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EIX SANT ANDREU
PRÒSPER PUIG
President de l’Eix Comercial de Sant Andreu

GRÀCIES, GRÀCIES ,GRÀCIES

Encetem un any ple d’incerteses, encetem un any ple
d’il·lusions

nostres carrers. Estem parlant de 22
milions de desplaçaments pels carrers
de l’Eix.
Evidentment, gràcies als nostres associats, sense ells no tindria sentit el que
fem, i no podríem fer-ho.

El que està clar és que també és el moment de donar les gràcies, sobretot als
veïns i les veïnes que han fet que l’Eix
Comercial de Sant Andreu sigui un dels
Eixos Comercials més importants de
Barcelona.

Continuarem sent un aliat i dinamitzador social i comercial del poble. Continuarem lluitant perquè tots els veïns i
veïnes tinguin el comerç de proximitat
que es mereixen i perquè sempre tinguin
una cara amable que els pugui ajudar.

Gràcies per haver fet possible que
aquest any hàgim pogut assolir una
xifra rècord de visitants i veïns que
passejant i comprant donen vida als

La revista de l’Eix de Sant Andreu

Bon any 2022!
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SALUT
JAUME REIXACH
Farmacèutic Comunitari / Tècnic Ortopeda Farmàcia Reixach-de Pablo

RECUPEREM LA SILUETA

Per persones amb hipertensió
- Mantenir-se en un pes adequat
- Evitar la sal, tant crua com cuinada
- Utilitzar especies i herbes aromàtiques
- Menjar més verdures, fruites, llegums i cereals
- Evitar begudes alcohòliques, cafè i té
- Beure aigua, mínim dos litres diaris

Les festes de Nadal comporten uns excessos
dietètics que en la majoria de casos repercuteixen en un augment de pes corporal. També
comporta un desequilibri en el nostre organisme que fa que, en persones propenses, tinguin
augment de risc de diabetis, hipertensió arterial, problemes cardiovasculars, augment de colesterol i triglicèrids.

Per persones amb colesterol elevat
- Menjar més peix, llegums, cereals integrals,
fruites i verdures
- Disminuir el consum de marisc, vísceres i carns
greixoses
- Evitar precuinats i productes de pastisseria
- Fer servir oli d’oliva

És el moment de tornar a la normalitat, fer una
dieta equilibrada i fer-se els controls necessaris, sobretot si tenim la sospita que alguna cosa
no funciona bé en el nostre organisme. A la
farmàcia podeu fer-vos alguna prova analítica
de ràpid-control i consultar al farmacèutic i/o
al metge en cas de valors alterats.

Per persones amb diabetis
- Fraccionar els àpats en vàries vegades al dia
- Evitar consum de dolços i sucre
- No prendre alcohol
- Incloure aliments rics en fibra

Recordar que per baixar de pes no s’ha de
recórrer a les dietes miraculoses (aquelles de
la poma, la ceba o la carxofa) ni tampoc són
aconsellables les que fan perdre pes molt de
pressa. Si es vol una mica d’ajuda, es pot demanar consell al farmacèutic que pot fer un estudi de l’índex de massa corporal i recomanarà
en cada cas el tractament més adequat.

Per persones amb obesitat
- Fer més exercici
- Adequar la quantitat d’aliments escollits
- Fraccionar els àpats en vàries vegades al dia
- Disminuir els sucres i productes de pastisseria
- Baixar el consum de greixos
- Incloure aliments rics en fibra
- Si es fa alguna dieta, que sigui vigilada per un
professional

Hi ha productes naturals a base de xitosan,
camilina, fucus, glucomanano i altres que ens
poden ajudar, però caldrà buscar el més adient
en cada cas. També podem seguir unes recomanacions dietètiques generals.

La revista de l’Eix de Sant Andreu
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SANT ANDREU DESCONEGUT
El reportatge de XAVI SALVA

EL SASTRE DELS ESCENARIS
DARRERE EL TELÓ DE LA LÍRICA

Quan sobre el teló, la primera imatge que
veiem els espectadors és l’escenari, i és el
que ens situa a quin lloc, a quina època i
en quin ambient és l’actuació. Moltes vegades, aquestes imatges van canviant amb el
transcurs de l’obra, transportant-nos d’un
lloc a l’altre visualment, de vegades a quilòmetres de distància entre ells, sense moure’ns de la butaca. Això és possible gràcies
a autèntics genis capaços de modelar i vestir aquell espai escènic on es desenvoluparà la representació teatral.

ja, si... però jo no volia deixar la companyia, i
em vaig passar al món de l’escenografia i me
n’he sortit bastant bé, i aquí segueixo.
Quina va ser la primera obra que vas escenografiar?
“El Huesped del Sevillano”, una sarsuela
amb una música preciosa. I, a partir d’aquí,
vaig anar fent sarsueles i operetes fins que
van anar a la baixa i pujaven molt els musicals. Però a la Lírica, volem mantenir l’esperit de les sarsueles i, un cop o dos l’any
en fem una. També vaig fer “Flor de Nit”,
“Molin Rouge”, “Jesucrist Superstar”, “Full
Monty”, “Els Miserables”, i moltes que no
recordo ja...

