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SALUT
FARMÀCIA ORTOPÈDIA REIXACH - dP

MASCARETES TRANSPARENTS

Si son homologades per un laboratori certificat, son segures

El Ministeri de Sanitat, el passat 12 de
febrer, va publicar al BOE la regularització d’aquest tipus de mascaretes. La
Llei obliga a complir una sèrie de requisits pel que fa a la compisició del teixit
i a la respirabilitat i és obligatori que el
teixit utilitzat estigui certificat per un laboratori que tingui passada la ISO 17025
i que la mascareta vingui perfectament
etiquetada.
A la nostra farmàcia podeu trobar aquestes mascaretes, és un producte d’alta
qualitat, ideal per respirar bé i, a la vegada, és completament segur sense necessitat de ser un EPI.

Sou molts els que ens pregunteu per l’eficàcia de les mascaretes transparents i
avui us en volem parlar.
Per començar, cal deixar clar que la grandària de la molècula de l’aire és menor
a 1 nm (nanòmetre), i per això aconsegueix passar per gairebé qualsevol lloc,
però que l’aire passi no vol dir que passi
el virus. El coronavirus mesura aproximadament entre 20 i 80 nm (nanòmetres).
Per tant, que es pugui respirar o bufar no
indica que el virus traspassi l’estructura
del teixit.

La revista de l’Eix de Sant Andreu

A més, aquestes mascaretes disposen de
la tecnologia HeiQViroblock, una innovadora tecnologia intel·ligent Suïssa que
confereix als teixits una protecció antimicrobiana que desactiva el virus que causa
la COVID-19, en un màxim de 30 minuts.
Si voleu conèixer millor aquestes mascaretes, no dubteu a venir-nos a veure.
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DISTRICTE DE SANT ANDREU
Font: AJUNTAMENT DE BARCELONA

LA RECOLLIDA PORTA A PORTA

EL NOU SISTEMA DE RECOLLIDA DE RESIDUS DE SANT ANDREU

Les ciutats són les responsables de prop
del 70% de les emissions de gasos amb
efecte d’hivernacle a escala mundial.
Una de les accions que inclou el Pla pel
Clima és el desplegament de sistemes
individualitzats de recollida de residus
domèstics i comercials de la ciutat amb
l’objectiu d’arribar al 55% de recollida
selectiva a l’any 2025 i reduir la necessitat d’incineració.

- Millorar la qualitat dels carrers per la
retirada de part o tots els contenidors.
- Fomentar la separació dels residus en
origen i la corresponsabilització de la
seva gestió.
- Per extensió, fomentar una millora de la
recollida selectiva d’altres residus com
els voluminosos.
- Evitar l’anonimat en el lliurament dels
residus, fet que permet una fiscalitat
personalitzada.
- Reduir el cost d’entrada de residus a
l’abocador (fracció resta) i augmentar
els ingressos pel retorn dels reciclables.
Quins beneficis implica el canvi de model
per a la ciutadania?
- Cal només separar correctament els residus i el servei te’ls recull a la porta de
casa, evitant desplaçaments.
- Millora l’espai públic i la qualitat del
medi.
- Corresponsabilització i maduresa com
a societat.
- Lliurar els residus de forma individualitzada i personalitzada permet aplicar bonificacions a la taxa a aquells que participen correctament i aplicar mesures de
control a aquells que no participen.

Què és el porta a porta?
La recollida selectiva porta a porta consisteix en lliurar els residus ben separats
davant la porta de casa seguint un calendari preestablert per a cada fracció.
Amb un model porta a porta es pot fer
la recollida de totes les fraccions domèstiques (resta, orgànica, vidre, envasos i
paper i cartró) o només la recollida d’algunes fraccions i mantenir alguns contenidors a la via pública.

El model porta a porta de Barcelona
El porta a porta que s’està implantant
a Barcelona es caracteritza per ser un
model que neix del barri i per al barri. En
cada un dels casos, s’analitza la dimensió

Què s’aconsegueix amb el porta a porta?
- Millorar el resultat de recollida selectiva, arribant a resultats d’entre el 60 i
el 80%.
eixsantandreu.com
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urbanística i social per definir un model
eficient i pràctic tant per a la ciutadania
com per al servei. Barcelona va implantar
al 2018 la recollida porta a porta a Sarrià.
Els primers resultats van mostrar un increment important de la recollida selectiva,
que ja ha superat el 60%.

dreu és un barri amb molta presència
d’edificis baixos −excepte el carrer Concepció Arenal−, amb zones de plataforma única, amb petit comerç local i que
presenta dificultats per a la col·locació
de contenidors. L’àmbit d’actuació a
Sant Andreu de Palomar es divideix en
dos sectors de recollida homogenis pel
que fa al nombre d’habitatges i d’activitats, els quals tenen un calendari de
recollida complementari, amb l’objectiu d’optimitzar servei i equips.

Sant Andreu és un dels barris triat per
a les noves implantacions previstes del
sistema de recollida porta a porta. Per
a aquestes noves implantacions s’han
escollit barris amb característiques urbanístiques facilitadores, entitats de
barri molt actives, interès per part del
districte i a les quals donen servei diverses empreses concessionàries. Sant An-

Implantació del nou servei:
El sistema de recollida porta a porta de
Sant Andreu de Palomar s’implantarà
mitjançant dues fases durant l’any 2021.

Informa’t
No et perdis res del que passa a Sant Andreu
Estigues al dia dels òrgans de participació i de govern

Descobreix tot el que t’ofereix el Districte
Subscriu-te al butlletí del Districte de Sant Andreu des de la nostra web:
barcelona.cat/santandreu
Segueix-nos a les xarxes socials
@bcn_StAndreu

La revista de l’Eix de Sant Andreu

DistricteSantAndreu
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COMERÇOS ANDREUENCS
CESC GUIMERÀ
Periodista

FARMÀCIA FRANQUESA
DES DE 1842, FUSTA DE FARMACÈUTICS

La farmàcia més antiga de Sant Andreu i
una de les més antigues de Barcelona està
des de fa gairebé un segle en mans de la
mateixa família, els Franquesa.

Entrar a la farmàcia Franquesa és trepitjar
un espai noucentista. Però l’establiment no
només és un testimoni viu d’una manera de
fer, sinó també d’una petita part de la història de Barcelona. Catalogat com un dels
226 establiments emblemàtics de la ciutat,
el seu mobiliari va ser instal·lat el 1899. “Es
tracta de fusta de melis, característica de
l’Amèrica del nord, robusta i resistent als
corcs”, explica en Joan. El seu desmuntatge, conservació i reinstal·lació va ser un
dels punts delicats de les converses per la
construcció de l’actual edifici ara fa una
quinzena d’anys. “Teníem clar que el volíem
conservar, però ningú se’n volia fer responsable”, recorda en Joan.

