
venir l’entitat, com hem fet amb 
l’edifici. De moment, ja hem aco-
llit una nova secció, un grup de 
ping-pong», afegeix Capdevila. 

BAR RENOVAT / Durant les obres, les 
diferents seccions van trobar ai-
xopluc en altres entitats del dis-
tricte. Com el Casal Catòlic, Garci-
laso, la Casa Asil i Can Galta Cre-
mat, entre altres. «Ens han tractat 
molt bé, però teníem ganes d’es-
trenar el nou teatre. Per fi podem 
oferir obres de teatre i concerts a 
la nostra pròpia casa», explica 
Montserrat Molina, presidenta 
de l’Orfeó de SCE La Lira. 
 Esther Prat i Fermí Casapon-
sa, responsables del bar de La Lira 
des de fa una dècada, han tornat 
amb energies renovades. Seguei-
xen obrint a la tarda i mantenen 
la seva carta d’«hamburgueses 
gurmet i entrepans originals», 
però ara es plantegen obrir per 
primera vegada també els mig-
dies. «Tot i que tenim la mateixa 
quantitat de taules, ara l’espai és 
molt més ampli i més acollidor», 
explica Prat, encantada amb el 
canvi. H

SOLIDARITAT 3 La Casa Asil de 
Sant Andreu de Palomar ha inici-
at una campanya de recaptació 
de fons a través de la venda de ca-
lendaris amb fotos històriques 
per adquirir 90 llits articulats 
elèctrics que donarien més ben-
estar i autonomia als seus resi-
dents. El centre necessita 80.000 
euros per comprar-los. Els calen-
daris es poden adquirir al geri-
àtric i en botigues del barri per 
vuit euros.

La Casa Asil recapta 
diners per comprar 
llits elèctrics

CULTURA 3 El periodista i dibui-
xant Dani Gómez acaba de publi-
car el còmic A peu per Sant Andreu 
que, com si fos un quadern de 
viatges, il·lustra amb dibuixos 
d’aquarel·les un recorregut cir-
cular pel barri que comença a 
l’estació de Sant Andreu Comtal 
i passa per llocs tan representa-
tius com el mercat i la biblioteca 
de Can Fabra. El quadern, de 92 
pàgines, costa 15 euros.

Quadern de viatges 
amb dibuixos
de Sant Andreu

TRADICIONS 3 El barri de Sant 
Andreu de Palomar va ser el cap 
de setmana passat el primer de la 
ciutat a celebrar Els Tres Tombs. 
Dissabte es va fer l’espectacle pi-
rotècnic Els Tres Tombs Infer-
nals, que des de fa 20 anys orga-
nitza la colla de diables La Satà-
nica. Diumenge es va celebrar la 
desfilada de carrosses, animals i 
genets, i la tradicional benedic-
ció de Sant Antoni Abat.

Primer barri a 
realitzar la desfilada
d’‘Els Tres Tombs’

ESPECTACLES 3 Nou compa-
nyies de teatre i dansa oferiran 
vuit estrenes absolutes en la 12a 
edició de l’Aparador d’Arts Escè-
niques Amateurs de Sant Andreu 
que va començar el 9 de gener i es 
realitza tots els divendres fins al 
20 de març, sempre a les 21.00 
hores, per nou euros i al SAT! El 
16 de gener, la companyia Gats 
estrenarà la comèdia social Aquí 
no paga ningú.

L’Aparador d’Arts 
Escèniques arriba
a la 12a edició

J La reforma de la seu de la 
Societat Cultural i Esportiva La 
Lira de Sant Andreu ha servit 
per descobrir a molts veïns el 
refugi antiaeri construït durant 
la guerra civil per protegir els 
socis de l’entitat durant els 
bombardejos. «Era una cosa 
que sabíem quatre socis, els 
més veterans. Ara que els 
arquitectes han canviat 
l’entrada i hi han posat un tera 
de vidre que deixa veure els 
primers esglaons, molta gent 
descobrirà la seva existència i 
potser despertarà certa 
curiositat», explica el president 
de La Lira, Enric Capdevila, que 
ja avança als interessats que 
l’entitat organitzarà visites 
guiades. «D’aquí quatre o cinc 
mesos podríem realitzar la 
primera visita», assegura el 
president.

