
L’antiga Casa del Guarda, al parc de
la Casa de les Aigües de la Trinitat
Vella, s’ha transformat en un nou
equipament cultural al servei del
barri i del conjunt de la ciutat. Es-
pais per a entitats del barri i un cen-
tre d’interpretació de l’abastament
d’aigua al llarg de la història de Bar-
celona fan del nou centre cultural
Frederica Montseny una nova apos-
ta per la revitalització social i urba-
na de la Trinitat Vella. Els últims
anys, el barri ha iniciat la transfor-
mació més important de la seva
història, amb inversions extraor-
dinàries. L’objectiu és portar equipa-
ments culturals de referència a tots
els barris i que aquesta nova seu
ajudi a revifar un dels espais més
llunyans del districte.

Nova vida per a la Casa del Guarda
del parc de la Casa de les Aigües

En servei la nova estació
de la Sagrera-Meridiana

CONNECTIVITAT

A l’intercanviador de
la Sagrera/Meridiana,
hi confluiran 9 línies

OBRES

Els treballs han
requerit una inversió
de 34 milions d’euros

PUNT VITAL

És un dels pols
estratègics de la xarxa
de transport públic
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ENTREVISTA Pàg. 8

Pere Fernández
President dels Amics
de la Fabra i Coats

“La funció principal
va ser preservar tot
el que va quedar dins
de la fàbrica”

EQUIPAMENTS Pàg. 6

Un mural d’imatges
recorda la història del
barri de Baró de Viver

POLIESPORTIU Pàg. 7

La Copa del rei
de waterpolo
CN Sant Andreu, amfitrió
de la fase final

SERVEI PÚBLIC Pàg. 7

Bons hàbits per
reduir el consum
energètic

ECONOMIA Pàg. 4

T’acompanyem
El districte fa costat a
les persones en atur que
busquen feina

Pàg. 5L’antiga Casa del Guarda al parc de la Casa de les Aigües.
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L’alcalde, Jordi Hereu, i el ministre, José Blanco, entren a la nova estació de rodalies.
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ATENCIÓ CIUTADANA

Oficines d’Atenció Ciutadana (OAC)
Pl. Orfila, 1 / Juan de Garay, 116-118 (matins).
Telèfon d’informació 010
(0,45 ? IVA inclòs d’establiment de trucada, més
0,06 cèntims IVA inclòs per minut tarifat per segon)
Telèfon del Civisme 900 226 226
Síndica de Greuges de Barcelona 93 413 29 00
Ronda de Sant Pau, 43-45, 3r.

CENTRES CÍVICS I CULTURALS

Centre cultural Can Fabra 93 360 05 65
Segre, 24-32.
Centre cívic Bon Pastor 93 314 79 47
Pl. Robert Gerhard, 3.
Centre cívic Trinitat Vella 93 345 70 16
Foradada, 36.
Centre cívic Baró de Viver 93 345 73 93
Pg. Santa Coloma, 108 bis, int.
Centre cívic La Sagrera 93 351 17 02
Martí Molins, 29.
Centre cívic Sant Andreu 93 311 99 53
Sant Andreu, 111.
Centre Garcilaso 93 256 29 59
Juan de Garay, 116-118.
Casal de barri Congrés-Indians 93 351 39 53
Manigua, 25-35.
saT! Sant Andreu Teatre 93 345 79 30
Neopàtria, 54.
Centre Municipal de Cultura Popular
de Sant Andreu, Can Galta Cremat 93 345 25 84
Arquímedes, 30.

BIBLIOTEQUES

Bibl. Ignasi Iglésias-Can Fabra 93 360 05 65
Segre, 24-32.
Biblioteca Garcilaso 93 256 29 48
Juan de Garay, 116-118.
Sala de lectura Trinitat Vella 93 345 70 16
Foradada, 36.
Biblioteca Bon Pastor 93 498 02 16
Estadella, 62.
Sala de lectura Baró de Viver 93 345 73 93
Pg. Santa Coloma, 108, int.
Bibl. La Sagrera-Marina Clotet 93 340 86 75
Camp del ferro, 1-3

SERVEIS SOCIALS

Centre de serveis socials 93 291 88 50
de Sant Andreu
Paixalet, s/n.
Centre de serveis socials 93 243 17 27
Garcilaso
Juan de Garay, 116-118.
Centre de serveis socials 93 274 41 31
Franja Besòs
Estadella, 64.