Al número anterior de la revista parlàvem
de la Teresa Arbonés, l’encarregada del
vestuari de la Lírica i aquí tenim l’altre part
indispensable, en Joan Calvo, un geni, l’encarregat de construir-ne els escenaris, però
la seva vida al teatre comença de ben jove.

Com comença la teva participació en una obra?
Em diuen quina obra farem i tot el que necessitem. Fem un esboç i un pressupost de
tot el que necessitem (materials, accessoris
que no tenim...), busquem per internet informació per poder construir-lo el més realista possible i començo a posar-me mans a
la feina aquí al taller. Primer faig proves en
petit i, un cop té cara i ulls, ho faig en gran.
En aquest moment de l’entrevista, ens endinsem dins del seu taller, del seu local, on
en Joan es passa hores i hores dissenyant i
creant . La primera part del taller és la de
creació i muntatge, allà és on les mans i
el cap d’en Joan comencen a modelar la
seva particular obra d’art, amb una cura i
un amor pel teatre que no ha minvat mai.

Joan, quant fa que estàs al món del teatre?
Famés de setanta anys que vam començar a
fer teatre amb la companyia Josep Arbonés
i Serra i, des de fa setze anys, ens diem la Lírica de Sant Andreu. Jo en aquella època cantava i feia d’actor, però era molt dolent, jajaeixsantandreu.com

A la segona part del taller, la més petita i
ara entendreu la teatral ironia de dir ‘‘la
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més petita’’ hi ha: dues cases, dues teulades, lloses de cementiri, una cuina de llenya, pareds de dos metres d’alt, una verge
de metre cinquanta, baranes, llistons de
fusta, plàstics, cadires, moltes cadires, moltíssimes cadires, làmpades, i més i més coses que s’apleguen entre elles per ser rescatades i transformades per la següent obra.

Quina és l’obra de la qual estàs més orgullós de la teva feina?
Una és “Els Miserables”, on vaig fer un decorat
de doble alçada i l’altra és “Sweeney todd”,
on havíem de fer córrer sang amunt i avall.
Com a obra divertida seria “Mamma Mia” o
“Flor de Nit” que és el primer musical que vam
fer, i que, pròximament, la volem tornar a fer.

La tercera part és la que més et fa obrir
els ulls, és un passadís d’estanteries plenes
d’història. Com un túnel en el temps en què
cada mirada et transporta a una època
diferent, sense tenir un respir per assimilar
de quants tresors està rodejat en Joan. Hi
té de tot, absolutament de tot, plats, olles,
lleteres, instruments musicals, telèfons,
cistells, campanes, maletes, gerros, estris
de cuina, espases, i tot d’articles d’aquí i
d’allà, d’avui i d’ahir, d’ara i sempre... tot
el necessari per arribar a la precisió escenogràfica amb què treballa en Joan i que,
part d’aquests tresors, són gràcies a les
passejades a les nits dels trastos vells del
barri. En Joan és un autèntic caçador de
tresors urbà. D’altres són donacions, d’altres compres de segona mà...

Que no has fet que t’hagués agradat fer en
escenografia?
M’agradaria molt fer una obra on surtís una
barca amb aigua, que es mogués per l’escenari, tipus “Mar i Cel”, de fet, ho volem fer i
estem mirant de fer una estructura però és
molt complicat. Tot i que, quan algú ve i em
diu que alguna cosa no es possible, la meva
resposta és sempre la mateixa...”ja veurem,
doneu-me temps, deixeu-me provar...” i amb
tossudesa i traça, a poc a poc, me’n surto.
La feina del Joan comença dos o tres mesos
abans que s’estreni l’obra, a vegades més i finalitza quan guarda l’escenari al taller. La feina del Joan és anar fent, és canviar una fusta
de lloc a mig muntatge perquè ha de suportar
més o menys pes, fer creure que un embut és
una xemeneia, fer que una paret d’un carrer,
sigui l’habitació d’un rei en un obrir i tancar
d’ulls, fer creure a l’espectador que plou a
l’escenari o que hi ha foc viu per escalfar un
dinar, però per sobre de tot, i és el més extraodinari de tot, la feina del Joan és vocacional,
és totalment voluntària, és per amor a l’art,
per amor al teatre.
Joan, moltes gràcies per la teva passió al
teatre, per fer-nos creure els teus somnis,
per aquesta força que tens a l’hora de voler
apujar el teló i que el primer “hooooo” sigui pel teu treball, de debò, moltes gràcies
per tenir l’oportunitat de conèixer-te. Joan,
l’escenari és teu.

La revista de l’Eix de Sant Andreu
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CONSELLS IMMOBILIARIS
MIGUEL ANGEL ROMERO
Agent de la Propietat Immobiliària nº 3002 - Administrador de Finques nº 4945 - Advocat 38720

IMMOBILIARI

- VOCACIÓ DE SERVEI ÈTIC

Ser Agent de la Propietat Immobiliària
col·legiat/da
és una filosofia de vida.
Una forma d’entendre la professió des de
la passió i la vocació de servei, però també una gran responsabilitat donat que
en garantim un segell de seguretat pels
nostres clients.

