OCTUBRE-NOVEMBRE-DESEMBRE
2021
NÚM._
La revista de04
l’Eix de Sant Andreu
eixsantandreu.com

1

#eixsantandreu
#santandreuaunpas

eixsantandreu.com

2

Octubre-Novembre-Desembre 2021 Núm. 04

SALUT
JAUME REIXACH
Farmacèutic Comunitari / Tècnic Ortopeda Farmàcia Reixach-de Pablo

ÈPOCA DE POLLS

Amb la tornada a l’escola ja corre el perill d’infectar-se dels Pediculis Capitis, és
el nom dels insectes que coneixem com a
polls, uns paràsits, que els agrada viure entre els cabells dels humans perquè per alimentar-se necessiten picar sobre la pell del
cap per xuclar la sang. Al picar deixen una
substància que tenen a la seva saliva que
és molt irritant i això fa que ens gratem. Son
els nens entre 4 i 8 anys els que més s’infecten, però pot donar-se a qualsevol edat.

sensibilitat i l’estat de la persona. Generalment s’aplica la loció antiparasitària amb el
cabell sec i es deixa actuar uns minuts. Acte
seguit es passa un llemenera, i més tard es
renta el cap amb un xampú. És important
que es repeteixi l’aplicació de la loció, després de 7 o 10 dies.
Els tractaments s’han de fer servir quan hi
hagi la certesa que hi ha polls, no serveix
per fer prevenció.

Els polls son petits, de 2 a 4 mm de llarg i el
color pot variar entre marró i gris. No poden
saltar, normalment es desplacen d’un cap a
un altre quan hi ha un contacte molt proper o algun estri compartit (pintes, gomes
de cabell, bufandes, etc). Tenen gran capacitat de reproducció, poden posar entre
100-300 ous (llèmenes) de color blanc que
s’adhereixen a la base del cabell i en 7-10
dies surten les larves.

Recomanacions
- Fer una inspecció del cabell a diari.
- Evitar compartir estris d’higiene personal.
- Avisar les persones de l’entorn quan es detecti la presència de polls per tal que tots
alhora iniciïn el tractament.
- Complir el tractament i repetir-lo després
de 7-10 dies.

Tractament
Els remeis casolans no tenen la suficient garantia per eliminar-los i menys, per evitar el
contagi. Haurem de fer servir el tractament
que ens recomani el farmacèutic, serà un
producte o un altre en funció de l’edat, la
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EIX SANT ANDREU
L’actualitat de L’EIX

AQUEST COMERÇ ÉS TEU

Des de #EixSantAndreu estem molt orgullosos de presentar aquest nou projecte per
tot aquell andreuenc i andreuenca, o no,
que vulgui conèixer una mica més un dels
molts secrets que ens fa tenir aquesta essència del nostre estimat poble.
“AQUEST COMERÇ ÉS TEU” vol ser un aparador, on podràs veure tots els negocis
associats a l’Eix, conèixer una mica més
sobre la seva història, qui són, què fan, on
trobar-los i què comprar-hi.
Què et sembla aquesta nova iniciativa?
Segueix-nos a les xarxes, ja que en els dies
vinents anirem donant més detalls!

eixsantandreu.com
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SANT ANDREU DESCONEGUT
El reportatge de XAVI SALVA

EL VESTIDOR DE LA LÍRICA

LA COMPANYIA DE TEATRE REFERENT DE SANT ANDREU

Des de fa molts anys, existeix un lloc secret
a Sant Andreu on vesteixen a capellans,
rabins, soldats francesos, netejadors de xemeneies, caps d’estació, pagesos, fusters,...
i així fins a milers i milers de professions i
personatges d’arreu del món.

de 200 anys d’antiguitat. Tot un tresor tèxtil digne dels millors museus de moda.
Files i files de vestits, americanes, pantalons, uniformes, sotanes,... que pengen
a varis nivells del terra, tots embolicats
amb el seu plàstic protector per evitar
que es facin malbé amb el pas del temps,
llestos per ser utilitzats o per ser reinventats en un altre servei.

Pels que no la coneixeu, us presentem a
la Teresa Arbonés, l’encarregada d’elaborar el vestuari de les obres de teatre de
La Lírica, la companyia de teatre referent
de Sant Andreu des del 1949.

La Teresa va començar fent sarsuela. ‘‘A
casa eren molt ‘sarsueleros’ i varen anar
evolucionant cap als musicals degut a
que al jovent, cada vegada els hi agrada més aquest gènere. Dins el teatre he
tocat totes les tecles, des d’escombrar
l’escenari, passant per ser actriu, còmica,
corista... i ara, ja fa molts anys, vaig començar a dedicar-me al tema del vestuari i em passo moltes hores aquí al local,
perquè m’agrada molt’’ ens explica.
Tenen molts vestits ja fets, que els han hagut de comprar, alguns de fa 200 anys. Van
als Encants i altres llocs com aquest, compren, però també confeccionen, busquen
les teles, busquen informació per internet,
treuen un patró i creen allò que necessiten. ‘‘Per exemple, al 2020 vam fer ‘Sister
Act’ i vam haver de fer 60 sotanes per les
monges, els vestits dels escolars,... i això ho
vam fer tot a partir de zero i ara estem preparant ‘El violinista sobre la teulada’ confeccionant el vestuari dels rabins, que van
amb uns abrics negres amb una tela que
ens han regalat, el vestit del nuvi,... amb el
seus tallits o mocadors de casament i tot’’.

