Flora Rodríguez (antigues membres) van ser les
encarregades d’organitzar la campanya. El dia abans de Reis,
membres de l’AEiG Flor de Neu, com cada any, van ajudar a fer
els paquets per repartir-los l’endemà a les famílies. Malgrat que
algú no ho hagi entès, es va decidir recollir només joguines
noves pensant sempre en els petits que les reben. A ningú li

agrada tenir joguines ja fetes servir. En nom de les
organitzadores de la campanya, volem donar les gràcies a totes
les persones que hi han col·laborat per la donació de juguets i els
esperem l’any vinent.

Un any més, membres de l’Associació de Veïns i de la redacció
de la seva revista, el CAP A PEUS, juntament amb membres de
Sant Andreu x Viure! van fer el sopar de fi d’any al local de la
mateixa AVV el passat 22 de desembre. 

OOrrggaanniittzzaaddoorreess ddee llaa CCaammppaannyyaa ddee RReeiiss ddee ll’’AAVVVV

La Campanya de Reis de l’AVV reparteix joguines a 68 nens
>Els membres de l’AEiG Flor de Neu van fer els paquets per a les famílies necessitades
>Com cada any, l’Associació i els redactors de la revista van celebrar el Sopar de Nadal

DAVID ROYO
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Ateneu Popular 
i Cultural Harmonia: 
un somni que 
pot ser realitat
Diverses entitats del barri aplegades dins de la
Federació L’Harmonia esperen poder gestionar
la nau C de la Fabra i Coats per crear un ateneu
popular i cultural. Després de quatre anys, estan
a prop d’aconseguir-ho.  Ara caldrà negociar amb
el Districte com es distribuiran els més de 2800
m2 que té aquesta nau. Ara, però, el que realment
preocupa és qui gestionarà l’edifici.
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En l’última reunió de la comissió de seguiment de la Coats,
celebrada a l’auditori d’aquest recinte fabril el passat 16 de
desembre, es van presentar els projectes de rehabilitació

de les naus A, C i I+J. En aquests edificis està prevista la creació
d’un espai d’entitats (950 m2), un casal de barri (2820 m2) i una
sala polivalent (870 m2). Totes aquestes remodelacions aniran a
càrrec de l’empresa Barcelona d’Infraestructures Municipals S.A.
(BIMSA).

En relació amb la nau A, que en un principi estava destinada
també a les entitats del barri, el Districte de Sant Andreu va fer
públic el 27 d’abril de l’any passat que cediria un terç d’aquest
espai a la Federació Catalana d’escacs per 25 anys. Això va
causar molt malestar a les entitats del barri que no tenien espai
suficient per desenvolupar les seves activitats, com per exemple
els agrupaments.

L’HARMONIA: UN SOMNI QUE ES POT CONVERTIR EN REALITAT

Però ja feia temps que les entitats de Sant Andreu havien
començat a treballar plegades per aconseguir un espai comú per
poder desenvolupar les activitats i que fos un centre de trobada
per a tothom. I fa exactament dos anys van presentar els estatuts
corresponents al Departament de Justícia de la Generalitat de
Catalunya i es van constituir com a federació. “Vam trobar oportú
normalitzar el col·lectiu de l’Harmonia com una federació
d’entitats. A més, per poder optar a la gestió de l’espai era
imprescindible fer-ho” ens comenta Xavi Serra, membre de
l’Harmonia i dels Diables de Sant Andreu (vegeu l’apunt històric).

“L’Harmonia és fer realitat un somni. L’Harmonia és un espai de
trobada, de creació, de complicitat, de caliu, de cultura i
d’oportunitats. Per sobre de tot, L’Harmonia és la gent.” Aquesta
és l’essència de la federació d’entitats tal i com ho recullen al
seu bloc (www.ateneuharmonia.blogspot.com). El nom el va
proposar l’Ivan, membre de Diables. “Vaig proposar aquest nom

David Royo i Adell

>

A la Calçotada del febrer passat,
L’Harmonia reivindicava un espai social a
la Fabra i Coats, amb concerts i activitats
infantils. / DAVID ROYO
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a l’assemblea, ja que harmonia combina dos conceptes: el
passat, ja que era el nom que duia el nostre poble durant la
República i un homenatge a tots aquells lluitadors, i de futur,
perquè busquem l’harmonia entre totes les entitats que
compartim aquest projecte”. I és que de moment hi ha unes deu
entitats federades amb un conjunt de 1200 associats. Hi trobem
El Borró (cooperativa ecològica de consum), Diables de Sant
Andreu, AE Jaume I, AEiG Flor de Neu, JOC (joventut obrera
cristiana), La Xarxa, El Brot (associació cultural), Grallakatú
(grup de percussió), Cordada (associació excursionista i
ecologista), CEPA (centre d’ecologia i projectes alternatius).
“Vam federar-nos perquè vam veure que era una resposta de
les entitats per compartir uns espais comuns i pel projecte social
que representa el fet de reivindicar la gestió per part de les
mateixes entitats” afirma la Raquel, membre de la cooperativa
ecològica de consum El Borró.

ATENEU POPULAR O CASAL DE BARRI?
L’espai és propietat municipal, és a dir, de l’Ajuntament. I en el
pla d’usos aquest espai es defineix com un casal de barri. Això
no acaba d’agradar a la federació de L’Harmonia que reivindica
el nom d’ateneu popular i cultural. Però tret de la diferència de
nom, la definició d’ús vol ser la mateixa. La web de l’Ajuntament
de Barcelona defineix aquests casals com “uns equipaments
municipals de proximitat per promocionar la vida social i

associativa d’una comunitat amb visió molt local (…) La gestió
anirà a càrrec d’entitats arrelades al territori”.

Fins aquí L’Harmonia comparteix plenament la definició, però
reivindica el paper de la societat civil en la gestió de la cosa
pública i comenten que sovint els espais municipals actuals no
s’adeqüen a les necessitats dels col·lectius, com per exemple en
els desajustos horaris. La Gemma de las Heras de la Xarxa de
Sant Andreu comenta: “ens agradaria gestionar el propi espai,
perquè les entitats puguem decidir les activitats culturals”. I és
que aquest és un punt clau que s’haurà de parlar en els propers
dies amb el Districte. L’Enric Fernàndez, regidor de cultura del
Districte de Sant Andreu, ens comenta que té molt clar que la
gestió l’han de portar les entitats del territori. “Només falta
concretar el model de gestió adient per a aquest espai” afirma
Fernàndez al  CAPAPEUS, que reivindica l’espai com una
igualtat d’oportunitats per a totes les entitats que vulguin
participar-hi.