Per això, els
arrelats des de desenes
d’anys al nostre estimat Sant Andreu,
i que l’hem vist créixer des de la seva
configuració rural-industrial fins al poble urbà obert al futur que ara és, ens
comprometen a desenvolupar la nostra
activitat d’acord amb uns principis sòlids
que són, precisament, aquells que ens
converteixen un
en els professionals
immobiliaris de referència del mercat

Des de l’any 2000 no és obligatori estar col·legiat/da per poder exercir com a
agent immobiliari/a, però els
col·legiats apostem per l’acompliment digne
de la nostra professió amb l’assumpció
d’uns compromisos amb la societat i el
treball responsable.

enfront de la societat
Respecte al dret d’accés a un habitatge digne
Tal com reflecteix la Constitució espanyola, totes les persones tenen dret a
un habitatge digne i adequat. Per això,
l’
actuarà sempre protegint els drets
dels consumidors i els usuaris.

D’aquí neix el CODI ÈTIC que subscrivim per
a garantir la nostra tasca envers el mercat.
El nostre codi ètic, actualitzat l’any 2021
pel Col·legi
Bcn com a resposta que
suposa el repte d’una nova societat que
demanda seguretat, valors i principis
d’equilibri, és la raó de ser de la professió
i la garantia que qualsevol ciutadà tindrà
la possibilitat d’accedir a la compravenda o al lloguer d’un immoble amb les garanties ètiques i legals que això suposa.

Igualtat i no discriminació
L’
manté en tot moment, un criteri
d’igualtat sense fer diferències en les
condicions, ni privilegis per estatus social o econòmic, ni per ideologia, creença,
raça, sexe, religió, estat familiar, orientació sexual o identitat de gènere.

En definitiva, quan un
s’adhereix al
codi ètic, està alhora garantint els clients
la formació necessària per a garantir tots
els drets i les obligacions derivats d’una
transacció immobiliària.

amb el client
Qualitat de servei
El principal objectiu de l’
serà garantir
la satisfacció del client. Això el permetrà
mantenir un alt nivell de qualitat de servei i, no només estar a l’altura de les seves expectatives, sinó superar-les.

Sense ètica, sense uns principis i uns valors rigorosos, sense un alt nivell de compromís i d’actualització persistent dels
coneixements, res d’això seria possible.

Transparència
La credibilitat de l’
com a professional
està fortament vinculada a la seva capacitat per a transmetre tota la informació

eixsantandreu.com
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relativa a l’operació, en tots els aspectes,
per tal que el client pugui decidir, amb
assessorament, més encertadament.

nostres clients. Només actuant amb imparcialitat i justícia, sense cap mena de
motivació personal, de manera objectiva
i amb independència professional ens
fem conseqüents i complim els nostres
compromisos.

Confidencialitat
La informació directa o indirecta que rep
un
és absolutament confidencial i es
gestiona sempre amb total discreció.

Així de clar, així de simple!

Els nostres valors
Vocació de servei
Els
, creiem fermament que tots els
ciutadans tenen dret a una experiència
immobiliària segura i adequada a les seves necessitats, però amb plenes garanties respecte la llar que desitgen habitar i
la vida que desitgen gaudir.

Per això tenim el nostre codi ètic penjat a
l’entrada dels despatxos, perquè n’estem
orgullosos de la nostra passió i del nostre
compromís.
I ara, que ja saps el que un
Col·legiat
t’ofereix i et garanteix, posaràs l’esforç
de tants anys d’estalvi en altres mans?

Capacitat professional
Un API té un coneixement profund de la
professió i un compromís per la millora
constant, reciclant-se permanentment
per atendre les necessitats dels consumidors. Aquesta contínua recerca de l’excel·
lència per anticipar-se a les necessitats
és precisament el veritable valor professional d’un
.
Honestedat
La integritat és el nostre gran actiu, que
alimenta dia rere dia la confiança dels

La revista de l’Eix de Sant Andreu

Delegat Territorial del Col·legi API per a
Sant Andreu-Bcn Nord
Gerent de FINCAS SAN ANDRES

9

#eixsantandreu

DEL MÓN A SANT ANDREU
L’entrevista de XAVI SALVA

NAIM MOHAMAD

DEL PAKISTAN A SANT ANDREU

encara no existeix”, perquè hi ha moltíssimes cultures diferents.
Quant temps fa que ets al barri?
Vaig arribar a Espanya fa més de deu anys i
he viscut a Burgos, Logronyo, Sant Sebastià
i aquí a Barcelona, al Passeig Valldaura. A
Sant Andreu vaig arribar fa vuit anys i no
m’he tornat a moure, hi estic molt a gust.
Com és l’acollida a persones de fora per
part de la gent del barri?
De tots els llocs on he estat, Burgos ha estat
on millor acullen als immigrants, després,
Sant Andreu. Aquí la majoria de veïns tenen una vida molt familiar i són molt educats, fins a tal punt que he arribat a dir que
‘és el meu Sant Andreu’ de tan bé que m’ha
acollit el barri i la seva gent.

Naim, d’on vens?
De Pakistan, de la República Islàmica del
Pakistan, al sud d’Àsia.