Ens endinsem per un passatge amb arcades
d’obra i vigues de fusta, enmig de dos edificis, amb una claror de llum natural tènue
que s’endinsa passadís avall, amb un aire
cinematogràfic que enamoraria a qualsevol buscador d’exteriors i que deixa preveure el que en trobarem darrera el porticó de
fusta que guarda el magatzem de la Teresa,
ple fins dalt de milers de vestits que han utilitzat, reutilitzat, customitzat i reinventat
durant anys amb La Lírica, algun amb més
eixsantandreu.com
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Ens ensenya un abric negre que qualsevol
Rabí Major desitjaria per a ell mateix.

‘‘Nosaltres confeccionem i cosim el vestuari
a casa nostra, després el portem al Casal
Catòlic que és on actuem. Allà planxem i
ho acabem de deixar tot llest i a l’acabar
l’obra, els portem aquí, per guardar-los i
aprofitar-los per quan sigui necessari’’.
A l’Eix vam conèixer a la Teresa gràcies a
en Joan Paredes (qui no coneix a en Paredes... ?) i a l’acostar-se les dates de Nadal
i Reis, li vam demanar si tenia algun vestit
per l’encarregat del trenet de Nadal que
posem a l’Eix cada any... i com no, és clar
que en tenia un, el d’un cap d’estació dels
anys 50, amb un blau lluent i un barret, que
faria, a partir d’aquell moment, que l’atracció pels nens agafés un aire cerimonial i teatral que enlluerna a tota la canalla que el
veu a la parada.

sical ‘‘Germans de Sang” només surten 13
personatges, però la quantitat de roba que
necessitem és increïble, perquè cada personatge entra i surt amb vestits diferents,
ara és un lleter, ara és un policia, ara son
nens, després son grans... és un munt de
roba que cap sarsuela em dona la feinada
d’aquesta!’’.
Tota aquesta feina que fan és totalment
vocacional, no és un treball remunerat,
no reben cap ajuda, només les ganes
de fer-ho. ‘‘És un verí que em va posar el
meu pare i jo ho he escampat per tota
la família’’, ens explica orgullosa i ens diu
que a casa tots son ‘‘teatreros’’ des del
seu pare, cofundador de La Lírica amb
dues persones més.

Al preguntar-li quin es el vestuari més espectacular que ha fet per una obra, la Teresa ho te clar... ‘‘Tant per noies com per
nois, va ser l’opera ‘Don Gil de Alcalà’, del
Mestre Penella, és el vestuari més espectacular, amb els seus paniers, que és un tipus
de ‘miriñaque’ (estructura) que va sota dels
vestits perquè quedin més pomposos i amb
perruques blanques,... és la més espectacular de vestuari’’.

Teresa, la teva passió pel teatre fa que gent
com tu sigui necessària per continuar amb
la tradició teatral que tenim a Sant Andreu,
bressol d’actors de renom. Avui hem vist milers de vestimentes que vesteixen des del
galant més atractiu fins al drapaire més
humil del món, cuidant cada detall perquè
sobre l’escenari tot estigui llest per quan
pugi el teló.

La Teresa és un pou de saviesa i, degut a
la seva experiència, sap perfectament com
ha d’anar vestit, cada personatge de cada
obra de les sarsueles, òperes,... Ho ha viscut des de petita.
També li preguntem sobre l’obra més punyetera a l’hora de vestuari, i ens explica:
‘‘A aquesta obra que estem fent ara, el muLa revista de l’Eix de Sant Andreu

Senyores i senyors, benvinguts al teatre,
amb tots vostès, Teresa Arbonés!!
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CONSELLS IMMOBILIARIS
MIGUEL ANGEL ROMERO
Agent de la Propietat Immobiliària nº 3002 - Administrador de Finques nº 4945 - Advocat 38720

LLOGAR O TENIR EL PIS TANCAT?
NO HI HA DILEMA!

Amb les xifres a la mà, és ben cert que
vivim en un país de propietaris: el 84%
dels espanyols posseïm un habitatge.
Una xifra molt superior a la resta d’Europa. En concret, el 78% constitueixen
la llar habitual, un 11% són segones residències i el 7% es destina al lloguer.
Però el 4% restant correspon a habitatges desocupats!!

guer, amb l’ajut d’un Administrador de
Finques-Advocat, és més fàcil i ràpid
que fer-ho en els casos d’hipoteques.
En cas d’arrendament només cal acreditar la morositat, mentre que en les
hipoteques, la llei obliga els bancs a
obrir una mediació, així com a intentar
una proposta de pagament prèvia al
desnonament.

I ens sorprèn per causa de l’alta i segura rendibilitat que suposa posar un
immoble en lloguer.

Per aquest motiu, un 90% dels desnonaments són sobre finques llogades.

La falta d’oferta, la clau de la rendibilitat
La principal raó que fan encarir els lloguers és la falta d’oferta. Aquest factor, combinat amb una demanda en
augment, fa que al nostre país els preus
pugin, especialment en localitats com
Barcelona i Madrid, on els pisos en lloguer estan molt buscats i els arrendataris han de fer front a una competència molt dura per a fer-se amb un pis.
Aquests imports fan que, malgrat la llei
de contenció de lloguer vigent a Catalunya, els propietaris de pisos vegin en
el lloguer una oportunitat d’aconseguir
uns rendiments 12 vegades mes alts que
comprant Deute Públic.