LES COMISSIONS DE TREBALL I LA CALÇOTADA

La federació d’entitats està organitzada amb cinc comissions de
treball: comissió tècnica, pla d’usos, activitats, economia i
difusió/comunicació. La comissió tècnica és un grup estable de
persones que s’encarrega de mantenir reunions amb el Districte
i participar amb les comissions de seguiment de la Coats o els >

Un moment de la Calçotada del febrer de l’any passat, per reivindicar un Casal de Barri a la Coats. / DAVID ROYO
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Corria l’any 2005 quan a les nostres orelles va arribar
que per fi els terrenys de la Fabra i Coats eren propietat
de l’Ajuntament. És en aquest moment que es va

començar a gestar la idea d’un grup de veïns identificats amb
diferents entitats socials, culturals i de lleure andreuenques
de començar a reunir-nos per tal de xerrar sobre el futur que
volíem en aquest complex fabril amb tanta història.

En un principi es va fer una primera reunió a l’AVV de Sant
Andreu de Palomar on es va parlar sobre les mancances
d’equipaments adequats i, en general, sobre què volíem o no
dins de la Fabra i Coats. Però no va ser fins una mica més
tard que entitats i persones individuals vàrem començar a
creure que calia aprofitar aquest espai per plantejar-hi un
equipament destinat a ser un motor social per les diferents
expressions culturals de Sant Andreu de Palomar. Un equipament
que pogués oferir un oci no comercial fora de l’actual model de
grans superfícies, que oferís serveis a la població (espais
polivalents, bucs d’assaig, espai per tallers, conferències,
exposicions...), i que tot això es compaginés amb uns espais de
qualitat i dissenyats pensant en les entitats que ara es troben en
espais amb una situació precària. La idea era crear i consolidar un
espai de trobada.

A partir d’aquest punt, ens vam començar a reunir al local de
Diables de Sant Andreu amb dos objectius comuns: no deixar
perdre aquesta última oportunitat de recuperar un espai tant
significatiu per Sant Andreu i desenvolupar un projecte obert i
solvent que ens permetés optar a la gestió d’aquest espai, amb la
creença que el futur del projecte depenia de nosaltres, la gent que
vivim i treballem per Sant Andreu, que érem els qui millor podíem
saber com fer-ho i com havia de ser. Aquest espai és el que avui
anomenem L’Harmonia.

Triar aquest nom no va ser difícil ja que reflecteix el sentiment que
volem generar entre tots els veïns, alhora que ens connecta amb
la història de Sant Andreu, ja que en un breu període de temps
durant la República, es va anomenar L’Harmonia de Palomar. Des
d’aquell somni inicial la nostra situació ha canviat significativament.
En primer lloc perquè a dia d’avui ja fa dos anys que estem
constituïdes com a Federació d’entitats, i en segon lloc perquè no
parem de créixer.

història | La història de l’Harmonia | XAVI SERRÀ

La nostra presència al carrer amb l’organització d’actes ja
consolidats a Sant Andreu (les tres calçotades populars amb més
de 500 participants; l’organització de dues festes de la primavera,
amb una convocatòria de participants i d’entitats molt nodrida;
actes per la festa major; taules rodones explicant la nostra
proposta...) la complementem, com la resta d’entitats, amb la (de
vegades) feixuga tasca de seguir els moviments administratius,
assistir a totes les reunions de seguiment de la Fabra i Coats i de
perseguir a l’Ajuntament perquè ens concedeixi reunions per seguir
desenvolupant propostes pel projecte.

A dia d’avui, i després d’un llarg camí, gràcies a l’esforç de molta
gent, hem elaborat un projecte (planells, plans de viabilitat, anàlisi
de les necessitats) que hem anat presentant a l’Ajuntament en
diverses ocasions. Creiem que és gràcies a aquesta constància i
treball que, tot i les dificultats, el Districte ens ha comunicat que en
breu es crearà una Taula de Treball amb arquitectes i L’Harmonia
per tal de configurar aquest espai.

Ara, però, ha arribat el moment de no abaixar la guàrdia i que les
entitats estiguem atentes per tal que les nostres reivindicacions
siguin escoltades i tingudes en compte, ja que no són el fruit del
caprici d’uns pocs, sinó una anàlisi feta a consciència sobre les
necessitats que tenim els veïns, col·lectius i entitats de Sant Andreu
de Palomar. 

XXaavvii SSeerrrràà ééss mmeemmbbrree ddee ll’’HHaarrmmoonniiaa 
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consells de barri. La comissió del pla d’usos ha dissenyat ja un
esborrany segons les necessitats de les entitats federades i
també ha pensat amb espais compartits per a tots els veïns i
veïns (vegeu l’apunt tècnic). La comissió d’activitats planifica,
coordina i recull les propostes de les dues activitats que
organitza L’Harmonia, com són les Festes de la Primavera i la
calçotada. Les comissions d’economia i de comunicació
s’encarreguen de portar la comptabilitat dels actes i de donar a
conèixer el projecte a les entitats i veïns del barri.

Properament L’Harmonia realitzarà la seva activitat més popular
de l’any: la calçotada. Concretament el dissabte 20 de febrer als
jardinets de Can Fabra (darrera la biblioteca) més de 400
persones s’aplegaran per reivindicar que l’espai C de la Coats
sigui un ateneu popular i cultural gaudint d’uns fantàstics calçots.
La Federació també estrenarà el nou logotip, que va guanyar el
concurs a la passsada Festa Major.

EL 2010, UN ANY DECISIU PER A L’HARMONIA

Tothom és conscient que l’any que s’inicia és vital per a les
aspiracions de L’Harmonia. Aviat es reuniran amb el Districte per
parlar del model de gestió de l’espai i saber quin serà el seu pla
d’usos. Fa uns mesos, L’Harmonia va entregar al Districte el
disseny dels espais que havien fet i estan a l’espera de resposta.
Tot i així segueixen treballant. Durant aquest mes de gener
aniran a visitar dos centres per recollir informació sobre el model
de gestió: el Centre Cultural de la Farinera del Clot i el centre
cívic de la Casa Orlandai a Sarrià.

Per altra banda, al mes de setembre hi ha la previsió d’inici d’obres
a càrrec de l’equip redactor de Rafael Vila i la finalització de les
obres està prevista al desembre del 2011. Esperem que per part
del Districte i de L’Harmonia hi hagi un diàleg sincer i de treball
conjunt perquè finalment l’Harmonia pugui ser una realitat d’aquí
dos anys i omplir un buit inexistent a Sant Andreu de Palomar. !
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anàlisi |El projecte de l’Harmonia, al detall | GFEMMA DE LAS HERAS

Des de L’Harmonia es va proposar una distribució d’espais
de l’edifici “C”, un edifici catalogat de quatre plantes
(planta baixa més tres pisos en alçada) amb una

superfície total d’uns 2.820 m2. Es va pensar una distribució
d’espais orientativa segons les necessitats tant actuals com
d’un futur pròxim. La superfície que s’ha assignat a cada espai
és aproximada, ja que encara no es disposa de la superfície
real de les plantes.