Què et va portar a Sant Andreu per primera
vegada?
Jo vivia al Passeig Valldaura i vaig començar a treballar allà. Només treballava i cap
a casa, res més, però un dia vaig creuar la
Meridiana i vaig començar a passejar per
aquí. Vaig veure l’Església, els carrers empedrats, els seus tarongers, el carrer Gran
amb tota la gent passejant, famílies amb
nens, el seu ambient... i em va encantar.

Què ens pots explicar del teu lloc d’origen?
El Pakistan té una població de més de 200
milions de persones i és el cinquè país més
poblat del món. Té totes les temperatures,
les quatre estacions, té mar, muntanyes, planes... l’única cosa són els problemes polítics,
que fa que estiguem bastant endarrerits actualment. És el primer exportador de la famosa sal rosa que tant d’èxit té aquí i tenim
el K2, la segona muntanya més alta del món
i una de les més difícils d’escalar.

I per què vas escollir quedar-te aquí?
Perquè vaig veure un barri perfecte per a
obrir un negoci, i així li ho vaig dir al meu
pare. Més tard la gent em va demostrar
que no m’equivocava, Sant Andreu és el
barri perfecte per viure i treballar, per la
seva gent i el seu ambient.

Jo soc de Lahore, la ciutat més poblada del
Pakistan després de Karachi. Està situada
en l’extrem nord-est del país, a la regió de
Punyab, i tenim una dita que la traducció
seria “el que la ciutat de Lahore no ha vist,
eixsantandreu.com
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Què és el què més t’agrada del barri?
Quan vaig arribar a Espanya, jo no sabia
que hi havia biblioteques gratuïtes. Quan
vaig entrar a Can Fabra i em van dir que la
biblioteca era per a la gent del poble, em
va encantar. Jo he estudiat sempre i poder
tenir tota la cultura d’una biblioteca com
la de Can Fabra al meu abast, de manera
gratuïta, em va deixar fascinat.

Saps que els de Sant Andreu encara “anem
a Barcelona”?
No, no ho sabia, però és totalment lògic. Jo
tinc un àlbum de fotografies antigues del
barri, de 100 anys cap aquí, i veus que era
un poble, que no s’assemblava en res a Barcelona. No era un barri de Barcelona, era
un poble al costat de la gran ciutat.
Coneixes la història de Sant Andreu?
Sempre llegeixo sobre la seva història i m’encanta comparar com ha anat evolucionant i
veure les diferències entre on estic i d’on vinc.

Quin és el teu racó preferit de Sant Andreu?
No és un racó, és la seva arquitectura. La
manera de construir que hi ha a Sant Andreu m’encanta, les seves cases baixes,
sense grans blocs al centre del barri... això
fa que coneguis als teus veïns, a la gent del
teu voltant i dona molta vida.

Parla’ns de la teva vida professional al barri...
Jo tinc la filosofia que, més que interès per
vendre, el millor és intentar facilitar i ajudar
a la gent perquè Déu estigui agraït amb tu.
Quan la gent de Sant Andreu em coneix,
em vol conèixer millor. Aquest és el gran
valor del meu negoci, els meus clients.

Compres al comerç de proximitat?
Sí, comprar al comerç de proximitat és la
força que fa que un barri funcioni, que tingui vida. Jo tinc un petit negoci, ‘‘Siglo 21
Móviles’’, que ofereix a la gent del barri el
mateix que una botiga d’un centre comercial podria oferir-li, però amb un tracte més
personalitzat. A final del mes, la diferència
de despesa entre una botiga a un centre
comercial o a un carrer del barri, no és tanta i per tan poca diferència no deixaré de
tenir el meu comerç al barri i no deixaré de
comprar al barri. Jo compro a Sant Andreu.

Tens alguna proposta de millora?
Podria millorar la seguretat, a mi m’han robat quatre vegades i, encara que ja fa algun temps i el barri és més segur que altres
barris de Barcelona, podria millorar més.
La recollida d’escombraries porta a porta
no em sembla adequada. Tenir les galledes
i les bosses d’escombraries tirades al carrer,
esperant a ser recollides, és més brut que
tenir-ho en contenidors. Sembla que estigui
en un poble del meu país. Em van comentar
a l’Ajuntament que no hi havia espais per a
tenir tants contenidors i potser tenen raó,
però el porta a porta no és la solució, hi ha
solucions millors.

Quan venen visites, què és el primer que els
ensenyes?
Els arbres fruiters dels carrers Coroleu, Abat
Odó, Doctor Santponç, Borriana... A Pakistan, aquest tipus d’arbres només els pots
veure als afores de les ciutats, als camps,
als boscos... poder veure’ls aquí, tant a
prop, dins de la ciutat, formant part del
barri, em sembla molt bonic, és el primer
que ensenyo quan venen amics o familiars
de visita.
La revista de l’Eix de Sant Andreu

Naim, moltes gràcies per la teva gratitud
per la gent del nostre poble i pel sentiment
d’estimació que sents cap aquest petit
racó del mapa tan allunyat de la teva terra.
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BOCINS D’HISTÒRIA
PAU VINYES i ROIG
Historiador