I si em relloguen i sobreocupen el pis?
La llei deixa clar que el subarrendament
només serà legal si es fa amb el consentiment de l’arrendador i no supera la ratio que marca la Cèdula d’Habitabilitat.
Si el propietari el descobreix, estaria en
el dret de resoldre el lloguer.
I si me l’ocupen ?
L’ocupació il·legal d’un habitatge, ja sigui qualificada com a usurpació o com
a violació de domicili, és un dels riscos
més clars de mantenir un pis desocupat. En aquest sentit, és important diferenciar els conceptes de violació de
domicili i usurpació d’habitatge que,
encara i ser semblants, jurídicament
tenen un significat molt diferent

I si no em paguen?
La principal por dels arrendadors és
patir un impagament. Però malgrat
això iniciar un desnonament en un lloeixsantandreu.com

La violació de domicili és el delicte pel
qual quelcom, sense habitar a la casa
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d’un altre, entra en ella de manera violenta o no amb la intenció d’ocupar-la.

l’inquilí. Per tot això, el vostre API deixarà ben clars quines despeses paga
cadascun.

En canvi, la usurpació es dona quan
s’ocupa un immoble, romanent dins i
en contra de la voluntat del seu propietari, rebentant el pany per a així accedir al pis que ocupen.

Màxima seguretat, menys riscos
Per a llogar de manera tranquil·la, el
millor és sempre tenir contractada una
assegurança d’impagament que es
faci càrrec de gestionar el llançament,
pagui les rendes fins a 12 mesos, així
com els danys que pugués rebre el pis.
Això és així perquè abans de signar
el contracte, l’asseguradora i l’API fan
un examen de risc i sospesen junts si el
candidat pot fer front al lloguer.

I qui ha de pagar les despeses de conservació?
La llei ho deixa clar: els propietaris han
de pagar els treballs de conservació
del pis per a mantenir la seva habitabilitat, excepte que aquests hagin de
realitzar-se per un mal ús de l’inquilí o
que siguin fruit del desgast ordinari, ja
que en aquest cas li correspon a ell.

Com passa amb gairebé tot, llogar té
els seus pros i les seves contres, però en
termes de rendibilitat és sempre la millor opció, ja que existeixen mecanismes
de sobres per a minimitzar els riscos.

Així, en el cas dels escalfadors,
electrodomèstics o instal·lacions, si
aquests s’espatllen pel transcurs de la
seva vida útil, la seva substitució o reparació li correspondria al propietari.
En canvi, si la reparació consisteix en
una petit desperfecte, li correspon a

La revista de l’Eix de Sant Andreu

I ara, que ja sabeu com posar en rendiment el vostre patrimoni, ens posem
a llogar ben segurs amb l’ajut d’un API
Col·legiat?
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DEL MÓN A SANT ANDREU
L’entrevista de XAVI SALVA

GRACIELA MASTROIACOVO
DE L’ARGENTINA A SANT ANDREU

Com és l’acollida a persones de fora per
part de la gent del barri?
Hi ha dues realitats, una és que, quan vaig
arribar a Barcelona fa 19 anys, algú argentí
era una novetat. Et relacionaven amb Maradona... Argentí i Maradona era el mateix.
També hi havia les bones persones que em
van ajudar amb tot el que podien però també hi havia qui no t’acabava d’acceptar del
tot. Però la realitat és que no em vaig sentir
mai discriminada i menys, a Sant Andreu.
Què et va portar a Sant Andreu per primera
vegada?
Vaig veure que era un lloc tranquil, un lloc
còmode, tant per mi com per les meves filles, ideal per tenir cura d’elles.

La Graciela ve d’Arroyo Seco, un poblet del
Departamento de Rosario, província de
Santa Fe, Argentina. Antigament es deia
Pueblo Aguirre, degut al seu fundador,
Liberato Aguirre, però van canviar-li el nom
pel del rierol que passa per allà.

Per què vas quedar-te a Sant Andreu?
Tot el barri es meravellós, el carrer Gran
amb tota la seva vida comercial, la Rambla
amb tot de llocs per tapejar, sobretot La Bodegueta jejeje... per tot aquest encant em
vaig quedar.

Què ens pots explicar del teu lloc d’origen?
És un poble petit, de gent treballadora, ple
d’immigrants italians, alemanys i espanyols,
sobretot després de la guerra. Té molt camp
al seu voltant i hi ha molta carn i com a bons
argentins, es menja molt “asado” del bo.

Què és el que més t’agrada del barri?
La plaça de Mossèn Clapés, aquesta plaça
ho és tot per a mi. Visc al carrer Bartrina,
prop de la plaça i és allà on començo el
meu dia al barri... i on l’acabo també.

Quan de temps portes a Sant Andreu?
Hi vaig arribar el 2013, després d’haver passat per Baró de Viver i La trinitat. Sant Andreu era el lloc on volia estar des que el vaig
conèixer, el lloc que em va enamorar.

I el teu racó preferit del barri?
Ara mateix, la casa Bloc. Allà tinc les meves
filles, les meves netes i estic rodejada de la
meva família.