La planta baixa seria bàsicament el lloc de trobada. Aquí
s’ubicaria un punt d’informació (25 m2 ) i un espai per a les
cooperatives de consum (50 m2). A la mateixa planta trobaríem
una sala polivalent/teatre, amb un pati de butaques mòbils (150
m2) i aforament per a 100 persones, escenari (50 m2), camerino  
(50 m2) i magatzem/sala d’attrezzo (30 m2). També es crearia un
espai social, amb sala de lectura (150 m2) servei de bar i cuina
(40 m2) i magatzem (25 m2).

A la primera planta s’ubicarien les sales de treball de les
entitats i d’altres usuaris esporàdics, sis despatxos d’uns 20
m2 (alguns serien compartits per diferents entitats), una sala
de reunions de 30 m2, un espai de serveis (tipus copisteria)
de 20 m2, un espai de gestió de l’equipament de 
40 m2 i cinc sales polivalents de 30-40 m2. També s’ha cregut
convenient habilitar una zona àmplia de taquilles i
emmagatzematge.

La segona planta es dedicaria a espais més específics de
creació artística: dues sales polivalents de 20 m2 i una altra de
40 m2, així com dues sales taller (de 30 i 60 m2) i dos
magatzems (un de 80 i l’altre de 30 m2). Tant les sales
polivalents com els tallers podrien disposar d’envans mòbils per
poder adaptar l’espai a les diferents necessitats.

Finalment, a la tercera planta (la més petita de les tres perquè
és a sota d’una coberta inclinada) hi anirien quatre bucs
d’assaig musical (dos de 20 m2 i dos de 40 m2), així com una
sala d’enregistrament (40 m2), un espai multimèdia 
(40 m2) i  un espai de creació audiovisual (80 m2).

A tot això s’han d’afegir les zones comunes de l’edifici: lavabos, 
espais de neteja, passadissos i altres instal·lacions. Per últim,
s’habilitaria un espai exterior davant de l’equipament amb
l’objectiu de dur-hi a terme activitats a l’aire lliure: matinals
infantils o cinema a la fresca, entre d’altres. Seria convenient
que a l’hora de fer la planificació urbanística es tingués en
compte la necessitat d’aquest espai exterior, diàfan, d’uns 500
m2 aproximadament. Actualment s’està a l’espera de la
resposta de l’arquitecte en relació amb la definició dels espais
esmentats.

GGeemmmmaa ddee llaass HHeerraass ééss llaa ddiisssseennyyaaddoorraa 
ddeell pprroojjeeccttee ddee ll’’HHaarrmmoonniiaa

La parada de L’Harmonia a la mostra d’entitats d’aquest any, a
l’esquerra. A la dreta, les naus de la Fabra i Coats, on s’ubicarà el
nou casal cultural i social. A baix, dues plantes de les tres que
tindrà el projecte d’ateneu social de L’Harmonia. / DAVID ROYO
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“L’Harmonia gestionarà un casal
cultural a la Fabra i Coats”
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Pregunta. Ens podries fer cinc cèntims del que
és L’Harmonia?
Resposta. És un projecte per a la consecució i
la gestió d’un Ateneu Cultural i Popular a Sant
Andreu, que ha acabat esdevenint una
Federació d’Entitats per portar la gestió del
futur equipament cultural de proximitat que
funcionarà al recinte fabril de la Fabra i Coats.

P. Quan sorgeix aquest projecte?
R. En el mateix moment en què ens
assabentem que l’Ajuntament ha comprat
les naus de Can Fabra. Molts de nosaltres
ja fa molts anys que reivindiquem espais
per a la cultura i l’ocasió ens venia com
anell al dit.

P.  Qui forma part d’aquesta federació?
R. Som una colla d’entitats andreuenques
molt arrelades, com Diables de Sant Andreu, l’AE Jaume I,
AEiG Flor de Neu, Cooperativa de Consum El Borró,
Associació Cultural El Brot, la JOC, la Xarxa de Sant Andreu,
Cordada, Grallakatú o el CEPA. A més d’aquestes, hi ha tot un
seguit d’entitats que ens donen suport com la mateixa AVV de
Sant Andreu de Palomar.

P.  Quin és el vostre funcionament? 
R.  De moment funcionem a través de comissions de treball
(difusió i comunicació, economia, activitats i comissió tècnica).
Quan es posi en marxa l’equipament tenim clar que haurem de
redefinir tot això.

P.  Esteu oberts a noves entitats?
R. I tant! Ens agradaria ser un ateneu totalment intergeneracional
i intercultural, integrant entitats de tot tipus i colors.

P.  L’Ajuntament defineix aquest espai com un casal de barri i
vosaltres el definiu com un Ateneu Popular i Cultural…
R. De fet és el mateix. A nosaltres ens agrada més la segona

denominació, però el que és realment important són els fets i no
les paraules.

P.  En quina situació us trobeu actualment?
R.  Ben aviat començaran les obres a l’edifici C, que és on s’ha
d’ubicar aquest espai, i ara ens trobem en negociacions amb el
Districte per definir el futur model de gestió.

P.  Veieu voluntat per part del Districte o el mateix Ajuntament
perquè us cedeixin la gestió d’aquest espai?
R.  Tot i que inicialment el Districte no era massa receptiu, d’un
temps ençà han canviat d’actitud i creiem que comencen a valorar
la feina seriosa que hem estat fent durant aquests dos últims anys.

P.  Quines activitats realitzeu per fer conèixer el vostre projecte?
R.  Fins ara ens hem centrat en l’organització d’actes de difusió i
els més coneguts són la calçotada i les festes de la primavera.
La calçotada la fem anualment als jardinets de Can Fabra per a
unes 400 persones i enguany serà el dissabte 20 de febrer.
També hem coordinat l’organització de les Festes de la
Primavera de Sant Andreu d’aquests dos últims anys. !

entrevista | Alberto Aquilué | MEMBRE DE L’HARMONIA

DAVID ROYO
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Em sembla molt bé, però això no
ha de significar que vagi en
detriment d’altres entitats que
també volen tenir el mateix
espai. Totes han de tenir la
mateixa llibertat, però són espais
públics i s’ha d’anar amb cura de
com es reparteixen.