EL TRAMVIA DE FOC

ANAR I VENIR DE BARCELONA A FINALS DEL SEGLE XIX

Aleix Soujol, industrial metal·lúrgic, projectà el
1870 una xarxa de tramvies que havia d’unir
Barcelona amb els pobles del pla. El 1872 li és
concedida una autorització per crear una línia
de tramvia de cavalls, que enllacés Barcelona
amb Sant Andreu de Palomar. Assabentat
del gran èxit que tenien arreu d’Europa
els tramvies de vapor i tenint en compte el
llarg trajecte entre les dues poblacions, que
segurament els cavalls no resistirien gaire,
sol·licità un nou permís al Govern Civil per
poder establir a Catalunya el primer tramvia
de vapor interurbà.

municipal Pere Falqués i Urpí per realitzarlo. Un escull a tenir present era el pas per la
riera d’Horta: calia construir un pont que
la creués. Soujol demanà a l’ajuntament
andreuenc que col·laborés econòmicament en
la construcció del pont. Tenint en compte que
la riera d’Horta era la divisió municipal dels
dos antics municipis, Sant Martí i Sant Andreu,
el consistori andreuenc parlà amb el seu
homòleg per tal que també hi participessin. Els
andreuencs no van veure amb bons ulls el nou
mitjà de transport, tal com podem observar
en les actes de l’Ajuntament de 1876-1877. Si hi
afegim el temor que tenien els propietaris dels
serveis de tartanes a la possible pèrdua de
viatgers, podem dir que el poc entusiasme cap
al “tramvia de foc” fou total. Les queixes eren
per motius diversos, des de la col·locació dels
rails de ferro quasi a tocar de les cases, a la por
que la construcció del pont de la riera d’Horta
n’alterés el traçat. L’estira-arronsa entre els
veïns i l’Ajuntament obligà a paralitzar les
obres. Però, el Govern Civil forçà l’Ajuntament
a seguir les obres al carrer de Casesnoves (avui
part del carrer Gran de Sant Andreu), principal
focus de la polèmica.

La Sociedad Anónima Tranvías de Barcelona a
Sans y Barcelona a San Andrés es constituí el
31 de juliol de 1872. La línia passava pel carrer
Fontanella, la ronda de Sant Pere i la carretera
de Ribes. Aleix Soujol es veié obligat a posarse d’acord amb els ajuntaments afectats (Sant
Martí de Provençals i Sant Andreu de Palomar),
per dur a terme el projecte.

El març de 1877, any en que li fou concedida
l’autorització per al canvi de tracció animal
per la de vapor, Aleix Soujol encarregà dues
màquines de vapor del tipus sans foyer a
la casa anglesa Merry Wather. Les primeres
proves es realitzaren a final de 1877 (amb
una màquina i un cotxe jardinera). El 20 de
novembre del mateix any, l’Ajuntament de
Barcelona prohibí l’entrada del tramvia a la
ciutat, i obligà l’empresa constructora a tenir
l’inici i el final al carrer Trafalgar (just davant
de l’actual Arc de Triomf). Per les poblacions,
el tren no podia anar a més de vuit km/h.

El tramvia de foc al seu pas per Sant Andreu de Palomar. Il·lustració de Pau Fabrés Yil / AHCB.

L’Ajuntament de Sant Andreu li donà suport
vivament per tot el que significava de millora
per a la població, i proposà l’arquitecte
eixsantandreu.com
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BOCINS D’HISTÒRIA

El tramvia de foc al seu pas pel carrer de Casesnoves. Font: Tramvia 48.

unes trenta persones assegudes còmodament.
Els tallers de reparació i les cotxeres estaven
situats a l’antiga fàbrica de Can Balcells (on
hi ha l’edifici del Centre Cívic de Sant Andreu,
conegut tradicionalment pels Transformadors).
Fins el febrer de 1879 no fou autoritzat
l’establiment de dues vies, una d’anada i
l’altra de tornada. Els retards en l’horari i els
problemes de Soujol amb els propietaris de
les terres per on passava el tramvia foren
abundants i constants. L’1 de setembre de 1902
desaparegué el “tramvia de foc”, que va ser
substituït per tramvies amb tracció elèctrica.

No s’autoritzà l’ús del xiulet de la màquina;
aquesta prohibició introduí la figura del
“corneta”, que bufava constament per avisar
de la presència del comboi. El Ministeri de
Foment autoritzà, posteriorment, els 15 km/h a
fora de les poblacions.
S’inaugurà el 19 de desembre de 1877, amb la
presència de les autoritats, i l’endemà mateix
entrà en servei. El recorregut des del carrer
Trafalgar al carrer Gran cantonada amb Abat
Odó (lloc on era situada l’estació andreuenca)
tenia 4,600 km. Els vagons podien allotjar

La revista de l’Eix de Sant Andreu
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CENTRE CULTURAL
CAN FABRA
Segre, 24-32
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BIBLIOTECA IGNASI
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IGNASI IGLÉSIAS
Ignasi Iglesias, 33

2

MOSAIC DE GAUDÍ
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Vallès, 40 T. 933 466 554
PARC DE LA PEGASO
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(entre Rovira i Virgili i
Portugal)

3
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ELS COMERÇOS ASSOCIATS
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ELS PROTOCOLS DE SEGURETAT
PER A FER FRONT A LA COVID
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COMERÇ ASSOCIAT
SERVEIS I PROFESSIONALS