A l’esquerra Jordi Franquesa, al seu costat, el seu
nebot Daniel i a la dreta Joan Franquesa, pare d’en
Daniel i germà d’en Jordi.

La farmàcia Franquesa data del 1842 i avui
en dia ja són quatre generacions al capdavant del negoci des que Joan Baptista
Franquesa se’n va fer càrrec el 1923. Fill
de l’Eixample, la vida el va portar a Sant
Andreu quan va conèixer la seva futura esposa Rosa a l’envalat de la festa major. La
parella va adquirir el negoci que el 1962 va
passar a mans d’un del seus fills, Pere Franquesa fins que Joan i Jordi Franquesa van
agafar-ne el relleu el 2005.

A banda del mobiliari, també es conserven
els taulells i marbres originals, una caixa registradora National que Joan Baptista Franquesa ja tenia el 1916 a la farmàcia del carrer
Girona, utensilis de formulació i albarels, pots
cilíndrics de ceràmica i de fons pla. Darrere
del taulell, al conegut com a cordialer, hi trobem pots de vidre tintats a mà i de tap esme-

Joan Baptista Franquesa, l’origen de la farmàcia.

eixsantandreu.com
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conflictes armats més recents. La revolta de
la Jamància va deixar una bomba incrustada a la façana de la Cansaladeria Puig.
De la Guerra Civil en donen testimoniatge
la placa que a la cantonada de Fabra i Puig
i el carrer de les Monges recorda les deu víctimes del bombardeig més mortífer a Sant
Andreu i la peça de fusta amb impactes de
bala i el projectil que es poden veure a l’expositor de la farmàcia. L’establiment va ser
testimoni d’una de les últimes escaramusses
del conflicte el 26 de gener de 1939, l’últim
dia de la guerra. Aquest fragment del mobiliari sobreviu com el record dels exiliats que
fugien per la carretera de Ribes, actual carrer Gran, de les tropes nacionals.

rilat que contenien les substàncies amb les
quals s’elaboraven les fórmules magistrals,
tot catalogat en un inventari realitzat el 1865.
També es conserva una fotografia
original manuscrita
del doctor Andreu,
personatge polifacètic, farmacèutic,
mecenes artístic,
advocat, arquitecte, urbanista responsable, entre d’altres, de l’obertura de
l’avinguda Tibidabo, retrat dedicat a Joan
Baptista Franquesa, del que també se’n preserva a la rebotiga l’orla de la facultat de
farmàcia del 1915.

La farmàcia Franquesa plasma al 2021 la
voluntat de conservació i l’estima del patrimoni, no només familiar. A dia d’avui
segueix preparant fórmules pròpies amb
productes naturals. Jordi Franquesa va donar un nou impuls a aquesta vessant del
negoci amb l’estudi de noves fórmules per
l’elaboració de productes de cosmètica i fitoteràpia; cremes hidratants, xampús i formulació per problemes de pell, dermatitis
atòpica o psoriasi.

“Alumnes i catedràtics eren tot homes. Ara
són majoritàriament dones”, ressalta en
Joan. Una de les fotografies exposades a
l’aparador mostra durant una processó del
Corpus els anys vint la façana de l’edifici,
un antiga casa pairal, reformada amb rajoles de València cap al 1940.

Gairebé cent anys després el relleu segueix
estant assegurat. En Daniel, fill d’en Joan i
nebot d’en Jordi, net d’en Pere i besnét de
Joan Baptista Franquesa, va llicenciar-se
en farmàcia tot just fa 4 anys.

A l’aparador també hi trobem una de les cicatrius que recorden l’impacte al barri dels
La revista de l’Eix de Sant Andreu
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LA VEU DEL SOCI
MÒNICA HERRERA
Spondeo

COMERÇ VOCACIONAL

EL GUST DE TREBALLAR AL SERVEI DE SANT ANDREU

Quant temps porta Spondeo a Sant
Andreu? A Sant Andreu estem des del
juny de 2019. Abans estàvem al Carrer
Trafalgar, ben a prop dels jutjats socials però quan es van traslladar a la
Ciutat de la Justícia vam començar a
plantejar-nos tornar als orígens i tornar al lloc on viuen els nostres clients.

Fa molts anys que ens dediquem a les
prestacions de la Seguretat social i ens
he manat especialitzant en les pensions d’invalidesa i en la gestió d’altres
prestacions. Tenim un percentatge
molt elevat d’èxits en la resolució de
sol·licituds de pensions d’Incapacitat,
tant en la via administrativa com en la
via judicial.

Qui son els vostres clients? Els nostres
clients son diversos: Petites o mitjanes
empreses, persones autònomes, persones treballadores amb dubtes laborals,
persones que volen consultar la seva situació amb la seguretat social i el futur
de la seva pensió, persones que necessiten recolzament jurídic de tots tipus,
entitats que ens confien la seva gestió
comptable i fiscal, persones que volen
crear una societat i no saben com… En
definitiva, els nostres clients son les persones, empreses i entitats de Sant Andreu tot i que ens arriba gent d’arreu de
Catalunya. L’altre dia ens va venir a visitar una empresa del Pirineu que venia
recomanada per una clienta satisfeta.

Quan vam arribar a Sant Andreu ens
vam proposar ser referents en el tema
de les pensions i gràcies a la tasca
d’assessorament gratuït que vam fer
durant l’estat d’alarma ens hem donat
a conèixer moltíssim i cada dia atenem
moltíssimes peticions de persones que
ens demanen que els hi fem un estudi
sobre la seva jubilació. Realment ho
hem aconseguit: La gent que tingui
dubtes de temes de Seguretat social ja
sap que s’ha de dirigir a SPONDEO.
Estudi de Jubilació? Què és això? A
partir de la vida laboral i les bases de
cotització de cada persona el que fem
és plantejar diferents opcions i escenaris sobre quina serà l’edat en que es
podran jubilar i quin és el camí que han
de seguir per a maximitzar l’import de
la seva pensió tenint en compte la seva
situació actual.

Quina és la vostra especialitat? Nosaltres tenim professionals diversos segons el que ens demana el client. Som
Economistes i Advocades, per tant donem un servei molt professional en la
gestió d’empreses i persones autònomes en l’àmbit de la comptabilitat, la
fiscalitat i la gestió laboral.