Què has trobat a Sant Andreu que et recordi et teu lloc d’origen?
Que és un poble, o com diem nosaltres “el
olor a pueblo”. És un lloc molt familiar, amb
molta unió entre els seus veïns, un petit poble encantador dins la ciutat.
eixsantandreu.com

Compres al comerç de proximitat?
Hi tant, vaig molt a comprar al petit comerç!
També vaig als supermercats de la zona pel
tema de l’economia però utilitzo molt el co-
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merç de proximitat, sobretot els comerços
amb productes argentins, amb carn argentina, mate, condiments de la meva terra, etc...
M’encanten les gelateries del barri, sempre
que puc, hi vaig. I sempre que obre una botiga nova entro a veure que té, a provar les
coses, a gaudir del comerç del barri.

rava i el seu personatge m’encantava, em
va doldre molt la seva mort i crec que és i
serà un personatge destacat del barri.
Molts et coneixem per la teva activita professional, treballes a La Bodegueta...
Si, l’any passat vaig conèixer el Pepe i em va
oferir treballar a La Bodegueta. Em va obrir
una porta a un projecte que no tenia pensat,
que era ser cuinera. I aquí estic, on, com tothom sap, fem les millors croquetes que tot
Sant Andreu... o les millor de tot Barcelona!!!.

Quan venen visites, què és el primer que els
ensenyes?
El carrer Grau, les seves casetes. És com un
poblet petit dins del barri, amb els seus patis, els seus jardinets, les seves casetes baixes... És un lloc preciós amb una bellesa que
t’enamora cada vegada que hi passes.

Tens alguna proposta de millora al barri?
Doncs el tema de les escombraries del porta a porta, no m’acaba d’agradar, no ho
acabo de veure. Respecte a temes socials,
jo faria més activitats familiars, però obertes a tothom, gratuïtes. Que es fes tot el necessari perquè la gent del barri es conegui
entre ella, que sigui còmplice de la vida social del barri i s’ajudi a l’adaptació.

Saps que els de Sant Andreu encara “anem
a Barcelona”?
SI, ho he escoltat moltíssimes vegades, sobretot a la gent gran. He de reconèixer que
em descol·loca i que jo no he agafat aquest
costum, jo em sento ja dins de Barcelona,
però sé que fa relativament poc que Sant
Andreu es va annexionar amb Barcelona i
entenc que, per tradició familiar i pel sentiment de poble, encara es digui.

Graciela, gràcies per estimar el barri, per
parlar amb tanta alegria del nostre petit racó de la ciutat, per enamorar-te de
petits indrets, per parlar amb il·lusió de la
nostra gent, per haver vingut de tant lluny
i haver-te quedat aquí i, sobretot, gràcies, moltes gràcies per les croquetes de La
Bodegueta... mmmm... Graciela loca, que
grande que sos!!!.

Coneixes algun personatge destacat del barri?
Fa molt poc, i degut a la seva defunció, vaig
saber que Jordi Rebellón, l’actor que interpretava el Dr. Vilches a “Hospital Central”,
era andreuenc. Era una sèrie que jo em mi-

La revista de l’Eix de Sant Andreu
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EL RACÓ WAW!
LAURA SOTERAS
Botiga WAWFEST

DECORA LA TEVA MASCARETA
MATERIALS

Una mascareta taronja i una mica de
maquillatge és el que necessites per
convertir la teva cara en una disfressa
de carbassa. Complementa amb un
pentinat original i roba negra, perquè
destaqui el color de la cara.

- Mascareta taronja
- Llapis
- Pintura per tela
- Pinzell
PASSOS A SEGUIR

Dibuixa sobre la mascareta el somriure i
el nas d’una carbassa malèfica.
Fes la boca amb forma serrada per aconseguir un aspecte més terrorífic.
Omple amb pintura negra i un pinzell fi.
Deixa assecar-la abans de posar-te-la.

eixsantandreu.com
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EIX SANT ANDREU
ON BOARD BCN ACADEMY

SOM ON BOARD BCN ACADEMY

UN ESPAI MULTIDISCIPLINAR EN EL COR DE SANT ANDREU, A BARCELONA

Després d’anys d’experiència i formació vam decidim fer el pas i obrir
aquest espai al carrer Neopàtria 81-83,
on aglutinar les nostres passions, l’aviació i la nàutica.

una bona opció de regal, una sessió en
un dels nostres simuladors.
A nivell d’aviació, estem també especialitzats en els cursos de PPL (Llicència
de Pilot privat) i TCP (Tripulant de cabina de passatgers).

A ‘On Board’ donem cursos de Patró
de Navegació Bàsica i Patró d’embarcacions d’esbarjo, mitjançant classes
dinàmiques i enfocades a aprendre de
forma amena i així obtenir la titulació.

La nostra atenció és 360, ja que acompanyem a l’alumne des que decideix
embarcar-se en els nostres cursos fins
que ja pot gaudir dels seus assoliments.

A més, oferim la possibilitat de gaudir
dels nostres simuladors de vol FULL
MOTION, destinats no sols per a professionals de l’aviació que vulguin practicar i millorar, sinó per a tots aquells a
qui els hi cridi l’atenció i vulguin viure
l’experiència de pilotar una aeronau.