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

SUMINISTROS VIRA

RÈTOLS BARCELONA

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
ARGOS AUTORRENTAT DE GOSSOS
I PERRUQUERIA CANINA
Ramon Batlle, 6-10 - 623 032 389
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, 25- 933 117 608
MAPFRE
Gran de Sant Andreu , 87 - 932 745 225
ORTS RISK
Pare Secchi, 42 - 933 464 690
18

> ENTITATS BANCÀRIES
CAIXABANK
Gran de Sant Andreu, 76-78
> ESDEVENIMENTS
SON.GLOBOS
Pare Secchi, 42 - 617 273 287
WAW FEST
Rubén Darío, 55 - 608 862 673
> 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
Ramon Batlle, 26 - 648 459 194
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
Gener-Febrer-Març 2022 Núm. 05

COMERÇ ASSOCIAT
CARIÑENA CICLES
Rbla. Fabra i Puig, 64 - 933 117 601
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

NOVOESTIL
Gran de St. Andreu, 61 - 932 744 679
PROMOGIP SL
Llenguadoc, 65 - 689 522 414
REFORMES A. LAFUENTE 2
Sant Ildefons, 32 - 932 741 782
TALLER DE DISSENY EDUARD MUNIESA
Servet, 37 - 639 308 731
VERD I CLIMA (CLIMATITZACIÓ)
Gran de St. Andreu, 131 - 936 245 770

> FOTOGRAFIA
LAURA ESPADALÉ
Llenguadoc, 18-20 - 933 117 949

> 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 - 685 937 267
LA MAQUINÀRIA
Llenguadoc, 82 - 600 031 905
LA TRIBU LLIBRERIA
Pons i Gallarza, 30 - 931 537 282

> 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
Malats, 15 - 691 962 209
PRINK
Gran de St. Andreu, 145 - 935 042 963
SIGLO XXI MÓVILES
Coroleu, 4 - 632 457 219
> INSTAL·LACIONS I REFORMES
A.TEMPORAL DESIGN+CONCEPT STORE
Vintró, 1 - 933 484 687
JORDINA TARRÉ INTERIORS&DECO
Llenguadoc, 67 - 637 259 459
LAMPISTERIA IRLANDA
Irlanda, 36 - 608 161 308
MERCÈ CARRERA INTERIORISME
Gran de St. Andreu, 45 - 627 447 011
La revista de l’Eix de Sant Andreu

SIGLO XXI MÓVILES

> 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
19
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COMERÇ ASSOCIAT

FES-TE
SOCI

> SERRALLERIA
SERRALLERIA CPG
Ajuntament, 20 - 933 119 862
> TRASTERS
BOXMASTER TRASTEROS
Rubén Darío, 40 - 635 209 209

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 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
GRUP DENTAL SANTPONÇ
Doctor Santponç, 28 - 616 514 707
NOVA DE SANT ANDREU
Gran de St. Andreu, 142 - 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
20

FARMÀCIA ISA SANTOS
Pl. de les Palmeres, 9 - 933 465 501
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
> 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 - 930 171 766
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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
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
EL 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
> VINACOTEA
DVI VINOTECA
Rubén Darío, 12 - 931 921 473
La revista de l’Eix de Sant Andreu

> 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

FORN DEL PASSEIG

EQUIPAMENTS I SERVEIS
PER LA LLAR

> FERRETERIA
FERRETERIA BARCELONA
Gran de St. Andreu, 236 - 933 451 442

MILSTOCKS - LOW COST

> FLORISTERIA
FLORS IRIS
Gran de St. Andreu, 223 - 933 450 427
> MOBLES
LA VOSTRA LLAR 21
Rubén Darío, 12 - 933 460 954
> 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
21
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EQUIPAMENTS I SERVEIS
PERSONALS

FILAFIL
Rbla. Fabra i Puig, 70 - 933 112 753

> 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

> MODA MEDIEVAL
CRATOSPHERE SHOP
Bascònia, 12 - 667 018 023

> ARRANJAMENTS DE ROBA I
TINTORERIA
TAILOR&CO
Plaça Comerç, 2 - 936 317 737
VALLMITJANA

NORMA
VALLMITJANA
ANJU

> MALETES I BOSSES
NORMA
Ajuntament, 15 - 932 740 328

FILAFIL

> MODA AMB PELL I COMPLEMENTS
ROLDIE 1989
Gran de St. Andreu, 188 - 933 465 059
> 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

EQUIP

eixsantandreu.com

> MODA HOME
CALL
Gran de St. Andreu, 265 - 933 450 459
22

> 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
ORIGINALS
Gran de St. Andreu, 150 - 930 256 304
SCQUATTERS
Gran de St. Andreu, 185 - 932 696 850
> 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
HUMA PERRUQUERS
Malats, 19 - 930 388 411
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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 - 933 450 102
RUEDA HAIR&BEAUTY
Malats, 42-46 - 933 455 545
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
> 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
MAYDO
Gran de St. Andreu, 187 - 933 465 607