I en el moment actual quins son els serveis que esteu donant a la gent de Sant
Andreu? Doncs a part dels càlculs de
jubilació ara mateix ens estem dedicant als Acomiadaments. Molts treba-

Tot i això volem destacar també l’àmbit del dret laboral i Seguretat social.
eixsantandreu.com
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lladors se’ns adrecen amb problemes
laborals i acomiadaments i moltes vegades amb casos realment fora de la
llei. Els ajudem a identificar el seu problema i a marcar un camí a seguir per
a defensar els seus drets si és que han
estat vulnerats. Amb tots aconseguim
resultats molt favorables pel client i és
un aspecte de la nostra tasca de la
qual estem molt satisfetes.

forma de treballar els transmetem els
nostres principals valors que es troben
en la professionalitat, la proximitat i
empatia amb el client i en el total recolzament de les necessitats que es
plantegen.
I ara que sabem els serveis que ofereix
SPONDEO, fem una mica de filosofia.
Com us definiu? Doncs nosaltres tenim
una frase que ens encanta i que diu
molt sobre els nostres valors:

També és un moment en que notem
que moltíssimes empreses s’estan replantejant un canvi d’assessoria, sigui pels motius que sigui. A aquestes
empreses que s’acosten a informar-se
sobre els nostres serveis i la nostra

La revista de l’Eix de Sant Andreu

“Potenciar l’economia real i unes relacions amb l’entorn responsables i sostenibles, és la nostra manera de canviar el món”.
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DEL MÓN A SANT ANDREU
L’entrevista de XAVI SALVA

DIEGO GALARRAGA

DE L’URUGUAI A SANT ANDREU

Què has trobat aquí que et recordi o
no et faci enyorar el lloc d’on ets? Res,
son dos llocs totalment diferents, amb
el seu encant i personalitat pròpia. No
pots transportar la seva essència d’un
costat a l’altre. Jo puc ser uruguaià fins
la medul·la però ara soc andreuenc,
son dos coses diferents. Mantenir les
arrels si, però transportar-les, no.
Com és l’acollida a persones de fora per
part de la gent del barri? “Cojonuda”...
només tinc paraules bones per la gent
d’aquí... tot i que, al principi de tot,
als anys 80, em van posar cartells en
contra per haver retolat el negoci en
català, però va ser una part petitíssima
part de la societat. No parlo català,
mai ningú m’ha obligat a parlar-lo,
però m’encanta que em parlin amb
català, en el fons, no parlar-lo només
és culpa meva.

De Diegos el món n’està ple, algun de
fama mundial, però si estem a Sant
Andreu i sentim el nom de Diego,
difícil serà que no ens entri gana.
Avui entrevistem a Giego Galarraga,
propietari de la pizzeria Diego.

Què et va portar a Sant Andreu per
primera vegada? Quan vam arribar
a Barcelona i vàrem decidir muntar
un negoci, ens van fer un cercle en el
mapa del que era Barcelona, i van
deixar Sant Andreu fora. Per curiositat,
un dia, vam venir i quan vam veure la
gent, l’ambient, aquella cantonadeta
a la Rambla amb Camil Fabra on, des
d’aleshores, està el meu negoci... ens
vam enamorar del lloc. Encara recordo
quan el meu primer gestor em va dir
“però si eso esta fuera de Barcelona...!’’
o uns amics músics que tocaven en
un local del carrer Enrique Granados,

Diego d’on vens? De l’Uruguai, a Sud
Amèrica.
Què ens pots explicar del teu lloc
d’origen? Només em ve al cap
la paraula hermosa, Uruguai és
“hermoso”. Però no només les seves
platges i els seus paisatges, també
la seva base social, la seva educació
gratuïta, la seva gent... tot Uruguai és
“hermoso”.
Quant temps portes a Sant Andreu?
36 anys ja... mitja vida.
eixsantandreu.com

10

Març-Abril-Maig-Juny 2021 Núm. 02

DEL MÓN A SANT ANDREU

quan em preguntaven on havia anat a
viure i els deia a Sant Andreu, molts em
deien “tas loco... te fuiste a la quinta
voz..!”.

sinó la gent del centre... i que no canviï
mai això.
Formes part d’alguna associació/
entitat cultura o esportiva? Soc soci de
la U.E. Sant Andreu i del Club Natació
Sant Andreu, els millors clubs i tinc
una samarreta de la U.E. Sant Andreu
signada i dedicada per tots els jugadors
penjada, al meu local. I també, soc soci
de l’Eix Comercial, evidentment.

Després em vaig anar integrant i no
me’n penedeixo en absolut. Els 80 van
ser una època divina a Sant Andreu.
Per què vas escollir quedar-te a Sant
Andreu? Per tot, el lloc, l’ambient, la
gent... per amor a primera vista. Va ser
una decisió molt ràpida de prendre,
instantània quasi.

Quin personatge o fet en destacaries
de Sant Andreu? En Joaquim, l’amo de
la barraca Cañardo. En aquells temps,
jo tenia lliure els diumenges per la
tarda, i cada diumenge, amb 20 anys,
m’agafava i em portava al futbol, a
veure una setmana l’Espanyol i un altra
el Barça. Ell venia tots els dies a esmorzar
aquí al bar, parlàvem, debatíem... un
gran home, només tinc bons records
d’aquella època i d’aquella persona.

Què és el que més t’agrada? Que és el
meu barri, no calen més paraules, amb
això està tot dit.
Quan venen visites, què és el primer
que els ensenyes? La Rambla, és la
meva vida, el meu carrer. Durant uns
anys vaig viure a la Rambla i el negoci
també el tinc aquí. El trasteig de la
gent amunt i avall, l’ambient que es
respira, les terrasses dels bars plenes,
la gent llegint els diaris al bancs, la
nostra petita, però plena de vida,
rambla de Sant Andreu.

Parla’ns del teu negoci. Doncs la
pizzeria és la meva vida, és la meva
manera de correspondre a la gent per
tot el que aquest barri m’ha donat i em
dona, és la meva manera d’agrair tot
el que he rebut del barri.

El teu racó preferit del barri? El carrer
Camil Fabra. Sant Andreu té molts
racons amb encant, amb historia i
sentiments, però el carrer Camil Fabra
és el meu lloc, és el carrer que recorro
cada dia, és on estic a gust.

Tens alguna proposta de millora?
Tal com estem ara, s’ha de fer tanta,
tanta cosa, massa coses s’haurien de
fer no t’en puc dir una...
Diego, moltes gràcies per aquests
moments de complicitat, d’històries,
del servei que dones al barri, gràcies
per la teva manera de ser....

Saps què els de Sant Andreu encara
“anem a Barcelona”? Per descomptat,
com t’he comentat, al principi, tothom
em deia que Sant Andreu era fora de
Barcelona, però no només els del barri,
La revista de l’Eix de Sant Andreu

Diego, que Bueno que viniste...!!
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EIX SANT ANDREU
VIATGES PONS i VIATGES SANT ANDREU

LES PETITES AGÈNCIES DE VIATGES
COMPLINT ELS SOMNIS DELS ANDREUENCS

- Consultar els constants canvis de normatives per viatjar a altres països
(permisos, quarantenes, proves PCR,
proves antígens, certificats d’autoresponsabilitat...).
Hi ha hagut proveïdors amb els qui,
després de moltes converses, només
s’han aconseguit bonus de viatges. En
tot moment estem fent gestions per recuperar els imports abonats pels nostres clients i que ja no són a les nostres
mans. Tot això és feina que fem sense
rebre cap mena de compensació econòmica.