Doncs a mi em sembla perfecte
que s’aprofiti tot aquest espai per
a serveis a la ciutadania. Jo en
concret tinc fills amb inquietuds
culturals i trobo correctíssim que
en aquest barri hi hagi aquest
espai que sigui gestionat per les
entitats del barri.

Estic d’acord, com avui dia tot
és massa ràpid, massa diners,
massa compres... tot el que
sigui cultura, millor. Les entitats
del barri coneixem més les
necessitats de Sant Andreu que
no pas els de l’altra punta de
Barcelona.

Em sembla molt bé que ho
gestionin les pròpies entitats del
barri. L’Ajuntament ja porta moltes
coses... A mi m’interessaria, vaja,
m’agradaria, que es féssin
activitats per jugar amb els nens,
perquè a la Coats s’han de fer
col·legis.

Jo ho veig molt maco, però
malauradament serà costós...
En una federació d’entitats hi ha
moltes maneres de pensar i tant
de bo es pogués unir tothom,
però cada lloc té els seus
directius i posar-se d’acord serà
molt difícil... 

Tot el que sigui per la joventut
em sembla perfecte. Que facin
de tot una mica. Aquí a Sant
Andreu hi ha molts nens, jo
portava als meus fills al Casal
del costat de les Casernes
perquè no s’estiguessin tot el
dia al carrer.

cap a tu | Com veus que les entitats del barri gestionin un espai a la Coats? | PER BORJA MARIA

Jaume Navarro.61 anys. jubilat Maria Dolors Gras. 62 anys. perruquera

Albert González. 39 anys. comercial Ana María de Dios. 42 anys. mestressa de casa

Sandra Pérez. 36 anys. infermeraJosep Pujol. 66 anys. jubilat

Al'Associació donem suport a la reivindicació de la Federació
d'Entitats l'Harmonia que puguin gestionar l'espai destinat
al Casal de barri de la Fabra i Coats. Hem donat aquest

suport després de comprovar que és un projecte prou obert com
perquè hi càpiguen tots aquells projectes culturals i socials
andreuencs que necessitin un espai. Com a entitat amb local, el
qual sovint cedim per activitats de tot tipus, podem donar fe que
la mancança d'espais per a les entitats és una realitat de Sant
Andreu. Hi donem suport després de veure, també, com la nau
central es destinava a una fàbrica de projectes culturals
professionals de ciutat gestionada per l'ICUB (Institut de Cultura

opinió AVV |  L'Associació, amb l'Harmonia
de Barcelona) i amb poca voluntat, ja des de la seva
presentació, de buscar sinèrgies amb les entitats que
històricament han realitzat activitats culturals a Sant Andreu de
manera amateur. Estem orgullosos que la guspira del que és
avui L'Harmonia i del que esperem que sigui en el futur
nasqués d'una convocatòria nostra ja fa anys i volem felicitar
les persones que han fet créixer i madurar el projecte fins a ser
ben vist avui per veïns, entitats, i també per l'Ajuntament. Us
animem a seguir endavant i oferim la nostra col•laboració en
allò que puguem, com fem avui amb aquest monogràfic de la
nostra revista. 
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Eo! Bon Nadal i bon any i... bons reis! Buff!
quants dies sense veure’ns i quantes coses que
han passat aquests dies, oi? Doncs bé, per si algú
de vosaltres comença a baixar el ritme, us faig
arribar les meves propostes mensuals: un conte
i un passatemps! Bon final de festes i si no en
veiem abans, bon retorn al curs! 

Fabret

Aquest Nadal  les pantalles dels cinemes ens han ofert la
versió cinematogràfica d’un clàssic dels contes de tots els
temps: Allà on viuen els monstres.

El llibre va ser editat per primera vegada al 1963 i ja va ser
tot un èxit. A partir d’aquell dia en Max i tots els seus amics
monstres han acompanyat a molts nens a dormir. Si teniu
ocasió de veure’l a la llibreria o a la biblioteca, no us perdeu
cap detall: les guardes, les imatges que creixen i
disminueixen amb la història, les transformacions,... en
aquest conte tot passa per alguna cosa, igual que en la vida
d’en Max, que si acaba castigat a l’habitació i viatjant fins
al país dels monstres deu ser per alguna qüestió!!

Sendak, Maurice. Allà on viuen els monstres. Pontevedra: Kalandraka, 2009.

Construeix el teu propi monstre,
retallant i enganxant les peces
que trobaràs a sota i pintant
allò que vulguis!
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El carrer Muntaner ha vist néixer aquest grup, però és al
carrer Nadal on tenen el seu estudi d’assaig i on han gravat
els treballs anteriors al Bed & Breakfast. “Estem a casa, i

toquem a la Festa Major de casa”, comenta en Dani, veí de Sant
Andreu. El pianista del grup sembla orgullós quan confessa: “he
aconseguit que aquests 3 s’enamorin una mica del barri”. En
Joan Enric comenta l’ambient de poble que s’hi respira: “a la
Rambla de Fabra i Puig coneixem ja els dependents de totes les
botigues, la relació que tenim amb la gent és molt personal”,  “i
és un barri molt associatiu, sempre veus propostes i activitats
que s’hi duen a terme” afegeix l’Eduard.

Els Amics de les Arts viuen unes setmanes intenses de promoció del
nou disc que ells anomenen “petita odissea mediàtica”.
Coincideixen en què ells són els primers sorpresos de la bona
acollida del seu treball, i que fins al moment ho havien fet tot “auto”:
fent ells mateixos la producció i la creació dels seus àlbums, i la
promoció i la realització dels seus vídeos. Però ja ho canten ells a
la cançó Súper bon noi,  “sempre qui acaba vencent és el que més
pedra pica”. 

Defineixen el seu estil com a “electro-avant-folk d’autor”, en Ferran
ho simplifica: “no ens limitem, fem de tot!”. Tampoc es limiten a
l’escenari, els quatre canten a totes les cançons. “Tenim un Excel
que hem d’anar omplint, si algú no fa un 25% de les cançons el

“Anar caminant des de l’estudi fins al concert 
posa els pèls de punta”

Els teníem aquí al costat, i molts no ho sabíem. Els Amics de les Arts van venir a l’envelat sense pagar
cap peatge, i és que tenen el local d’assaig a Sant Andreu. Vam poder parlar amb ells abans de començar

el seu concert i vam constatar que també són amics del barri.

fotem fora...”. I com composen? En Joan Enric respon que cadascú
porta una idea petita a l’estudi i entre tots la vesteixen. “És maco
perquè cada cançó s’ha composat d’una forma diferent, de l’últim
disc cadascuna té una història darrere, des d’una que es va escriure
en un cotxe pujant cap a una tancada creativa que fem sovint
nosaltres, fins a una altra que va ser una idea trucant per telèfon...”
afegeix en Dani. 