GENT GRAN

Casal gent gran Baró de Viver 93 274 29 17
Pg. Santa Coloma, 104, int.
Casal gent gran Bascònia 93 345 94 95
Bascònia, 42.
Casal de gent gran Bon Pastor 93 311 57 76
Pg. Mollerussa, 3.
Casal gent gran Mossèn Clapés 93 346 63 72
Gran de Sant Andreu, 467, ptge. interior
Casal gent gran La Palmera 93 351 67 55
Olesa, 41-43.
Casal gent gran Navas 93 433 13 44
Capella, 14.
Casal gent gran Sant Andreu 93 311 14 11
Gran de Sant Andreu, 20.
Casal gent gran Trinitat Vella 93 345 45 61
Madriguera, 38-42.

ALTRES SERVEIS

Oficina d’informació sobre
les obres de la línia 9 de metro 93 285 71 44
Pl. Jardins d’Elx, 1.
Arxiu municipal de Districte 93 291 69 32
Segadors, 2.
C. de normalització lingüística 93 274 03 56
Residència, 15.
Punt d’Informació i Atenció a la Dona (PIAD)
Foradada, 36. 93 345 70 16

SERVEIS URGENTS I SEGURETAT

U.T. Guàrdia Urbana Sant Andreu
Sagrera, 179.
Comissaria Mossos d’Esquadra
Pg.Torras i Bages, 129-145.
Emergències Guàrdia Urbana 092
Emergències Mossos d’Esquadra 088
Telèfon únic d’emergències 112
Urgències sanitàries 061
Cos Nacional de Policia 091
Bombers 080

SALUT

CAP Bon Pastor 93 345 84 49
Pg. Mollerussa, 1.
CAP Sant Andreu 93 274 54 90
Av. Meridiana, 428.
CAP Via Barcino 93 274 17 84
Via Barcino, 75.
CAP La Sagrera 93 243 10 80
Garcilaso, 1-9.
Centre salut mental adults 93 340 86 54
Sagrera, 179, 1r.
C. salut mental infantil i juvenil 93 340 86 54
Dos de Juny, 301.
CAS Garbivent 93 340 84 58
Sagrera, 179.

INFANTILS

Dissabte 26 de març
Banyetes: un conte atabalat
12 h. Centre cívic Bon Pastor (pg. Enric Sanchís, 14).
Conte on els protagonistes són els diables
i les tradicionals festes de correfocs.
Preu: 2,50 euros (gratuït per a menors de 6 anys).

Diumenge 27 de març
Orelles fredes, contes amb caliu
12 h. Biblioteca Ignasi Iglésias-Can Fabra (c. Segre, 24).
Activitat dins del cicle Lletra petita, inclosa
al cicle Sac de rondalles, a càrrec de Mònica Martinez.
A partir de 4 anys.

Dimarts 29 de març
Contes del cel
18 h. a la Biblioteca Garcilaso (c. Juan de Garay, 116).
Activitat dins del cicle Lletra petita, inclosa
al programa Sac de rondalles, a càrrec de Raquel
de Manuel Mur. A partir de 4 anys.

Diumenge 10 d’abril
Flors, contes i colors
11 h. Biblioteca Ignasi Iglésias-Can Fabra (c. Segre, 24).
Activitat dins del cicle Lletra petita, inclosa
al programa Sac de rondalles, a càrrec de Raquel
de Manuel. A partir de 3 anys.

Dilluns 11 d’abril
Lupuuus!
18 h. Biblioteca Bon Pastor (Estadella, 62).
Activitat dins del cicle Lletra petita, inclosa
al programa Sac de rondalles, a càrrec de Plansicols.
A partir de 4 anys.

Dimarts 26 d’abril
Els contes de la Nana Bunilda
18 h. Biblioteca Garcilaso (c. Juan de Garay, 116-118).
Teatre amb objectes a partir de tres contes de l’autora:
La Nana Bunilda menja malsons, En Remigi, el campaner
i En Gil i el paraigua màgic. A càrrec de Mercè Rubí.
A partir de 3 anys.

Dijous 28 d’abril
El somriure de Daniela
18.15 h. a la Biblioteca Ignasi Iglésias-Can Fabra
(c. Segre, 24).
Activitat dins del cicle Lletra petita, inclosa al
programa Llibres a escena, a càrrec de Rebeca Luciani
i Sherezade Bardají. Una narradora i la il·lustradora de
l’àlbum expliquen la història del somriure de la
Daniela. Hi col·labora: Kalandraka/Hipòtesi.
A partir de 3 anys.