Però, com que ens agrada oferir tot
allò que pugui fer falta, quan no estem fent classe, lloguem la nostra
aula per a aquells que necessitin un
espai per a les seves reunions, formacions, presentacions o esdeveniments
que requereixin.

Lloguem els nostres simuladors, per
a una o dues persones, amb l’opció
d’anar acompanyats d’un instructor de
vol que a més ensenya, per a gaudir
al màxim de l’experiència. Aquesta és

La revista de l’Eix de Sant Andreu

Doncs dit tot això, esperem veure’t per
la nostra acadèmia i ajudar-te a gaudir de la nàutica i l’aviació, tant, com
les gaudim nosaltres.
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BOCINS D’HISTÒRIA
PAU VINYES i ROIG
Historiador

IGNASI IGLÉSIAS

UN POETA I DRAMATURG PER AL I DEL POBLE

sias hi estrena la seva primera obra de
teatre La força de l’orgull.
El 1888, la família retorna a Sant Andreu
ja que el pare es reincorpora de nou als
Tallers del Nord. El pare vol que el fill faci
carrera d’enginyeria, però ell tossut de
mena vol fer estudis artístics. Finalment,
després de discutir-ho amb el seu mentor, es matrícula a l’Acadèmia Balmes i
després a la Llotja de Mar, on fa dibuix
artístic. Al Centre Obrer Instructiu Andreuenc, situat a la plaça del Comerç,
fa les seves primeres passes com a autor
teatral amb els companys de L’Artística -més tard anomenada L’Avançada- i
on coneix Joaquim Vinyes -germà de
la seva futura esposa, Emiliana Vinyes i
Miquel - i Miquel Sirvent, dos autors andreuencs de renom de l’escena teatral
catalana d’inicis dels segle XX.

Retrat del dramaturg realitzat pel fotògraf Rafael
Areñas.

El proppassat dia 19 d’agost es van iniciar els actes commemoratius el 150 aniversari del naixement d’Ignasi Iglésias i
Pujadas (1871-1928) amb un repic de campanes des del campanar de la parròquia de Sant Andreu de Palomar. Nat al
carrer de l’Ordre, avui d’Ignasi Iglésias,
sent el gran de quatre germans. El pare,
Josep Iglésias i Balart, un maquinista de
trens originari del Pallars i la mare, Teresa Pujadas i Batllori, filla d’una família benestant de Sant Andreu. El 1882, el
pare, treballador dels Tallers del Nord a
Sant Andreu és trasllat a Lleida per motius laborals. Se n’hi va amb la família.
Anys després en terres de ponent l’Igléeixsantandreu.com

A la dècada dels noranta del segle XIX
fa el salt de l’escena andreuenca a la
barcelonina. Tanmateix l’època daurada és entre els anys 1900 i 1911, on sobresurten tres grans drames Mare eterna,
El cor del poble i Els vells. Aquest darrer
drama és on l’Iglésias planteja la realitat
dels treballadors que en arribar a la vellesa són desvalguts de cap ajuda econòmica. Francesc Moragas, fundador de
la Caixa de Pensions per la Vellesa i l’Estalvi, s’inspira en el drama i impulsa una
obra social destinada als obrers jubilats.
En aquesta dècada que també estrena
La barca nova, una peça teatral ambi-
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BOCINS D’HISTÒRIA

mentat cementiri, obra de l’escultor Josep Roquerol. D’ençà aquella data, cada
primer diumenge de mes d’octubre s’hi
commemora la seva mort amb una ofrena floral per part de les entitats andreuenques i la llegida de poemes del dramaturg. Durant els anys del franquisme,
tot i ser-ne prohibida la commemoració,
alguns andreuencs, entre ells Salvador
Casas, hi realitzaven de forma clandestina ofrenes.

Trasllat d’Iglésias a l’actual tomba del cementiri de
Sant Andreu. AD/ Fons Família Vinyes-Roig.

entada en el món mariner. En ella hi fa
servir el llenguatge dels pescadors de
Sant Pol de Mar, població on hi fa diverses estades gràcies a l’amistat amb Pere
Coromines, company seu dins de la Unió
Federal Nacionalista Republicana.

El poble de Sant Andreu no ha deixat
mai d’homenatjar-lo, i enguany ho fa
amb un seguit d’actes. Entre els quals
destaquen la tradicional ofrena floral a
la seva tomba, una exposició a la sala
Antoni Arissa de la Biblioteca Ignasi Iglésias, l’edició d’un còmic per als més menuts, diverses conferències, un itinerari
històric i la presentació del llibre Ignasi
Iglésias (1871-1928). La vigència d’un mite
oblidat, a càrrec dels autors, membres
del Centre d’Estudis Ignasi Iglésias.