J Capdevila recomana el treball 
de Josep Maria Contel, 
membre destacat del Taller 
d’Història Gràcia (Mare de Déu 
del Coll, 79) i un dels grans 
coneixedors de la història 
d’aquesta petita estructura.  
«S’accedeix per una escala de 
20 esglaons en un recorregut 
de 180 graus, per protegir 
l’interior de les ones 
expansives de les explosions 
de les bombes», explica Contel 
en el seu blog dedicat als 
refugis antiaeris construïts a 
Barcelona durant la guerra civil 
espanyola. 

L’OBERTURA
DEL REFUGI

el secret

La impremta més 
antiga de Catalunya, 
forns que segueixen 
elaborant el pa de 
manera artesanal, 
farmàcies que alber-

guen peces i albarels del segle XIX 
i bars que mantenen un toc antic 
que els fa molt especials són alguns 
dels 11 negocis que formen part de 
la ruta dels comerços singulars del 
barri de Sant Andreu, que es por-
ta a terme el segon dissabte de ca-
da mes. 
 L’agradable plaça d’Orfila és el 
punt de partida d’aquesta ruta gui-
ada, emmarcada en el Pla de Tu-
risme de Sant Andreu i a un preu 
de cinc euros.  «Un guia expert di-
rigeix la ruta, perquè no és el ma-
teix seguir-la a través d’un fullet in-
formatiu que anar acompanyat per 
algú que t’explica la història de ca-
da comerç i entra amb tu perquè 
els propietaris expliquin en prime-
ra persona les seves experiències i 
anècdotes», explica Rut Sanz, dina-
mitzadora i gerent de l’Eix Comer-
cial de Sant Andreu, l’entitat orga-
nitzadora. «Moltes vegades els ma-
teixos andreuencs no coneixem el 
nostre barri –afegeix Rut– i aquesta 
és una manera de fer-ho». 

Mercat i impremta 

A les onze del matí comença el re-
corregut, que dura unes dues ho-
res. El guia, Xavi Julià, condueix el 
grup fins a la bonica Farmàcia Gui-
nart (Gran de Sant Andreu, 306). 
Per Julià aquesta ruta «és una ma-
nera que els comerciants mostrin a 
la gent del barri la seva pròpia his-
tòria». El guia dóna una breu expli-
cació sobre l’estil modernista de la 
façana de l’establiment i entra dins 
amb els assistents, que observen 
atònits alguns detalls en els quals 
mai havien reparat de la farmàcia. 
 A pocs passos d’allà hi ha la cen-
tenària Fleca Girabal (Servet, 34), 
que encara conserva el taulell i els 
prestatges originals, i en l’obrador 
de la qual treballa Ramón Girabal, 
quarta generació de forners. «Aquí 
no fem baguets, sinó el pa de tota la 
vida. I no tenim pa congelat, com al-
tres forns del barri», subratlla Gira-
bal, abans d’explicar el procés tra-
dicional d’elaboració del pa. 
 El recorregut inclou altres es-
tabliments i edificis, com el mer-
cat de Sant Andreu (plaça del Mer-
cadal, s/n), que l’any passat va ce-
lebrar el seu centenari. «Abans la 
gent només comprava aquí. Era un 

espai únic. Els nostres besavis ja 
hi venien i és una cosa que s’ha 
anat inculcant de generació en 
generació», destaca la presidenta 
del mercat, Elisenda Pons. 
 La ruta també inclou, entre 
altres establiments únics, la Im-
premta Baltasar (Gran de Sant 
Andreu, 152), la més antiga de 
Catalunya (creada el 1861), i la 
Cansaladeria Puig (Gran de Sant 
Andreu, 147), en la façana de la 
qual hi ha incrustat un casquet 
d’una bomba de la primera guer-
ra carlista. «Hi ha moltes coses 
que desconeixia, perquè acostu-
mes a  fer la teva rutina i no t’hi fi-
xes. I veure com funcionen les bo-
tigues per dins és enriquidor», co-
menta Maria Àngels Bové, veïna 
del barri. Per Marcos Rosales, que 
també és de Sant Andreu, «és una 
ruta molt maca i totalment reco-
manable en la qual descobreixes 
molts detalls».
 Per assistir a la ruta s’ha de de-
manar plaça escrivint a eixcomer 
cialsantandreu@gmail.com. H

SÍLVIA ALBERICH
BARCELONA

33 Primera parada 8 Visita al bar Versalles, dissabte passat.
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L’itinerari guiat 
de dues hores 
pels comerços 
singulars, 
organitzat per 
l’associació
de venedors, 
costa cinc euros

Taulells únics
Una ruta pel barri de Sant Andreu descobreix els seus negocis més 
emblemàtics H Els comerciants expliquen la seva història i anècdotes
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