RESTAURACIÓ, OCI
I ESPECTACLE

> RESTAURACIÓ
AROMES CAFÈ LOUNGE
Gran de St. Andreu, 152 - 932 743 330
BAR KA-LA MUNTSA
Malats, 42 - 622 015 304
BAR LA VIOLETA
Malats, 32 - 935 312 084
BAR VERSALLES
Gran de St. Andreu, 255 - 931 794 907
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 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

MAYDO

ROLDIE

MÉS INFORMACIÓ

> REGALS PERSONALITZATS
EL TALLER DE LA MERI
Mercat, 19 - 931 384 751
La revista de l’Eix de Sant Andreu
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XURRERIA SANT ANDREU
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ESPAI CUINA

TRINXAT DE LA CERDANYA

Pelem i trossegem les patates i les posem a
coure en una cassola gran, amb aigua i sal.
A mitja cocció afegim la col i ho deixem bullir tot fins que estigui ben cuit. Ho colem i
ho posem en un vol i amb una forquilla ho
anem trinxant tot formant un puré uniforme.
Pelem i laminem els grans d’all i els fregim en
una paella amb oli. Els retirem quan comencin a agafar color i, en aquest mateix oli, fregim la cansalada tallada a trossets, fins que
estigui ben cruixent. La retirem de la paella i
tirem l’oli que ha quedat per sobre la barreja
de col i patata. Posem de nou la paella al
foc i coem la barreja de col i patata pels dos
costats, com si fos una truita.

Ingredients per a 4 persones
1 col d’hivern
1 kg de patates
4 tires de cansalada
4 grans d’all
Oli d’oliva verge extra
Sal

eixsantandreu.com

Emplatem repartint el trinxat en quatre
plats, posem damunt els alls i la cansalada
cruixent i servim immediatament.
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LA VEU DEL SOCI
MÒNICA HERRERA
Spondeo

PUNT D’ASSESSORAMENT
EMPRESARIAL A SANT ANDREU

ETS EMPRENEDOR I TENS DUBTES DE COM POSAR EN MARXA
LA TEVA IDEA DE NEGOCI?
A
hem creat el punt d’assessorament empresarial on
podràs donar ales a les teves idees i convertir-les en un negoci real
I quan les empreses ja
funcionen...

Som economistes i advocades col·legiades especialitzats en la matèria, total
garantia de que la teva activitat està
en bones mans.

Anàlisi i diagnosi de l’estat
patrimonial i financer de l’empresa

Tracte, empatia amb el client, talent,
ganes i sobretot al poble de Sant Andreu, al costat de casa teva.

Gestió comptable i fiscal
Seguiment financer i patrimonial

T’acompanyem en el diseny i posada
en funcionament de la teva empresa
de forma àgil, pràctica i entenedora
per a tu.

eixsantandreu.com

Gestió de subvencions
Assessorament jurídic
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D’idea de negoci a una
empresa viable
Disseny de pla d’empresa
Suport de la tria de la forma
jurídica més adequada (persona
física, societat mercantil,
cooperativa, associació)
Constitució d’entitats mercantils i
cooperatives

Amb Spondeo tindràs un
assessorament complert
des del principi del procés

Alta d’autònoms
Assessorament en el correcte
enquadrament de socis i
administradors de societats
mercantils

Una assessoria diferent

Redacció de contractes
mercantils, civils, laborals
Assessorament en la contractació
laboral
Assessorament en matèria de
subvencions
Espai de coworking per hores i
sala de reunions

C/ Llenguadoc, 50
932 682 030
616 438 327

www.spondeo.cat
admin@spondeo.cat

spondeo_assessoria
La revista de l’Eix de Sant Andreu
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GENT DEL BARRI
L’entrevista de XAVI SALVA

QUICO TUR

JOC, SET I PARTIT D’UNA SUPERACIÓ

Nou copes del món, cinc Jocs Paralímpics, disset títols internacionals, número
1 del rànquing espanyol durant nou anys
i va arribar a ser el 19è mundial. Avui estem davant de, si no el millor, un dels més
grans esportistes andreuencs que hem
tingut mai. Avui estem amb el Quico Tur.

El tenis és una afició des de petit?
Que va, m’agradava molt l’esport, però el
tenis no gaire. Jugava a futbol de petit,
vaig jugar al Sant Andreu de futbol sala, al
Valldaura, al Virgili... però vaig posar-me a
estudiar per les oposicions a Bomber i vaig
deixar una mica el futbol de banda. Però
amb 21 anys, vaig tenir l’accident de moto
i tot va canviar. Vaig passar 3 mesos a la
Vall d’Hebron, 3 mesos més a la Guttman
antiga i va ser el professor de l’activitat
d’esports d’allà qui em va animar, quan em
van donar l’alta, a apuntar-me a l’escola
de tenis adaptat. Vaig compaginar l’esport
amb els estudis, vaig fer un curs de radiotelevisió, amb les pràctiques a Ràdio Molins
de Rei, vaig treballar també en un centre
de rehabilitació on jo anava, al carrer Fraga... però ho vaig anar deixant tot i em vaig
dedicar més al tenis fins que, a poc a poc,
ha estat la meva vida. L’any 1999 començo
a entrenar, el 2000 faig competicions nacionals i internacionals, el 2002 entro a la
selecció espanyola per la copa del món, el
2003 quedo campió d’Espanya i el 2004
em classifico pels Paralímpics d’Atenes, els
meus primers jocs.