Des dels seus inicis, una altra particularitat dels Amics és la
interacció que mantenen amb el seu públic mitjançant planes web
i les xarxes socials. En Ferran explica: “és retornar una mica tot el
que ara estem rebent. Sempre hem tingut un feedback molt ràpid
des que ens vam presentar al Sona 9, així que nosaltres anem
donant i tenim la sort que se’ns torna molt ràpid, per tant, ens sentim
en deute continu de crear, d’explicar coses...”. En Joan Enric
recorda que “nosaltres som uns d’ells, del públic, però infiltrats. Ara
estem aquí, però som públic igual”. 

El concert a l’envelat es presentava “atípic” pel caràcter de Festa
Major i per l’aforament de la carpa. Però els Amics s’estan adaptant
als nous espais, com ho demostra el fet que va ser el seu concert
més multitudinari i, alhora, en el que van sentir més la força del seu
públic: “un conte amb final feliç” (Bed & Breakfast). 

MMaarriioonnaa AArrnneerr
NNaattààlliiaa RRiivveerroo

ENTREVISTA AL GRUP DE MÚSICA ELS AMICS DE LES ARTS
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26 La importància de l’orgue de Sant Pacià en el món de
l’orgue a Catalunya ha estat d’indiscutible rellevància en
els últims 40 anys, tant per escoltar concerts com per la

pràctica de futurs organistes. Aquest orgue va
ser el primer orgue mecànic amb cadireta que
es va construir a la ciutat comtal. Els seus
constructors van ser Gabriel Blancafort i Joan
Capella i va ser inaugurat l’any 1963.

Des de la seva construcció s’han realitzat
permanentment concerts al voltant de la
festivitat patronal fins avui, tocant un bon nombre d’organistes
de reconeguda importància. El passat 27 de novembre i amb
motiu de la festa Major de Sant Andreu, es va celebrar un
important concert per l’organista Bernat Bailbé en què van

assistir-hi més de cent persones. També està previst un nou
concert per al primer trimestre d’aquest any 2010, amb data
encara per concretar.

Després de 47 anys de “treball”, i
degut al desgast natural de les seves
peces, majoritàriament de fusta, és
necessari una reforma, si no total,
com a mínim de parts que mostren
més desgast. Es per això que s’està
portant a terme una campanya de

sensibilització per a totes les persones amants de la música, i
que estimem les tradicions i la cultura del nostre poble.

JJoosseepp LLlluuííss BBuuiillss

L’orgue de Sant Pacià necessita reformes
>L’església ha engegat una campanya per poder restaurar-lo 
>Va ser el primer orgue mecànic amb cadireta de tota Barcelona 

Des de la seva construcció
han tocat un bon nombre

d’organistes de
reconeguda importància

JOSEP BUILS
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Dimonis escuats
ELS PASTORETS
Casal Catòlic de Sant Andreu
C. Pons i Gallarza, 58
25, 26 i 27 de desembre ; 2, 3 i 9 de gener

ELS PASTORETS
Locals de Sant Pacià
C. Monges, 23
27 de desembre; 2 i 3 de gener

La cita familiar de cada Nadal continua essent viva a Sant Andreu: Els
Pastorets. Tal i com ja fa uns quants anys, la versió de Folch i Torres
es representa en un parell de sales: al Casal Catòlic i a Sant Pacià. El
valor d’ambdós muntatges és el gran nombre d’actors que hi participen,
andreuencs que senten ben arrelada aquesta tradició tan nostrada.
L’elenc del Casal Catòlic és molt superior al de Sant Pacià, per poder
cobrir sis representacions, en contraposició de les tres del segon. 

Al Casal Catòlic l’Esbart Maragall dóna color a les escenes de
l’infern (ballen amb vestits florescents enmig de la foscor) i anima
les dels pastors. Enguany, també a Sant Pacià han pogut
comptar amb l’ajuda de l’Esbart Mare Nostrum pel ball dels
pastorets petits. Tant Jaume Codinachs i Pep Pardos (directors
del muntatge del Casal Catòlic) com Trini Miota (Sant Pacià)
donen protagonisme als més joves. Que si bé d’una banda
deixen bocabadats als seus familiars, de vegades els falta un xic
d’empenta i semblen dimonis escuats...

Fent volar coloms
DANI PÉREZ: CAZANDO GAMUSINOS
Del 10 de desembre al 10 de gener al saT!

Els gamusinos són unes feres imaginàries que només es poden caçar
a la nit. Semblants als tamarros de les llegendes del Pallars, aquestes
feristeles serveixen per enganyar els més menuts. El conegut
humorista Dani Pérez pretén demostrar en el seu cinquè espectacle,
Cazando gamusinos, que sovint se’ns incita perquè cacem bèsties
fabuloses. Amb un estil que recorda molt al de Pepe Rubianes el
monologuista carrega contra el que considera els quatre pilars
fonamentals de la societat actual: religió, cultura, economia i política. 

L’abstracció del títol és la mateixa de l’espectacle. Dani Pérez dispara
a l’atzar i no acaba d’encertar la seva presa fantasmagòrica. A la
primera part narra els fragments més coneguts de la Bíblia com si fos

un conte per a nens, però no acaba de saber transmetre-ho al públic
i es fa un xic feixuga. A la segona part, s’encara al públic i el fa
partícip de l’espectacle. Tot i ser més rodona i tenir alguns moments
brillants (els records de l’escola i l’esbarjo) no acaba de definir on vol
anar a parar i hom surt de l’espectacle sense saber gaire bé com ha
de caçar tamarros.

Per molts anys Antifaz!
Enguany ja farà 40 anys que el desaparegut Ramon Dagés, i
d’altres, van fundar el Grup Teatral Antifaz: era el 6 de maig de
1970 a la Societat Coral La Lira. Per tal de celebrar-ho, Antifaz
ha programat una sèrie d’actes. En primer lloc, Els Pastorets de
Sant Pacià i el pessebre vivent que acompanyarà la cavalcada
de Reis. En segon lloc, del 15 al 28 de març es farà una
exposició fotogràfica al Centre Cultural Can Fabra, que tindrà
com a punt àlgid la conferència 40 anys d’emocions el 16 del
mateix mes. En tercer lloc, es farà un sopar de gala amb molts
dels membres que han marcat el grup al llarg dels seus quaranta
anys d’història. I per arrodonir-ho, el 29 i 30 de maig Antifaz
emigrarà a l’Aliança del Poblenou per escenificar Peer Gynt de
Henrik Ibsen, amb la participació de la Jove Orquestra del Raval.  