El passat març del 2020 ens vam trobar que haviem de cancel·lar més del
80% dels viatges venuts a finals del
2019 i principis del 2020.

En resum hem donat la cara mentre
moltes agències online han desaparegut sense solucionar cap problema o
les alternatives que han donat disten
molt de ser solucions reals.

Inicialment tot semblava ser una cosa
momentània i passatgera, però quasi
ha passat un any. Durant tot aquest
temps (excepte el confinament total)
hem tingut obertes les nostres oficines
en horari reduït i el telèfon desviat als
nostres mòbils personals durant les 24
hores per solucionar tota mena de problemes entre d’altres:

Aquest 2021 l’hem iniciat amb il·lusió i
ganes de vèncer la pandèmia. De moment tot segeuix limitat amb aquesta
nova realitat, ens seguim preparant
i formant per fer possibles els vostres
somnis. Estem innovant nous tipus de
viatges i noves destinacions.

- Retorns des de tot el món a residències habituals.

Molt possiblement la mobilitat durant
aquests primers mesos serà limitada,
però estarem encantats de gestionar-vos tant les vostres petites escapades com els vols interns i així poder
anar fent rodatge per la posterior arrancada cap a destinacions més llunyanes.

- Lluitar amb els proveïdors per resoldre les devolucions dels viatges cancel·lats.
-
Sol·licitar canvis de reserves aèries
així com reemborsaments amb les
companyies d’aviació.
eixsantandreu.com
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Tenim ganes de tornar-vos a veure a les
nostres oficines i gaudir de nou dels viatges somiats. Un viatge és de les poques
coses que compres i et fa més ric interiorment.

per viatjar i així poder fer realitat el que
hem estat somniant durant tots aquests
mesos.

Ens agradaria comptar amb vosaltres i
gaudir tots junts de les noves propostes

Tornarem a viatjar...
Us esperem!

Pilar i Xavi | Viatges Pons

La revista de l’Eix de Sant Andreu

Esther i Montse | Viatges Sant Andreu
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BOCINS D’HISTÒRIA
PAU VINYES i ROIG
Historiador

DE “FILFERRO” A ATLÀNTIDA
CINEMA AL ROVELL DE L’OU DEL POBLE

L’any 1920 s’inaugurava als baixos de
can Cua, situat a la plaça del Comerç
entre el Casinet i la Farmàcia Franquesa,
una sala cinematogràfica amb el nom
d’Alhambra. De poc li va servir aquesta
denominació ja que pels andreuencs i les
andreuenques era conegut com el Filferro, pel costum de catalanitzar noms forans entre els autòctons. La sala era propietat de l’empresa Ideal, una de les més
importants a nivell cinematogràfic de
l’Estat espanyol. En els inicis s’hi projectava cinema mut, ja que el sonor encara no
havia arribat. Segons el programa de la
Festa Major de Sant Andreu de Palomar
de l’any 1925: “Local a ont projecten les
més grans exclusives de les més renomenades marques mondials (sic)”.

CINAES, conjuntament amb el cinema Recreo, aquest situat al carrer Gran de Sant
Andreu núm. 144 -tram conegut com de
Cases Noves-, just a tocar de l’edifici dels
Catalanistes. És aleshores que canvià de
nom pel d’Atlàntida. És en aquesta nova
etapa agafa més protagonisme i es projecten pel·lícules sonores del moment.
En iniciar-se la Guerra Civil el cinema seguí
projectant pel·lícules, tot i què relacionades amb el bàndol republicà. Calia aixecar la moral de la població i es projecten
films que defensen els valors republicans
i anarquistes. El desembre de 1936, s’exhibeix el documental “Madrid, tumba del
fascismo”, en el marc d’una sèrie d’actes
de recolzament i solidaritat amb els catalans combatents en el front madrileny. La
cinta era dirigida per Antoni Garcia Verches, membre del Sindicat únic d’Espectacles de Barcelona de la CNT. Tot just feia
pocs dies que el líder cenetista Bonaventura Durruti havia mort al Front de Madrid
a causa d’un tret desconegut – la seva defunció un misteri encara per resoldre.
Segons Roberto Lahuerta, autor del llibre
Cines de barrio: Sant Andreu, Horta-Guinardó, Nou Barris (Arxiu Històric Roquetes-Nou Barris, 2013), des de 1945 a 1977
el responsable de la cartellera del cinema
fou Vicent Brotons Llort, l’home fort de CINAES. El 1946, l’inspector del cos general
de policia Francisco Recio Gómez feia les

Sala de cinema Alhambra, conegut popularment com a
Filferro, l’any 1926. Font: Lluís Falcó.

La sala en els seus primers anys tenia capacitat per a 312 dotze localitats. Per entrar a la cabina d’exhibició es podia fer
per dues portes laterals. L’any 1934 el cinema passava a ser propietat de la cadena
eixsantandreu.com
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següents apreciacions en fer una inspecció oficial: eixamplar la porta del carrer
d’Otger -sortida d’emergència-, ampliacions del nombre d’urinaris tant d’homes
com de dones, no sobrepassar el nombre
de 500 butaques, instal·lació d’un farmaciola per a guarir persones que es poguessin accidentar, ignifugar teles i fustes
per evitar incendis, instal·lació de boques
contra incendis i col·locar extintors a la
sala com a la cabina i “prescindir en absoluto de dar en la Sala funciones teatrales,
pués las obras de adaptación del escenario, aún siendo de elevadísimo coste, son
casi imposibles de llevar a cabo.” (Arxiu
Municipal Contemporani de Barcelona).
Per la documentació consultada, el propietari tindrà constantment inspeccions i
requeriments per tal d’adequar la sala a
la normativa vigent per part del cos de
Bombers de Barcelona.

Publicitat en català del cinema Atlàntida. Font: Lluís Falcó.

de públic, les deficients instal·lacions així
com els informes negatius dels permisos
municipals per la seva continuació com a
sala cinematogràfica van comportar que
abaixés la persiana de forma definitiva
el maig de 1978. Les darreres propietàries
Maria i Concepció Brotons i Manresa van
fer tots els possibles per tal d’evitar el seu
tancament, però va ser en va.
A primers dels vuitanta del segle xx la
sala fou enderrocada i en el seu lloc s’hi
va construir un edifici destinat a l’aparcament de cotxes. Tanmateix, la porta
principal va romandre en peus fins que
can Cua no fou enderrocat a primers de
l’actual centúria.