Quico, explica’ns una mica la teva relació amb Sant Andreu.
Doncs ja fa 44 anys que vaig néixer aquí,
a Sant Andreu, a la clínica Sant Jordi, i
sempre hi he viscut. La meva mare va ser
l’encarregada d’una botiga de roba al
barri, Gioca es deia, on ara hi ha el Frankfurt del carrer Gran. Uns tiets meus tenen
encara el Forn Can Tur, del carrer Virgili i
uns altres tiets tenen l’assessoria Donaire, al carrer Sant Ildefons. Tot i que vaig
anar a una escola del Clot, tota la meva
infantesa l’he passat a Sant Andreu, d’on
no he marxat mai.

Cinc Olimpíades, Atenes, Pequín, Londres,
Rio i Tokyo... quina és la més especial?
Totes. Atenes van ser una mica dolentes
pel tema logístic. Zones de la Vila Olímpica
no estaven adaptades per a una cadira de
rodes, els autobusos i els horaris per portar
els atletes eren desordenats... Pequín va ser
genial quant a instal·lacions. Però, tot i les
coses millorables, Atenes van ser les meves
primeres i van ser increïbles. La novetat, el
viatge, els dies previs, els nervis, la cerimònia d’inauguració, entrar a l’estadi i veure
tota la gent, la música... aquella sensació
va ser brutal!

eixsantandreu.com
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Es pot viure del tenis?
El 2004, quan vaig tornar de les Olimpíades, vaig veure que no podia seguir a causa de totes les despeses que suposaven les
competicions. Aleshores encara treballava a la ràdio, i un dia vaig anar el torneig
Godó, a fer una crònica. Allà vaig coincidir
amb un periodista que em va reconèixer i
l’hi vaig explicar la situació. Em va donar
un cop de mà i, a través d’un amic d’ell,
vaig tenir el meu primer sponsor. Després
en vaig tenir alguns més i actualment em
patrocina la Fundació Jesús Serra, una fundació de Catalana Occidente que, amb el
tema de la implicació de l’esport adaptat
aposta molt. I van apostar per mi, i des de
llavors estic amb ells i no he deixat el tenis
gràcies a ells, juntament amb la Federació.
Viure del tenis amb cadira de rodes, potser els 8 o 10 millors del món, però la resta,
com jo, necessitem patrocinadors i ajudes
econòmiques. En comparació amb el tenis
normal, la diferència salarial i els guanys en
metàl·lic dels premis, és abismal.

Quin és el teu racó preferit de Sant Andreu?
Jo he viscut tota la vida a Ignasi Iglesias
i tinc molts records de la infància de la
plaça de les Palmeres perquè, a part de
jugar-hi sempre, era el punt d’inici de la
cursa ciclista de la Festa Major.
Compres al comerç de proximitat?
Sí, sempre que puc, pensa que part de la
meva família va treballar i treballa al petit comerç de Sant Andreu, el comerç de
proximitat és el que dona vida a un barri.
Quico, tu encara baixes a Barcelona?
Sí, de vegades encara se m’escapa. Jo,
quan parlo de Sant Andreu, dic barri, dic
poble i dic Sant Andreu. El que sempre dic
a algú que no és de Sant Andreu és que és
com un poble, això no ho ha perdut mai.
Sant Andreu està preparat per la mobilitat reduïda?
Sí, és un dels barris que ho està. Jo rodo
pels carrers de Sant Andreu des del 1999 i
ja s’estaven començant a fer petits canvis.
Avui en dia està molt ben adaptat. A vegades trobo algun obstacle, però no passa res, no només les infraestructures s’han
d’adaptar a la gent amb discapacitat,
nosaltres també ens hem d’adaptar una
mica a la societat, i quan em cal, demano
ajuda, que mai ha de fer vergonya.
Quin és el teu pròxim torneig?
La idea és París 2024, els meus sisens Jocs,
però és complicat per un tema de rànquings.
Per anar a les Olimpíades has d’estar entre
els 40 millors del món i entre els quatre millors del teu país. Jo estic al top 34 del món
i el número 3 d’Espanya... l’objectiu és mantenir o millorar els rànquings i, cap a París!

Què t’ha donat el tenis?
Em va transformar el món de la cadira de
rodes a bé. No va ser un “ufff, vaig amb
cadira de rodes” sinó un ‘’ostres, estic
viatjant, coneixent món, agafant avions,
coneixent gent d’altres cultures...’’. He
conegut gent amb menys discapacitats
que jo però també amb moltes més. Va
haver-hi dins meu, un canvi emocional de
conèixer tota aquesta part humana i una
altra visió del món i de les persones que,
anteriorment, no me l’havia ni plantejat.
La revista de l’Eix de Sant Andreu

Moltíssimes gràcies per aquesta estona de
sol, de llum i de bon rotllo. Ha estat un plaer
conèixer-te i amb mi tens un nou fan, tant
esportiva com personalment. Ens veiem pel
barri, pel poble, per Sant Andreu.
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EIX SANT ANDREU

eixsantandreu.com
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MÉS INFO:

www.eixsantandreu.com
SEGUEIX-NOS:

eixsantandreu.com
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