És una llàstima que després de passar pel teatre dels Padres, per la
Lira, pel Casal Catòlic, pels Catalanistes, per l’Ateneu Obrer i per Sant
Pacià (el seu enclavatge actual) el grup hagi de realitzar el seu gran
muntatge al Poblenou perquè no hi ha cap teatre de Sant Andreu que
disposi d’un fossat per una orquestra. Quaranta anys d’història són
suficients perquè hagin aparegut a l’espai Taller de comedias de
Televisió Espanyola (juny del 1975); hagin actuat al Teatre Romea
gràcies al cicle de teatre juvenil organitzar per Cavall Fort; hagin
organitzat la Mostra de teatre juvenil Memorial Ramon Dagés al llarg
de cinc edicions... Aquest només és el principi d’un llarg camí que de
ben segur recorrerà el Grup Teatral Antifaz. Per molts anys!!!

Escena | Teatre? A Sant Andreu! | PER IRENE CAIXÀS

ARXIU ANTIFAZ
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Malgrat la pluja, els tres Reis Mags van arribar amb tren fins
a l’estació de Sant Andreu Comtal van arribar a repartir
il·lusions i juguets als nens i nenes que els esperaven molt
nerviosos pels carrers del barri. Abans però, van aturar-se
a un pessebre vivent tot just a l’entrada antiga de la
parròquia de Sant Andreu i van adorar al nen Jesús que
estava amb els seus pares, Josep i Maria i una colla de
pastors al voltant de la cabana. Una excel·lent iniciativa
d’enguany que esperem tingui continuitat als anys vinents.

Centenars de caramels es van repartir en el ja clàssic tres
tombs de Sant Andreu organitzat per la Societat per a la
Festa de Sant Antoni Abat de Sant Andreu del Palomar que
enguany van aplegar una trentena de carruatges i també
trenta cavalls individuals. La Confraria Barretinaire com és
habitual any rera any eran la comitiva més multitudinària
(vegeu foto). La nit anterior, la colla de diables La Satànica
de Sant Andreu va celebrar també els tres tombs infernals
a Can Fabra. Text i fotos: David Royo

Els Reis tornen a passar per Sant Andreu

Els 3 tombs omplen de caramels els carrers
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Fins Aquí  han arribat

Però volen continuar

I contents que es quedaran

Si us voleu associar.

Oferta de cursos de l’Associació per al 2n. trimestre
PPIILLAATTEESS: dilluns d’11 a 12.30h

DDAANNSSAA DDEELL VVEENNTTRREE:: dilluns de 18.30 a 20h  
dimecres de 19 a 20.30h 

divendres de 17 a 19h

BBAALLLLSS DDEE SSAALLÓÓ (es necessita parella): 
dilluns de 20.30 a 22h

LLAABBOORRSS: dilluns de 17.30 a 19h

IIOOGGAA: dilluns de 18 a 19.30h o de 19.30 a 21h
dimarts de 19.30 a 21h

dijous de 18 a 19.30h 
o de 19.30 a 21h

PPAATTCCHHWWOORRKK: dimecres de 17 a 19h

AARROOMMAATTEERRÀÀPPIIAA ((nnoouu!!!!)): dimecres de 19 a 20.30h

La cooperativa ecològica de consum El Borró celebra el
cinquè aniversari amb una auca que explica la seva història
L’entitat, amb 26 membres, desenvolupa la seva tasca social al local de l’Associació de Veïns

Fa cinc anys va començar

Aquesta tribu peculiar

Deu persones s’han trobat

Per poder menjar molt sa

Volen trobar productors

Però als que truquen diuen no

Des de Mercabarna els ve 

Una gent que es diu Hortec

Sumen gent a l’aventura

I han de fer nova estructura

Responsables i coordinadors

Sense oblidar l’ordinador

Es volen donar a conèixer

I al carrer van aparèixer

Festes i actes populars

L’Harmonia, Mostra d’Entitats

Amb el temps tot va creixent

Mes fruites, llegums i gent

De l’Hortec ja s’han cansat

I canvien per millorar

Cal Rosset són els pagesos

Mercasol porta el “resto”

Fins i tot fan excursions

A granges, cellers i horts

Ja cinc anys han passat

I al futur volen mirar

Mans a l’obra s’han posat

I més criatures han creat
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Per estar informats del barri,
entra al web de l’Associació!

www.avvsantandreu.cat
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La Sílvia Giménez és catalana i té 35 anys. En Najib ve de
Nador i té 8 mesos. Es desconeix qui són els seus pares
biològics, però sí que sabem qui l’ha acollit, qui el cuida, qui

l’ajudarà a créixer i a fer-se persona, qui el renyarà, qui l’educarà
i qui l’estimarà com si l’hagués portat al seu propi ventre. 

Tot comença fa quatre anys amb els ulls a la Xina; la Sílvia ja ho
tenia tot engegat per adoptar una nena xinesa, però després de
tres anys de paperassa el país va tancar les portes i el somni es
va convertir en fum. “Les famílies monoparentals no poden
adoptar a la Xina”, aquest va ser el motiu que li van donar. Però
en aquell moment, “cansada d’esperar però no de continuar”, va
canviar d’idea i va obrir els horitzons fins que la seva ment va
aterrar al Marroc, nova seu de les seves esperances i il·lusions. 

Al Marroc el concepte d’adopció no existeix, en diuen kafala (el
menor no pot canviar de cognoms, ni de religió, ni de
nacionalitat). És un país on l’esforç a invertir és més gran, ja que
“t’has de moure tu, tot està per fer”, explica la Sílvia, que també
insisteix a dir que des del principi va tenir la intuïció que
funcionaria. Malgrat la desil·lusió que es va endur quan la Xina
li va donar la negativa, tenia el pressentiment que al Marroc
trobaria allò que tant desitjava. 

Va fer tres viatges a Nador –el primer per conèixer el lloc, el
segon per trobar-se amb l’assistenta social i, finalment, el tercer
per trobar-se amb en Najib-, en els quals assegura haver rebut
una autèntica lliçó de vida. Mentre diu que “una rossa enmig de
Nador canta com una almeja” se’n riu; aquell tercer viatge, que

va començar un 25 de juny i va durar fins el 21 de novembre, va
tenir episodis molt durs, però ara el record és dolç. Va estar sola
a Nador durant 5 mesos, temps suficient per trobar-hi una
segona família i per prendre consciència d’alguns dels fets més
efervescents de la nostra societat i entendre moltes coses del
món en què vivim avui dia –les migracions, el xoc cultural, la
interculturalitat...-, com també va aprendre a mirar les coses des
d’una altra òptica, la de la minoria: a Nador ella era una
immigrant igual que els qui avui arriben a la nostra ciutat.
Aquesta experiència l’ha ajudat a polir la seva manera de pensar
i, al cap i a la fi, a créixer com a persona.