Iglésias, també és un reconegut poeta.
Joan Maragall el descriu com el poeta
dels humils. Rep homenatges i guardons
honorífics, com la Medalla de la Legió
d’Honor francesa, el 1921. Un ictus el deixa moribund i dos dies després mor en
el seu domicili barceloní, als 57 anys, el 9
d’octubre de 1928. El seu enterrament és
una mostra de dol de gran magnitud. És
enterrat en el cementiri de Sant Andreu
de Palomar. Dos anys després, el seu cos
és traslladat a l’actual tomba del l’es-

Més informació dels actes a:
https://ceiisantandreu.cat/relaciodactes-previstos-en-el-150-aniversaridel-naixement-dignasi-iglesias/

DARRERES NOVETATS DE LLOP ROIG

Llibres i Cultura

ELS TROBAREU A LES
LLIBRERIES, QUIOSC
I PAPERERIES DE SANT
ANDREU DE PALOMAR
MÉS INFORMACIÓ I VENDA ON-LINE A:

LLOPROIG.CAT

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

> ADVOCATS / ASSESSORS
SPONDEO ASS. FISCAL I LABORAL
Llenguadoc, 50 - 932 682 030

WAW FEST

SUMINISTROS VIRA

VIATGES SANT ANDREU

ACEDO & MATAMALA

eixsantandreu.com

> 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
> ANIMALS DE COMPANYIA
LA BOTIGA DE MOIXAINES
Mateu ferran 4 - 930 273 305
MOIXAINES PERRUQUERIA
CANINA I FELINA
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
CATALANA OCCIDENTE
Rubén Darío, 38 - 933 117 608
MAPFRE
Gran de Sant Andreu , 87 - 932 745 225
ORTS RISK
Pare Secchi, 42 - 933 464 690
> ENTITATS BANCÀRIES
CAIXABANK
Gran de Sant Andreu, 76-78
18

> ESDEVENIMENTS I SALES DE JOCS
SON.GLOBOS
Pare Secchi, 42 - 617 273 287
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
MERCERIA PERELLÓ
Gran de St. Andreu, 261 - 933 450 457
ON BOARD BCN ACADEMY
ACADÈMIA DE SIMULACIÓ DE VOL
Neopàtria, 81 - 931715776
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 ESPORTIU FABRA I COATS
Sant Adrià, 33-35 - 630 319 909
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
PARLEM
Gran de Sant Andreu, 15 - 667 309 269
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
MERCÈ CARRERA INTERIORISME
Gran de St. Andreu, 45 - 627 447 011
NOVOESTIL
Gran de St. Andreu, 61 - 932 744 679
REFORMES A. LAFUENTE 2
Sant ILdefons, 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
> 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
TALLERS FERCAR
Malats, 40 - 930 004 837
TALLER ROCAMORA
Ignasi Iglesias, 9 - 933 450 567
TOT MOTOR BCN
Sócrates, 58-60 - 932 745 222

VIATGES PONS

MERCERIA PERELLÓ

> SERRALLERIA
SERRALLERIA CPG
Ajuntament, 20 - 933 119 862
> TRASTERS
BOXMASTER TRASTEROS
Rubén Darío, 40 - 635 209 209
19
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COMERÇ ASSOCIAT
SUMA’T A L’EIX

ASSOCIA’T!
eixsantandreu.com

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 GRAN DE ST. ANDREU 125

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 DE SANT ANDREU
Gran de St. Andreu, 124 - 932 741 236
VITALDENT
Gran de St. Andreu, 220 - 933 600 190
> FARMÀCIES
FARMÀCIA GRAN DE ST. ANDREU 125
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
FARM. I ORTO. REIXACH DE PABLO
Gran de St. Andreu, 263 - 932 744 709
FARMÀCIA RODRIGUEZ MOR
Gran de St. Andreu, 186 - 933 110 130
> CERTIFICATS MÈDICS
CRC (CENTRE DE RECONEIXAMENT
DE CONDUCTORS)
Gran de St. Andreu, 191 - 936 243 508
20

> 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
PANTAIBERIC
Rbla. Fabra i Puig, 3 - 933 283 920
> DELICATESSEN
CASA DONOSO
Malats, 42-46 - 671 562 909
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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
BIOPOMPAS DE SANT ANDREU
Mercat, 6 - 936 399 513
ORGANIC LAB INC
Coroleu, 2 bis - 931 455 321
VERITAS
Gran de St. Andreu, 122 - 933 114 013
> SUPERMERCAT
BON PREU
Dublín, 6 - 934 697 220
SORLI DISCAU
Gran de St. Andreu, 98 - 935 610 367
La revista de l’Eix de Sant Andreu

EQUIPAMENTS I SERVEIS
PER LA LLAR

> FERRETERIA
FERRETERIA BARCELONA
Gran de St. Andreu, 236 - 933 451 442
> FLORISTERIA
FLORS IRIS
Gran de St. Andreu, 223 - 933 450 427
> 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
TACRINA HOME
Plaça Mercadal, 27
PLATS I OLLES
Rubén Darío, 26 - 933 450 264

FORN DEL PASSEIG

REI DEL PEIX

EQUIPAMENTS I SERVEIS
PERSONALS
> ARRANJAMENTS DE ROBA I
TINTORERIA
TAILOR&CO
Plaça Comer, 2 - 936 317 737

MILSTOCKS - LOW COST

> 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
21
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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
EQUIP

FILAFIL

NORMA
VALLMITJANA

NORMA

eixsantandreu.com

> 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
> MODA ÍNTIMA
DUE
Gran de St. Andreu, 226 - 931 829 836
KOKOWII
Vintró, 15 - 605 093 820
INTIMOUS
Gran de St. Andreu, 179 - 931 946 546
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
22