PARTICIPACIÓ

Horari d’atenció dels consellers i
conselleres del Districte als barris
Congrés-Indians. Casal de barri Caliu-Congrés.
C. Manigua, 25-35. Enric Fernández-Velilla. Dilluns,
de 17 a 18 h. Dijous, de 19 a 20 h.
Baró de Viver. Centre cívic Baró de Viver. Pg. Santa
Coloma, 108, int. Noelia Torres. Dimecres, de 18 a 19
h. Divendres, de 9.30 a 10.30 h.
Bon Pastor. Centre cívic del Bon Pastor. Pg. Enric
Sanchis, 12. Oriol Vicente. Dijous, de 19.30 a 20.30 h.
Navas. Casal de gent gran de Navas. C. Capella, 16.
Javier Angulo. Dilluns, de 19.30 a 20.30 h.
La Sagrera. Centre cívic de La Barraca. C. Martí
Molins, 29. Alberto Ferrer. Dijous, de 19.30 a 20.30 h.
Sant Andreu. Centre cívic de Sant Andreu. C. Gran de
Sant Andreu, 111. Blanca Port. Dijous, de 17 a 18 h.
Trinitat Vella. Centre cívic de Trinitat Vella.
C. Foradada, 36. Jordi Casares. Dijous, d’11.30 a
12.30 h, i divendres, de 18.30 a 19.30 h.

EXPOSICIONS

Fins al 25 de març
NYC-BCN-SGR...
Centre cívic La Sagrera-La Barraca (c. Martí Molins, 29).
Exposició fotogràfica de diferents ciutats des d’una
perspectiva de dona.

Fins al 2 d’abril
IVè Trofeu Pere Gaspar (AEM)
Al centre cívic Sant Andreu (c. Gran de Sant Andreu, 111).
Mostra fotogràfica d’una selecció d’imatges presenta-
des a l’actual convocatòria del concurs trofeu Pere Gas-
par. Organitza la secció de fotografia de l’agrupament
Excursionista Muntanya.

TEATRE

De l’1 al 10 d’abril
Hablamos
Al Sant Andreu Teatre (c. Neopàtria, 54).
Espectacle en clau d’humor a càrrec de Reugenio.
Preu: 14 euros (amb descomptes).
Més informació al telèfon: 93 345 79 30.

Dissabte 9 d’abril
Els gegants de la muntanya
22 h. Centre cívic La Sagrera-La Barraca
(c. Martí Molins, 29).
Obra de Luigi Pirandello. Una companyia de teatre arriba
a la casa d’un grup de somniadors de l'art liderats pel mag
Cotrone, qui els proposarà representar la seva obra davant
dels "gegants de la muntanya". Preu: 2,50 euros.



B. Sanchís

Ja funciona la nova esta-
ció la Sagrera-Meridiana,

situada entre les estacions
d’Arc de Triomf i Sant An-
dreu Arenal, que acull quatre

línies de tren i quatre més de
metro. L’estació es distribu-
eix en dos nivells. En el pri-
mer hi ha dos vestíbuls, als
quals s’accedeix des de l’a-
vinguda Meridiana amb els

carrers Olesa i Hondures
(amb accés al metro). En el
segon nivell hi ha una anda-
na de 200 metres de longi-
tud. Va entrar en funciona-
ment el passat 20 de febrer.

Dies abans, l’alcalde, Jordi
Hereu, va visitar la nova es-
tació acompanyat pel minis-
tre de Foment, José Blanco,
i el conseller de Territori i
Sostenibilitat, Lluís Recoder.
L’alcalde va agrair als veïns
de la Sagrera “la paciència i
l ’esperança dipositada en
aquesta gran obra”. I es va
referir a la Sagrera, “com a
intermediadora amb la ciu-
tat, amb Espanya i amb Eu-
ropa en un moment difícil
on la millor manera de llui-
tar contra la crisi és a través
de projectes com aquest”. El
conseller Recoder va fer res-
saltar l’estació com un gran
intercanviador. “Un projecte
que dóna impuls al fet que
Barcelona tingui una xarxa
de transport digna del segle
XXI”. El ministre de Foment
va afirmar que “les ciutats
no han de ser més grans,
sinó millors, amb la mobili-
tat sostenible com a element
clau, i com Barcelona és un
referent en polítiques de
sostenibilitat”. L’alcalde va

recordar al conseller Lluís
Recoder la importància de la
línia 9 i “com és de fonamen-
tal connectar la Sagrera amb
l’aeroport” davant dels ad-
vertiments de la Generalitat
de paralitzar o retallar part
d’aquesta infraestructura de
la xarxa de transport públic
de la ciutat.