En els darrers anys es projectava sessió
doble de cinema de reestrena. Normalment s’acostumava passar una pel·lícula
romàntica o còmica i una bèl·lica, per tal
d’atreure tot tipus de públic. El cinema
va anar queien en decadència, la manca

La revista de l’Eix de Sant Andreu
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CENTRE CULTURAL
CAN FABRA
Segre, 24-32
T. 933 600 565

BIBLIOTECA IGNASI
IGLÉSIAS-CAN FABRA
T. 933 600 550
CENTRE D’ESTUDIS
IGNASI IGLÉSIAS
Ignasi Iglesias, 33

MOSAIC DE GAUDÍ
Parròquia de Sant Pacià
Vallès, 40 T. 933 466 554

2

PARC DE LA PEGASO
Gran de la Sagrera, 179
(entre Rovira i Virgili i
Portugal)

3
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COMERÇ ASSOCIAT
SERVEIS I PROFESSIONALS

ACEDO & MATAMALA

> ADVOCATS / ASSESSORS
GESTORA GUIRADO & VILLEGAS
Concepció Arenal, 272 - 930 083 155
SEIGE ABOGADOS Y ECONOMISTAS
Gran de St. Andreu, 27 - 937 077 043
SPONDEO ASS. FISCAL I LABORAL
Llenguadoc, 50 - 932 682 030
> AGÈNCIES DE VIATGES
NAUTALIA
Coroleu, 1 - 931 124 204
VIATGES PONS
Rubén Darío, 15 - 932 740 102
VIATGES ST. ANDREU
Malats, 19 - 932 740 001

SUMINISTROS VIRA

VIATGES PONS

> ANIMALS DE COMPANYIA
MOIXAINES
Pons i Gallarza, 12 - 936 339 005
> ARTS GRÀFIQUES
ESPAI GRÀFIC
Borriana, 25 - 933 111 339
IMPRENTA BALTASAR 1861
Gran de St. Andreu, 152 bis - 933 469 152
IMPRENTA JJGG
Concepció Arenal, 319 - 932 741 934
RÈTOLS BARCELONA
Borriana, 45-47 - 932 744 502
> ASSEGURANCES
ACEDO & MATAMALA
Rubén Darío, 38 - 933 117 608
ORTS RISK
Pare Secchi, 42 - 933 464 690

WAW FEST

eixsantandreu.com

> ENTITATS BANCÀRIES
CAIXABANK
Gran de Sant Andreu, 76-78
18

> ESDEVENIMENTS I SALES DE JOCS
WAW FEST
Rubén Darío, 55 - 937 763 977
> ELECTRÒNICA PROFESSIONAL
SUMINISTROS VIRA
Gran de St. Andreu, 227 - 933 450 001
> ESTANC / PREMSA
ESTANC MORA
Ajuntament, 13 - 933 454 280
L’ESTANC
Gran de St. Andreu, 168 - 933 466 256
> ENSENYAMENT
EL TALLER DE LA PAU
Cuba, 3 - 933 466 677
FIL D’OR
Gran de St. Andreu, 168 - 933 120 851
ESCOLA DE DANSA HERMINIA ESPEJO
Ramón Batlle, 26 - 932 742 245
ESCOLA DE MÚSICA BCN FUSIÓ
Gran de St. Andreu, 132 1er - 932 743 501
ESCOLA D’ANGLÈS KIDS & US
Ignasi Iglesias, 85 - 933 118 750
ESCOLA INFANTIL LES MANETES
Abad Odó, 38-40 - 933 602 832
MAB DANCE CENTER
Malats, 79-81 - 930 137 750
MERCERIA PERELLÓ
Gran de St. Andreu, 261 - 933 450 457
ROCK SCHOOL BARCELONA
Irlanda, 27 - 937 975 484
TOP AULA CENTRE DE FORMACIÓ
Camil Fabra, 1-3 - 933 687 406
> ESPORT
BASE CARPI
Gran de St. Andreu, 235 - 933 112 405
CARIÑENA CICLES
Rbla. Fabra i Puig, 64 - 933 117 601
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COMERÇ ASSOCIAT
CERCENADO
Gran de St. Andreu, 229 - 933 450 003
CLUB NATACIÓ SANT ANDREU
Rbla. Fabra i Puig, 47 - 933 456 789
GIMNÀS ANOLL
Camil Fabra, 2-4 - 933 113 301
> FOTOGRAFIA
LAURA ESPADALÉ
Llenguadoc, 18-20 - 933 117 949
> IMMOBILIARI
DOLÇA LLAR
Gran de St. Andreu, 138 - 930 155 543
FINCAS SAN ANDRÉS
Borriana, 1-13 - 933 467 211
TECNOCASA
Rbla. Fabra i Puig, 46 - 935 167 669
> INFORMÀTICA I TELEFONIA
INFORESCATE MOBILE
Virgili, 72 - 606 238 703
LA SEU DEL MÒBIL
Rbla. Fabra i Puig, 9 - 931 173 993
PRINK
Gran de St. Andreu, 145 - 935 042 963
> INSTAL·LACIONS I REFORMES
A.TEMPORAL DESIGN+CONCEPT STORE
Vintró, 1 - 933 484 687
LAMPISTERIA IRLANDA
Irlanda, 36 - 608 161 308
MERCE CARRERA INTERIORISME
Gran de St. Andreu, 45 - 627 447 011
NOVOESTIL
Gran de St. Andreu, 61 - 932 744 679
REFORMES A. LAFUENTE 2
Sant Idelfons, 32 - 932 741 782
TALLER DE DISSENY EDUARD MUNIESA
Servet, 37 - 639 308 731
La revista de l’Eix de Sant Andreu

VERD I CLIMA (CLIMATITZACIÓ)
Gran de St. Andreu, 131 - 936 245 770
> LLIBRERIA / JOCS / OCI
ABACUS
Gran de St. Andreu, 52-54 - 932 745 799
GOKURAKU
Malats, 8 - 936 597 441
JOCS I JOGUINES LA JOTA
Borriana, 95 - 936 677 641
LA CAMBRA DELS ENCANTERIS
Pl. Mercadal, 35 - 931 428 928
LA MAQUINÀRIA
Llenguadoc, 82 - 600 031 905
LA TRIBU LLIBRERIA
Pons i Gallarza, 30 - 931 537 282
> LOTERIA
ADMINISTRACIÓ DE LOTERIA Nº 67
Malats, 15 - 933 456 291