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
PENTINART
Mercat, 7 - 933 153 702
RAFFAEL PAGÈS DE SANT ANDREU
Concepció Arenal , 245 - 933 450102
LUXCITI
Gran de St. Andreu 135-137 - 930 108 871
> PETITS
EL GAT PIRATA
Plaça Comerç, 1 - 655 456 168
LLUNA DE FORMATGE
Ajuntament, 12 - 930 250 780
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
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> 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

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
EL RACÓ DE LES TAPES
Pl. Orfila, 10 - 933 153 018
FRANKFURT’S SANT ANDREU
Gran de St. Andreu, 231- 931 401 829

La revista de l’Eix de Sant Andreu

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

MÉS INFORMACIÓ

JO
COMPRO
A

PIZZERIA DIEGO

VOLS SORTIR

AQUÍ?

info@
eixsantandreu
.com
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ELS CLÀSSICS DE SANT ANDREU
CÉSAR DE LA CRUZ
Vintage Clàssic Car Club de Sant Andreu

12+1 TROBADA DE CLÀSSICS A SANT ANDREU
DISSABTE 23 D’ OCTUBRE A PARTIR DE LES 10 DEL MATÍ

Doncs si, poc a poc sembla que les coses tornen a la normalitat i entre elles,
les ganes, que mai han faltat, de retrobar-se tots/es els aficionats/des als
vehicles clàssics a l’entorn on sempre
s´ha fet, al Carrer Gran de Sant Andreu
i a la Plaça Comerç.
Serà dissabte 23
d’octubre a partir de les 10 del
matí, quan tornarem a treure els
nostres vehicles
per a què tothom
en pugui gaudir,
nets i polits, com quan anys enrere van
sortir de fàbriques d’aquí i d’arreu del
món. Fàbriques moltes d’elles ja desaparegudes i de les que sols ens queden
els records de quan els nostres pares
i avis ens en parlaven i que gràcies a
l’esforç, temps i diners dels que els estimem com un llegat històric, encara
els conservem en perfecte estat. No
són cotxes vells... són part de la nostra
història, és a dir, són també cultura tot
i que alguns/es polítics/ques els menyspreen, fruit de la seva ignorància.

Però ara el que cal dir és, que gràcies
com sempre, a la col·laboració de l´Eix
de Sant Andreu i al Vintage Classic Car
Club, tornarem a gaudir dels nostres
vehicles i el caliu de tots els andreuencs i les andreuenques.
Recordeu… Us hi esperem a tots/es.
No hi falteu!.

eixsantandreu.com
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EIX SANT ANDREU
L’actualitat de L’EIX

A L’EIX ESTEM DE FESTA

ARRIBA LA XAUXA, LA FELICITAT I L’ALEGRIA ALS CARRERS

Un any més, gràcies al comerç associat, tindrem un final d’any ple
d’activitats!

La pots adquirir a les nostres oficines, al
carrer Rubén Darío 37 i a tots el comerços
associats a l’Eix Comercial.
Us imagineu que ens toca?

Farem la Festa del comerç al carrer, la
12+1 Trobada de cotxes clàssics, concursos i sortejos, Òpera al comerç, la Festa
Major, posarem llums de Nadal als carrers, la Campanya Nadal on esperem
l’arribada del trenet del comerç, vindrà
l’autèntica Haima Reial i... la loteria del
comerç!.

eixsantandreu.com

LOTERIA DE NADAL
LA LOTERIA DEL COMERÇ

51.472
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GENT DEL BARRI
L’entrevista de XAVI SALVA

PEP MUNNÉ

DEL FUTBOL PROFESSIONAL AL MÓN DEL TEATRE

va aquí. A la Sagrera només hi anava a
dormir, que m’agrada molt eh!, però era
una mica un barri dormitori i tota la vida
social la feia a Sant Andreu. Amb els anys
vaig traslladar-me aquí i des d’aleshores
que hi soc... m’he mogut algunes èpoques, però ara no tinc cap intenció de
marxar-ne.
Com és ara el teu dia a dia a Sant Andreu?
Doncs estic de mudança, així que ara
mateix el meu dia a dia és mogut. A part
d’això, la meva vida aquí és entretinguda,
em coneix molta gent i això té la seva part
bona i la que no... Qualsevol cosa que faci
te repercussions, tant si em veuen content
com si algun dia em veuen seriós.
La gent et coneix per ser actor, però tu vas ser
jugador de futbol a la teva joventut, Barça,
Calella, Mallorca, Rayo Vallecano i la UE Sant
Andreu... Hem guanyat un grandíssim actor,
però vam perdre un gran futbolista?
Al pare li agradava molt el futbol i jo, amb
7 anys, ja era un crack jugant. En els partits
de l’escola i a les excursions que fèiem amb
els “Padres” ja em deien “el futbolista”, ja
que als dos anys jo ja anava amb una pilota als peus. Als 12 anys vaig jugar contra
els juvenils del Barça i a l’acabar el partit,
van parlar amb el meu pare per fitxar-me
pel F.C. Barcelona. Amb 18 anys vaig marxar del Barça per jugar amb el Mallorca, en
una època on jo estava en plena forma i en
un moment fantàstic. Després vaig passar
pel Calella i amb 21 anys, em vaig lesionar
jugant en el Rayo Vallecano, fet que em va
fer iniciar la meva vida d’actor.