Entre llàgrimes de felicitat reconeix que ha viscut moltes coses,
una de les més importants el descobrir com d’important és la
seva família, amics, la gent de l’IMA (Amics dels Infants del
Marroc), els companys de feina i les noves amistats que ha anat
trobant al llarg d’aquest camí. Malgrat estar sola físicament i
sentir-se decaiguda en els moments més durs, sempre ha tingut
la sensació d’estar acompanyada. 

I quan li pregunto pel leit motiv d’aquest llarg viatge vacil·la, no
sap quina paraula escollir, tot i que en cap moment dubta que ha
de ser una paraula carregada de connotacions positives.
Finalment, s’acaba decantant per unes quantes: satisfacció,
felicitat, fortuna i descans. 

JJooaannaa AArriieett PPoorrttaa

El Perfil de...
Silvia Giménez

““Vaig tenir la
intuïció que

funcionaria”

JOANA ARIET
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LA REFLEXIÓ | Seny i rauxa | PER XAVI OLIVERES
SOLUCIONS
Horitzontals. 1. Deshidrataria. 2. Imperi. Cereal. 3. Mi.
Literatura. 4. Elvis. SAT. M. C. 5. CI. Pam. Triada. 6. R. Por.
EEE. Ten. 7. Emir. Uns. Vint. 8. Sostres. Vaca.
Verticals. 1. Dimecres. 2. Emili. Mo. 3. SP. V. Pis. 4. Heliport.
5. Irisar. R. 6. Dit. M. UE. 7. R. És. Ens. 8. Àcrates. 9. Teatre.
V. 10. Art. I. Va. 11. Reumàtic. 12. iaR. Dena. 13. Alacant.

HORITZONTALS:
1. Deixaria un cos totalment eixut d’aigua. 2. La gran finca de
l’emperador. Blat, sègol, ordi, civada. 3. Nota musical. L’art de
llegir i escriure i tots els llibres del món. 4. Un dels Presley més
afamat. Sant Andreu Teatre. Madrid. Consonant. 5. Cent-u romà.
Patró casolà per mesurar mides. Escollida. 6. Consonant.
Sensació angoixant i inquietant. Es. Deu anglès. 7. Governador
àrab. Companys dels altres. Els centimetres d’un pam. 8. Les
parts d’una casa d’on s’hi pengen els llums. Cega, flaca, riu i es
diu Paca.

VERTICALS:
1. Dia de la setmana. 2. Nom d’home. Molibdè. 3. Servei Públic.
Victòria. L’habitatge de les ciutats. 4. Instal•lació per als helicòpters.
5. Pintar amb els colors de l’arc de sant Martí. Consonant. 6.
Terminal del cos humà. Mil romà. Unió Europea. 7. Consonant.
Està, existeix. Entitat amb categoria. 8. Anarquistes. 9. L’art de
Talia. Cinc romà. 10. Expressió cultural de la humanitat. Pal.
Funciona. 11. Qui pateix dolor a les articulacions. 12. Relligat de
troncs baixant pel Noguera Pallaresa (al rev.) Peça del rosari. 13.
Ciutat valenciana d’afamats torrons.

LA XARXA DE MOTS | PER PERE MASSANA

Després del ressò social i polític que va propiciar la primera

consulta per la independència de Catalunya a Arenys, la línia

d’actuació que es va seguir posteriorment i que va

desencadenar el segon “referèndum” a gairebé cent setanta

municipis no va ser, al meu criteri, del tot encertada. D’acord, si

fem cas d’aquelles estadístiques que més ens afavoreixen

podem estar prou contents, però fer els ulls grossos a la

baixíssima participació i només centrar-nos en l’aclaparador ‘sí’

seria agafar el rave per les fulles. I és que quan les

circumstàncies de la vida, els temps que corren o les inèrcies

socials més latents ens brinden una oportunitat com aquesta no

podem  trencar a córrer i saltar-nos l’ordre lògic que sempre ens

ha caracteritzat: primer el seny, després, la rauxa. Un bon culé

ha de reconèixer que aquest any històric ha estat possible

gràcies a la confluència de molts factors,entre els quals un xic

de sort, però el principal, sens dubte, el seny i la prudència que

ha instaurat en Pep, no només al vestidor, sinó també a la

directiva, a la institució i als mitjans de comunicació. I quan s’ha

aconseguit tot, quan ja no quedava res més per abastar, llavors

sí, el plor, l’alegria, l’emoció descontrolada, la rauxa.

Quant al dret a l’autodeterminació del nostre poble, no ens

podem precipitar, correríem el risc que ens prenguessin com un

distintiu més del nostre folklore, una rebequeria denominació

d’origen, un capritxet de fira de Nadal. Ens agradi o no, aquesta

petita llavor que hem deixat escampar necessita del suport i,

sobretot, de la voluntat d’entesa dels nostres partits polítics més

afins al projecte, de les institucions, associacions i diferents

estaments que no recelin sumar-s’hi. Cal trobar el moment idoni,

assegurar tots els flancs legislatius i jurídics a nivell europeu,

convèncer la societat més indiferent des de la il•lusió i la

garantia que aquest pas els serà avantatjós en molts aspectes,

i no caure en provocacions que ens farien dir coses que no

pensem. Sant Andreu també s’hi unirà, i és clar que sí, i haurem

d’acceptar amb goig o resignació el que dirà la seva veu. Ara,

però, seny i treball.  
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La Fina havia triat aquella vida. O aquella vida l'havia triada
a ella, mai no ho sabrem. El cas és que, fina com era, la
Fina no passava mai de la fina línia que la vida li marcava.

Mai més enllà de la ratlla, mai més ençà d'on s'esperava que
arribés. La Fina era correcta. I en el fons la cansava tanta
correcció. Però seguia sent correcta perquè creia que era com
havia de ser, era com havia triat de ser. No sabia ben bé com,
però un dia s'havia trobat seguint aquell camí i deixant a una
banda tots els altres corriols que havia pensat de caminar algun
dia.I des d'aquell moment, aquests senders que havia deixat de
córrer, aquelles vides que no estava vivint la venien a buscar, se
li apareixien en somnis. La Fina vivia de fet, totes les vides de
la seva vida. De dia, la vida viscuda, la vida pública, aquella on
tothom la tenia per una noia correcta; de nit, les vides somiades,
que eren moltes i diferents, i allà ningú l'encasellava. I la Fina
somiava plenament. Vivia.