PLAÇA ORFILA / MALATS

VIATGES SANT ANDREU

> MERCERIA
EL TALLER DE LA PAU
Cuba, 3 - 933 466 677
FIL D’OR
Gran de St. Andreu, 168 - 933 120 851
MERCERIA PERELLÓ
Gran de St. Andreu, 261 - 933 450 457
> MOTOR
RENTAT AUTO BARCELONA
Les Monges, 70 - 667 572 739
TALLERS FERCAR
Malats, 40 - 930 004 837
TALLER ROCAMORA
Ignasi Iglesias, 9 - 933 450 567
TOT MOTOR BCN
Sócrates, 58-60 - 932 745 222
> SERRALLERIA
SERRALLERIA CPG
Ajuntament, 20 - 933 119 862
19
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SALUT

> BENESTAR
QUIROMASSATGE PARDOS
Malats, 21 local 5 - 933 117 356
MÓN QUIROPRÀCTIC
Ramón Batlle, 17-21 local 4 - 932 425 040
ACTIVA’M
Malats, 22 - 626 660 770
> CENTRES AUDITIUS
AMPLIFON
Gran de St. Andreu, 93-97 - 933 113 113
AURAL
Gran de St. Andreu, 161 - 933 603 272

FARMÀCIA BUSCATÓ

FARMÀCIA CLAPÉS

CARNISSERIA CAN JAUME

eixsantandreu.com

> CENTRES DENTALS
ESPAI DENTAL DOCTORA TAMARIT
Llenguadoc, 78 - 930 150 098
CENTRE DENTAL SANT ANDREU
Gran de St. Andreu, 56 - 932 229 000
NOVA SANT ANDREU
Gran de St. Andreu, 124 - 932 741 236
VITALDENT
Gran de St. Andreu, 220 - 933 600 190
> FARMÀCIES
FARMÀCIA BUSCATÓ
Gran de St. Andreu, 125 - 933 468 803
FARMÀCIA CASTELLANOS
Gran de St. Andreu, 91 - 933 459 058
FARMÀCIA CLAPÉS
Gran de St. Andreu, 211 - 933 466 356
FARMÀCIA FRANQUESA
Gran de St. Andreu, 260 - 933 452 341
FARMÀCIA REIXACH SOLER
Gran de St. Andreu, 263 - 932 744 709
FARMÀCIA RODRIGUEZ MOR
Gran de St. Andreu, 186 - 933 110 130
20

> CERTIFICATS MÈDICS
CRC (CENTRE DE RECONEIXAMENT
DE CONDUCTORS)
Gran de St. Andreu, 191 - 936 243 508
> ÒPTICA
ALAIN AFFLELOU
Gran de St. Andreu, 136 - 933 453 083
COTTET ÒPTICS
Gran de St. Andreu, 268 - 933 110 910
GENERAL ÒPTICA
Gran de St, Andreu, 257 - 935 187 001
ÒPTICA UNIVERSITÀRIA
Gran de St. Andreu, 254 - 933 454 775
UNIVERS DE LA VISIÓ
Gran de St. Andreu, 103 - 933 469 412

ALIMENTACIÓ

> BACALLANERIA
BACALLANERIA PERELLÓ
Pl. Mercadal, 10 - 933 450 055
> CANSALADERIA / CARNISSERIA /
XARCUTERIA
CARN I EMBOTITS “CA LA NURI”
Pl. de les Palmeres, 11 - 933 114 155
CARNISSERIA CAN JAUME
Mercat, 13 - 933 450 519
CANSALADERIA PUIG
Gran de St. Andreu, 147 - 933 467 301
CARNISSERIES MACIÀ
Vintró, 4 - 933 467 504
EL PUNT IBÈRIC
Gran de St. Andreu, 189 - 931 277 317
GASCH XARCUTERS
Pl. Mercadal, 24 - 933 602 017
MARIO GONZALO
CHARCUTERIA DEGUSTACIÓN
Gran de St. Andreu, 155 - 936 819 791
Març-Abril-Maig-Juny 2021 Núm. 02
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PANTAIBERIC
Rbla. Fabra i Puig, 3 - 933 283 920
> DELICATESSEN
CHOCOLAT
Mercat, 14 - 932 745 767
PASTADEI
Mateu Ferran, 2 - 931 256 093
> FORN/PASTISSERIA
FORN DEL PASSEIG
Rbla. Fabra i Puig, 10 - 933 464 054
GRANIER
Gran de St. Andreu, 202 - 933 462 738
IAIA’NITA
Gran de St. Andreu, 276 - 931 588 501
MASSAMARA
Gran de St. Andreu, 142 - 933 116 871
PA ARTESÀ DEL VALLÈS
Gran de St. Andreu, 262 - 933 602 573
PASTISSERIA GUIFRÉ
Gran de St. Andreu, 233 - 937 872 218
> PEIXATERIA
REI DEL PEIX
Rbla. Fabra i Puig, 78 - 938 322 550
> PRODUCTES DEL CAMP
CASA AMETLLER
Gran de St. Andreu, 157 - 671 642 583
CASA AMETLLER
Rbla. Fabra i Puig, 39-41 - 673 030 805
> PRODUCTES NATURALS I
ECOLÒGICS
VERITAS
Gran de St. Andreu, 122 - 933 114 013
La revista de l’Eix de Sant Andreu

> SUPERMERCAT
BON PREU
Dublín, 6 - 934 697 220
SORLI DISCAU
Gran de St. Andreu, 98 - 935 610 367

EQUIPAMENTS I SERVEIS
PER LA LLAR

FORN DEL PASSEIG

> ELECTRODOMÈSTICS
GRUP CARRERA BARCELONA
Gran de St. Andreu, 121 - 934 203 098
> FERRETERIA
FERRETERIA BARCELONA
Gran de St. Andreu, 236 - 933 451 442
> FLORISTERIA
FLORS IRIS
Gran de St. Andreu, 223 - 933 450 427
> NETEJA ECOLÒGICA
BIOPOMPAS DE SANT ANDREU
Mercat, 6 - 936 399 513
> PARAMENT DE LA LLAR
CULINARIUM
Gran de St. Andreu, 168 - 935 414 920
HIPERTEXTIL SANCHEZ
Gran de St. Andreu, 226 - 933 110 271
MILSTOCKS - LOW COST
Gran de St. Andreu, 130 - 623 064 224
MONTSE INTERIORS
Gran de St. Andreu, 159 - 933 120 359
PLATS I OLLES
Rubén Darío, 26 - 933 450 264
21

REI DEL PEIX

SUMA’T A L’EIX

ASSOCIA’T!
eixsantandreu.com
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COMERÇ ASSOCIAT
EQUIPAMENTS I SERVEIS
PERSONALS