Avui estem amb el Governador del banc
d’Espanya, si parlem de “La Casa de Papel” o amb en Dídac, si sou seguidors de la
sèrie “Com si fos ahir”, o amb Cervantes,
o amb Gerardo Otegui... o amb mil personatges més.... Avui entrevistem un actor
que porta tota una vida, tant al barri com
als escenaris, avui estem amb Pep Munné.
Pep, ens cites al Colòmbia, un lloc de referència per a tu, oi?
El Colòmbia...? Per mi sempre serà Ca
l’Albert, un lloc on he passat moltes hores amb grans amics i que, a dia d’avui hi
continuo passant grans estones.
Vas néixer a la Sagrera, però amb 18 anys
vas venir aquí. Explica’ns una mica la
teva relació amb Sant Andreu.
Si, vaig néixer a la Sagrera, però estudiava als “Padres” i feia tota la meva vida
a Sant Andreu, anava a Ca l’Albert, comprava al barri,... tota la meva gent estaeixsantandreu.com

T’inicies com actor a l’escola de l’Adrià
Gual amb 20 anys i, just abans del començar el servei militar, debutes a la tele
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i després al musical Godspell de John-Michael Telebek... I aixó t’obre portes, oi?
Em vaig presentar a Madrid al càsting
amb 500 persones i deu dies després,
sense tenir encara resposta del càsting
em van escriure del Barça B citant-me
per la pròxima pretemporada. Vaig
prendre la decisió de tornar al Barça i
casualment, o no, em va agafar un mal
d’estómac de nervis horrible i vaig haver de canviar el bitllet d’avió per anar a
Barcelona. L’endemà, em van trucar que
m’agafaven del musical i ho vaig tenir
claríssim, vaig deixar el futbol. Recordo
el titular del diari Marca referint-se a mi
com “el apostol que no quiso ser Cruyff”.

Què et sembla la vida cultural del barri?
Tenim La Lira i La Lírica, que fan una feina
enorme en qüestió de cultura teatral. He
intentat i seguiré intentant obrir un teatre
a Sant Andreu, un lloc on poder agrupar
totes les associacions culturals del barri.
Aquí hi ha molta afició pel teatre i es podria fer una cantera, un lloc on poder-se
preparar i aprendre.

Compres al comerç de proximitat?
Si és clar, tot el que puc. Quan vivia al
carrer Coroleu, era un gran client de Can
Puig, la cansaladeria de tota la vida del
barri. Ara que estic al carrer Santa Marta,
vaig més a comerços d’aquella zona. Jo
aposto molt pel comerç de proximitat, a
casa soc jo el que habitualment faig la
compra perquè m’encanta cuinar.

Després vaig debutar a la tele amb la
serie “Este señor de negro” de l’Antonio
Mercero amb José Luís López Vázquez
i a “La Trastienda” de Jordi Grau, amb
Mª José Cantudo. Aquella època em va
coincidir amb la mili i em van haver de
fer una perruca que s’assemblés al meu
cabell per poder seguir fent el meu personatge. Gràcies a televisió espanyola
pràcticament em vaig lliurar d’una mili
complerta, això i que un coronel molt
aficionat al cinema, un fanàtic que em
va reconèixer de “El señor de Negro”, i
la meva representant d’aleshores, la Cris
Collado, el va convèncer dient-li que jo
era el futur de la televisió espanyola.

Quin és el teu racó preferit de Sant Andreu?
El carrer Coroleu, és on jo vaig viure molts
anys i m’agradaria tornar-hi en algun moment, segur que tard o d’hora tornaré a
viure allà. La plaça Comerç també té un
encant per mi i, sobretot, la plaça Mercadal, tot i que m’agradaria que no hi hagués el mercat, que fos com la plaça Masadas, amb els seus arcs i que fos un lloc
de trobada a l’aire lliure. Afortunadament,
el mercat que hi estan fent es una meravella, tot de vidre... a veure com queda.
Pep, tu encara dius “baixo a Barcelona”
quan vas al centre?
I tant, ho he sentit tota la vida a casa i jo
encara ho dic. Per mi, Sant Andreu encara, és el poble.

Has treballat en moltes series de televisió
i últimament t’estem veient a “La casa de
papel”... com ha estat treballar en aquesta producció que ha tingut tant ressò?
M’ho he passat bomba, tot i que he tingut menys paper del que m’esperava i
això ens ha passat a varis que no érem
de la banda o de la policía. Un dia, l’Alex
Pina em va comentar que el meu personatge tenia 3 línies argumentals però
que no va ser possible perquè no hi cabia
de tantes coses que passaven a la sèrie,
com també va passar amb el personatge de la Belén Cuesta. M’he divertit molt,
però no puc dir rés més de la sèrie, que
encara no ha acabat... jajaja.
La revista de l’Eix de Sant Andreu

Pep, ens falten hores i hores per seguir
gaudint de tu. Aquest és un petit resum
del preciós temps que hem passat escoltant-te, asseguts a la Rambla, en aquest
barri que, de ben segur, t’estima tant o
més com tu l’estimes a ell.
Gràcies per aquesta estona cultural que
ens has fet passar i esperem veure’t molt
aviat dalt d’un escenari, interpretant i
meravellant al públic.
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MÉS INFO:

www.eixsantandreu.com
SEGUEIX-NOS:

eixsantandreu.com
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