En un d'aquells somnis, un antic company d'escola l'estimava,
i ella se n'enamorava però de seguida es desdeia d'aquella
passió dels inicis i ell patia. Ella no. En una altra de les vides, la
Fina era grollera, rústega i malcarada. Desafiava les lleis del

que està establert i deixava tothom amb un pam de nas. Cap
compromís, cap lligam. En una altra, corria món salvant vides
amb un camió.

A la Fina allò la preocupava una mica. Creia que havia triat de
ser com era, de fer el que feia. I de mica en mica anava canviant
d'idea. Pensava, més aviat, que els camins que havia anat
prenent se li havien posat al davant tapant-li la possibilitat de
fixar-se en les altres opcions. I la feia estar intranquil•la el fet
que les vides que havia descartat de viure se li apareguessin
ara per viure-les una mica a contracor. La Fina desperta sentia
una certa vergonya de somiar el que somiava. La Fina dels
somnis era feliç, era lliure.

Per tot plegat va pensar que seria bo canviar de vida. Però no
definitivament, sinó de manera constant. I es va inscriure en un
curs d'interpretació. I va començar a escriure. Les vides, volia
viure-les totes.

AAnnddrreeuu GGiirraalltt
hhttttpp::////eennddoorrmmiissccaatt..bbllooggssppoott..ccoomm

Vull caminar i trepitjar història,

vull rajoles de primera per les meves sabates,

com goseu esborrar l’empremta dels avis,

vull caminar i trepitjar llambordes.

.

Llambordes de deu quilos

ensorrades fins l’ànima,

són queixals d’identitat

arrencats pel progrés,

pel dentista de l’amnèsia

que s’endú un bocí d’història 

del subsòl que St. Andreu enyora.

Volem Cardus i Decumanus

farcits de pedres amb cognoms,

no el paviment paquiderm 

que esclafa mosaics 

En conte Vides

No em toqueu les llambordes (en denúncia a la desaparició impune de llambordes)

emmarcats de molsa. 

Foteu-vos el ciment 

als fonaments de l’especulació

i deixeu-nos en blanc i negre algun racó.

El caganer no s’entén sense una tifa sota,

no hi ha governs sense ciutadans estafats

ni bolquers sense pixats

ni tirans sense súbdits cagats.

No hi ha Astèrix sense Obèlix,

ni un banc sense enganyifa.

No hi  ha ciutat sense esclaus 

sense claus per poder ser lliures.

No hi ha nen sense gallina

ni ou sense mare.

No hi ha capellà sense Déu

ni Déu sense mentida.

FPER ALBERT ESTENGRE | otopoètica 

No s’entén un savi sense un primat predecessor,

ni un monarca sense un successor del mico.

No hi ha piràmides sense carreus

ni Coroleu sense llambordes, 

ni gos sense os, ni ossos sense esses.

L’home fa i desfà; l’home és el sonat i fa el psiquiatre,

sense saber que  doctor i malalt són la mateixa espècie

i no hi ha remei per a l’homo sapiens per molt que “piensi”.

Vull que la Via Appia duri i perduri, 

però no en el record, sinó a cada pas del viatjant. 

No hi ha avenç sense camins i sí homes destrossant pins.

No em toqueu les llambordes 

que ara és temps de remenar simbombes.
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Esports| Campions d’Hivern | JORDI URTASUN

La U.E Sant Andreu és lider en solitari a quatre punts del
segon classificat i només ha perdut un partit de 18 jugats
L’equip quadribarrat s’ha proclamat campió d’hivern a falta

d’un partit per acabar la primera volta. Amb 41 punts és líder en
solitari del grup tercer de Segona Divisió B. Ha guanyat 12
partits, n’ha empatat 5 i n’ha perdut 1. L’únic equip capaç de
superar els andreuencs ha estat l’Sporting Mahonés, que va
guanyar l’actual campió per 2 a 0. Tot i això, l’equip menorquí
està només dues places per sobre de la zona de descens. El
segon classificat és el filial del Barça, que es troba a 4 punts del
Sant Andreu. Els blaugrana van començar a la part baixa de la
taula i ja estan lluitant per mantenir-se a la zona de play-off,
ocupada pel Sant Andreu, el Barça B, l’Ontinyent i el Mallorca B. 

L’entrenador Natxo González, assegura que “la competència
entre els jugadors és el que ens fa ser líders”. El tècnic vitorià és
conscient que per a poder jugar el play-off encara queda mitja
lliga i assegura que “queda un món per endavant”. El míster creu
que l’objectiu és “anar obrint forat respecte el cinquè”. Per la seva
banda, Luis Enrique, tal com va fer la temporada passada, ha
assegurat que “veig el Sant Andreu entre els quatre primers,
segur”. Molts entrenadors consideren que l’equip quadribarrat és
un dels clars aspirants a jugar el play-off. 

La resta dels equips catalans no s’han pogut menjar els torrons
amb la mateixa tranquil·litat que els equips de Barcelona. El
Terrassa, el Gavà i el Lleida es troben en zona de descens
juntament amb el València Mestalla. L’Espanyol B està seguint la
tònica del primer equip, i està només un punt per sobre del
descens. El Badalona, el Sabadell i la Gramanet ocupen la part
mitja de la classificació, mentre que el Sant Andreu i el Barça
Atlètic són primer i segon respectivament del grup tercer de la
Divisió de Bronze.  
En el grup número 1 d’aquesta mateixa Divisió, l’Eibar és el

primer classificat, seguit de la Ponferradina; són dos clars
aspirants a jugar el play-off i a pujar a la Segona Divisió. La
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, el Puertollano i el
Guadalajara són els equips més destacats del grup segon de
Segona Divisió, i en el grup número 4 el primer i segon classificat
són el Granada i el Caravaca, respectivament. Tots aquests són
alguns dels equips que es podria trobar l’equip de Nacho
Gonzálex en cas de jugar el play-off. Amb el nou format de
promoció, els primers de cada grup tenen força assequible
l’ascens. D’altra banda, els quarts classificats han de superar
moltes eliminatòries per a poder jugar a la Segona Divisió.

El president de club, Joan Gaspart, va anunciar el 26 de
setembre una remodelació del Narcís Sala. Està previst que les
reformes comencin a partir del 2010, sense cap data prevista.
L’actual camp de la U.E Sant Andreu es va fundar el 19 març del
1970. Aquest any, per tant, el Narcís Sala celebrarà 40 anys
d’història. El possible ascens dels quadribarrats obligaria a una
urgent remodelació: un equip de segona mereix un camp de
segona.

DAVID ROYO
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