VALLMITJANA

ANJU

NORMA

> JOIERIA
INDRA
Ajuntament, 14 - 933 113 513
FREYA PLATA I PEDRES
Pons i Gallarza, 5 - 616 937 107
JOIERIA SIMÓ
Rbla. Fabra i Puig, 33 - 933 113 054
JUIA JEWELS
Sant Adrià, 34 - 930 278 009
JULBE JOIER
Montpeller, 8 - 933 116 827
RICART JOIERIA
Gran de St. Andreu, 252 - 933 451 448
VALLMITJANA
Gran de St. Andreu, 221 - 933 450 021
> MALETES I BOSSES
NORMA
Ajuntament, 15 - 932 740 328
> MODA DONA
ABANS MORTA QUE SENZILLA
Ajuntament, 22 - 933 117 774
ANJU
Pons i Gallarza, 5-7 - 625 556 054
EQUIP
Riera de St. Andreu, 1-3 - 932 744 408
> MODA HOME
CALL
Gran de St. Andreu, 265 - 933 450 459
FILAFIL
Rbla. Fabra i Puig, 70 - 933 112 753

DUE ÍNTIM

eixsantandreu.com

> MODA ÍNTIMA
DUE
Gran de St. Andreu, 226 - 931 829 836
22

LLENCERIA MARIA
Ajuntament, 5 - 933 465 129
> MODA UNISEX
HUMANA
Gran de St. Andreu, 152 - 935 416 395
UNIFORMES Y LOGOS BCN
Av. Meridiana, 430 - 932 741 493
MALA RAZA
Pl. Comerç, 2 - 933 451 421
ORIGINALS
Gran de St. Andreu, 150 - 930 256 304
SCQUATTERS
Gran de St. Andreu, 185 - 932 696 850
> MODA AMB PELL I COMPLEMENTS
ROLDIE 1989
Gran de St. Andreu, 188 - 933 465 059
> PERFUMERIES
BLAU PERFUMERIES
Gran de St. Andreu, 116 - 933 456 806
BLAU PERFUMERIES
Gran de St. Andreu, 240 - 933 452 398
EQUIVALENZA
Gran de St. Andreu, 225 bis - 693 709 421
> PERRUQUERIA
BETHS HAIR SALON & STORE
Gran de St. Andreu, 225 - 933 823 332
JEAN LOUIS DAVID
Ajuntament, 7 - 933 466 214
LA BOUTIQUE DEL PELUQUERO
Gran de St. Andreu, 237-239 - 932 744 088
RAFFAEL PAGÈS
Concepció Arenal , 245 - 933 450102
LUXCITI
Gran de St. Andreu 135-137 - 930 108 871
Març-Abril-Maig-Juny 2021 Núm. 02
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> PETITS
EL GAT PIRATA
Plaça Comerç, 1 - 655 456 168
MOBILETTI
Llenguadoc, 106 - 933 119 975
NOU MESOS
Gran de St. Andreu, 225 - 933 455 233
TRAPELLES
Gran de St. Andreu, 148 - 933 462 336
> SABATERIES
CALÇATS ANDREA
Gran de St. Andreu, 114 - 930 178 846
CALÇATS NIROVI
Gran de St. Andreu, 199 - 933 465 019
RIVIER CALÇATS
Gran de St. Andreu, 246 - 933 466 002
SABATECA
Gran de St. Andreu, 208 - 931 740 171
> REGALS PERSONALITZATS
EL TALLER DE LA MERI
Mercat, 19 - 931 384 751

EL RACÓ DE LES TAPES
Pl. Orfila, 10 - 933 153 018
FRANKFURT’S SANT ANDREU
Gran de St. Andreu, 231- 931 401 829
LA COMTAL
Ajuntament, 9 - 931 180 189
LIVINGSTONE
Rbla. Fabra i Puig, 68 - 934 608 749
LA BODEGUETA DE SANT ANDREU
Rbla. Fabra i Puig, 30 - 656 376 842
MICHAEL’S TAVERN
Concepció Arenal, 213 - 933 120 358
PIZZERIA DIEGO
Rbla. Fabra i Puig, 35 - 933 114 351
SENYOR FABRA
Rbla. Fabra i Puig, 51 - 938 586 329
SEVERAL CAFÈ
Gran de St. Andreu, 165 - 634 243 571
TAVERNA CASA ARANA
Pons i Gallarza, 5-7 - 933 469 561
XURRERIA SANT ANDREU
Gran de St. Andreu, 241 - 933 118 754

RESTAURACIÓ, OCI
I ESPECTACLE

> RESTAURACIÓ
AROMES CAFÈ LOUNGE
Gran de St. Andreu, 152 - 932 743 330
BAR VERSALLES
Gran de St. Andreu, 255 - 931 794 907
BAR LA VIOLETA
Malats, 32 - 935 312 084
COLLONUT
Gran de St. Andreu, 180 - 930 257 983
La revista de l’Eix de Sant Andreu

ROLDIE

CALÇATS ANDREA

LA COMTAL

MÉS INFORMACIÓ

PIZZERIA DIEGO
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EL RACÓ WAW!
LAURA
Botiga WAW FEST

FEM EL NOSTRE MAQUILLATGE

A Wawfest ens encanta crear màgia, i aquest taller és ideal per compartir una tarda
més que màgica amb els nostres fills. Atenció als passos a seguir i GAUDIU!
PASSOS A SEGUIR

INGREDIENTS I MATERIALS

En un bol barregem la farina amb la mel.
Afegim mitja culleradeta d’aigua i barregem. Si veiem que queda una pasta molt
dura o que els ingredients no es barregen
bé, podem afegir 1/2 culleradeta més
d’aigua.

- 2 cullerades de farina
- 2 cullerades de mel
- 1/2 culleradeta d’aigua
- Colorant alimentici
- Tantes olles com anem a fer
- Pinzells

eixsantandreu.com

Un cop tenim la barreja, la dividim en
pots i afegim el colorant alimentari (un
color per pot). Barregem bé i ja està!
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GENT DEL BARRI
CESC GUIMERÀ
Periodista

DANI ALEGRET

L’AMIC DE LES ARTS ANDREUENC

exemple, tot i les diferències entres totes
les famílies, hi ha un esforç per fer pinya i
tirar les coses endavant. Tinc molts racons
preferits del barri (la Fabra i Coats, el carrer
Gran, la plaça del Comerç, el mercat…) però
donada la situació actual crec que haig de
dir el parc de la Pegaso perquè últimament
és l’únic lloc que ens permet fer una mica
de vida social amb distància i mascaretes,
quan tot això s’acabi us en diré un altre!
Què te’n sembla la vida cultural? Crec que
és una d’aquelles coses que podrien millorar. Així com hi ha una bona oferta de cultura a un nivell amateur, falta una xarxa potent de cultura al barri a nivell professional.
Deixant de banda el SAT (un imprescindible
del barri) i el Jazzing (com a festival de música) no tenim cap teatre professional, ni
cinema, ni cap sala de concerts en aquest
sentit. Sí que està molt bé que el teixit associatiu absorbeixi aquesta responsabilitat
cultural però seria molt bonic a la llarga poder formar part de la xarxa cultural professional de Barcelona com passa amb altres
barris com Poblenou o Poble Sec.

Explica’ns la teva relació amb Sant Andreu.
La meva relació és llarga d’explicar però es
podria resumir dient que el meu avi era andreuenc i que després de la mort del meu
pare la meva mare va decidir que seria un
bon lloc nou per viure, i així va ser!
Com és el teu dia a dia aquí? Nosaltres fem
pràcticament tota la vida al poble, els
nens van a l’escola a Sant Andreu, amb els
‘‘Amics de les Arts’’ tenim un local d’assaig
també al barri i molts dels nostres amics
viuen també aquí o a barris propers.
Compres al comerç de proximitat? Sí, una
de les millors coses que tenim a Sant Andreu és el comerç. Tenim un mercat de la
mida justa per gaudir-lo, tenim llibreries
xulíssimes, botigues de joguines úniques,
tenim uns forns boníssims, un eix comercial
perfecte per comprar i cada cop més noves
ofertes gastronòmiques per gaudir-les. Per
exemple, aquest últim Nadal ens vam proposar que totes les compres que féssim de
“patges” les faríem aquí… i ho vam aconseguir.

Com vas convèncer a la resta del grup per
convertir Sant Andreu en el centre neuràlgic? Va ser de forma natural, en aquell
moment jo podia oferir un espai per fer els
assajos i Sant Andreu era un lloc que a ells
també els hi agradava. Ara, però, compaginem Sant Andreu amb Girona ja que en
Joan Enric i en Ferran viuen allà.
El vostre concert a la Festa Major del 2009
va marcar un cert punt d’inflexió a la vostra carrera? Sí, és cert. Va ser un concert
màgic. Va ser el primer concert on ens vam
adonar que la gent es sabia les cançons
i les cantaven a pulmó, va ser molt especial, el guardem bé a la nostra memòria de
grup.

Què és el que més t’agrada de Sant Andreu? I el teu racó preferit? El que més
m’agrada de Sant Andreu és la gent, hi ha
un ambient molt bo i cordial. A l’escola, per
eixsantandreu.com
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Al setembre, mig any després del previst,
estreneu el vostre cinquè disc, ‘El senyal que
esperaves’ mesclat a Glasgow i masteritzat
a Abbey Road i es converteix en el millor
disc de Pop del 2020. Just coincideix amb
el primer que vau guanyar fa 10 anys amb el
Bed & Breakfast… Això és súper bonic, que
ens donin el premi de la crítica com va passar
amb el B&B fa 10 anys és molt significatiu per
nosaltres, com un “senyal que esperàvem”
per dir-nos que estem fent les coses bé, com
un nou començament, i estem molt contents
què el disc hagi agradat tant! Molts cops
es tendeix a mirar el primer disc amb una
certa nostàlgia de temps millors però crec
que en un futur la crítica i els seguidors ho
faran mirant “El Senyal que esperaves” com
aquell disc que va marcar un punt crucial en
el grup igual que ho va fer el B&B.

fer una gira en format acústic amb una ballarina (Idu Massa) i una violoncel·lista (Maria de Pallol) que segurament no haguéssim
fet mai i que va ser preciosa i fins i tot vam
fer concerts des de casa amb ‘‘Els Dies més
Dolços’’.
Com us heu adaptat a aquesta ‘nova normalitat’? Com tothom, improvisant, fent
plans i canviant-los a les poques setmanes,
patint pels concerts, patint per la resta de
músics, tècnics, etc. I surfejant cada una de
les onades el millor que sabem. I sobretot,
sent conscients que som afortunats tenint en
compte com de dura i cruel ha estat aquesta
pandèmia per a molta gent i en tants sentits.
Malgrat la situació, torneu a estar de gira,
teniu previst El Palau de la Música al mes
de febrer, amb doble actuació, i Cap Roig a
l’estiu, com ho veieu? Cada concert el veiem
com un petit miracle, un triomf. Amb tots els
canvis de dates, protocols, horaris… et pots
arribar a desanimar molt però nosaltres posem tot el que calgui de la nostra part (com
fer 2 passi seguits del mateix concert en una
sola nit) perquè la música en viu no s’aturi.

És el vostre primer disc com a trio... Sí però
no hem canviat en res la nostra forma de fer
les cançons. El format trio sempre havia estat
el més habitual en la part creativa del grup.
Com us va afectar que el confinament arribés una setmana abans del llançament
del disc? Vau passar un confinament molt
actiu, vau fer una espècie de mini sèrie
‘confinada’… Doncs va ser una tocada de
pebrots que amb el temps també ens ha
donat coses bones. Al final, està clar que
la pandèmia a afectat a tothom de forma
negativa, o sigui que ara estem en un punt
que preferim mirar les coses bones que van
passar: vam fer una web sèrie ‘‘Atrapats
Aquí’’ que van acabar passant a tv3, vam

Prepareu un musical amb el dramaturg
Marc Artigau i la productora Minoria Absoluta, és un somni fet realitat? Fa molt
de temps que amb els “amics” volíem fer
un musical, a tots 3 ens feia molta il·lusió
per motius diferents. Personalment, jo sóc
un gran fan del bons musicals (perquè també n’hi ha de molt dolents) i des de feia ja
uns quants anys, anava guardant idees de
cançons, partitures, notes de veu a l’iphone, que sabia que no eren cançons pels
“amics” però que podrien ser-ho per un musical “dels amics”. Per fi, tot va prendre cos
quan ens vam ajuntar amb en Marc Artigau
i vam trobar el recolzament de Minoria Absoluta. Volíem fer un musical on poguéssim
forma part de tot el procés, des del text del
llibret fins a la direcció musical i on a més la
música fos 100% original, composada expressament per l’obra.

Ferran Piqué, Joan Enirc Barceló i Dani Alegret son ‘Els
Amics de les Arts’’.

La revista de l’Eix de Sant Andreu
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SAPS QUINES ACTIVITATS
FAREM PROPERAMENT A L’EIX?
Dia de la Dona
Festa de la Primavera
Aquest comerç és teu
Sant Jordi
Si l’encertes l’endevines
Festa del comerç al carrer...
...i moltes més!
Segueix-nos a les xarxes

RECORDA, TOT ÉS POSSIBLE,
GRÀCIES AL COMERÇ ASSOCIAT A L’EIX

La revista de l’Eix de Sant Andreu
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MÉS INFO:

www.eixsantandreu.com
SEGUEIX-NOS:

eixsantandreu.com
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