Tots tres representants van
remarcar el treball conjunt
realitzat. Finalment, el pre-
sident de l’AV la Sagrera,
Josep Barberó, va agrair el
projecte: “tot i les reivindica-
cions, és un dia per felicitar
tothom pel projecte desen-
volupat”.
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La nova estació de rodalies de la
Sagrera-Meridiana entra en servei

És un dels pols estratègics de la

xarxa de transport públic a l’àrea

metropolitana de Barcelona, ja

que donarà servei a quatre línies

de rodalies de Barcelona i al metro

L A S A G R E R A - M E R I D I A N A E S P O S A E N M A R X AA
Amb una inversió de 34 milions d’euros, la nova estació de Rodalies de la Sagrera-

Meridiana ja es troba plenament operativa. Situada entre les estacions de Sant Andreu

Arenal i Arc de Triomf,el nou equipament donarà servei a les línies R3,R4,R7 de Rodalies

de Catalunya, la regional R12, i a les línies 1, 5, 9, 10 i la futura línia 4 de metro. La nova

estació també serà un punt neuràlgic, ja que es troba molt pròxima a la futura estació

del tren d’alta velocitat.

La nova estació es
distribueix en dos
nivells. En el primer
hi ha dos vestíbuls.
En el segon, una
andana de 200 m
de longitud

Interior de la nova estació de Rodalies de la Sagrera-Meridiana.
VICENTE ZAMBRANO

CIUTADANS OPINEN

Albert Prunera
Estudiant

És molt positiu per al
barri, perquè així
començarà a ser un
punt de comunicació
molt important a la
ciutat.

Cristina Subirats
Estudiant

M'encanta, et porta a
tot arreu i és molt pràc-
tica, ara ja no cal anar
fins a plaça Catalunya
per agafar el tren.
Va molt bé.

Romy Riba
Jubilada

Penso que és molt posi-
tiu per al barri, perquè
ara tenim més comuni-
cació amb l'interior i
l'exterior de Barcelona.

Joan Reyes
Comptador de
producció

És beneficiosa, sempre
que no hi hagi incidèn-
cies. Per al barri és
important pels enllaços
que hi ha, i amb la
futura estació del TAV
serà un nucli molt ben
comunicat.

Mònica del
Castillo
Perruquera

Em sembla bé, a mi
personalment em va
perfecte, la tinc molt a
prop de casa i tinc més
combinacions amb el
metro. Pel que fa a
comunicació, és molt
millor per al barri.

Andrés Montavez
Jubilat

Está muy bien porque
facilita la comunicación
en Barcelona i también
con el exterior. Es
importante que la
gente tenga las cosas a
mano.

Q u è o p i n a d e l a n o v a e s t a c i ó d e R o d a l i e s d e l a S a g r e r a ?



E C O N O M I A

Joan Anton Font

Buscar feina és una tasca
que demana perseve-

rança i una actitud positiva.
El maig del 2009, al districte
de Sant Andreu, s’hi va en-
gegar el programa “T’acom-
panyem” per ajudar les per-
sones que es troben a l’atur i
cerquen feina. El suport es
fa per mitjà de tutors volun-
taris que fan ús de la seva
experiència i coneixements
per assessorar i orientar les
persones que cerquen feina i
fer-los veure que una de les
claus de l’èxit és mantenir
l’optimisme.
Des del seu inici fins al de-
sembre de 2010, s’han aco-
llit al programa un total de
318 persones –208 homes i
110 dones–, un 79% de les
quals són del mateix dis-
tricte de Sant Andreu.
L’Isidro Gutiérrez és un
dels tutors voluntaris, a qui
dóna un cop de mà la seva
assistent, la Marta Rello.
També es deixa ajudar per
les paraules d’Albert Eins-
tein o d’Eduard Punset, o
d’altres autoritats en l’art
d’extreure el millor de l’és-

ser humà. D’Einstein és
una cita que diu que les cri-
sis són una oportunitat per
progressar, per millorar i on
aflora la inventiva; l’Isidro
no dubta a fer-la servir en
els seus tallers.

Actualment, s’està fent la se-
tena edició del programa. Es
reuneixen els dilluns a la
tarda a la seu del Districte
en unes sessions on s’aprèn
a guanyar confiança, a re-
dactar bé el currículum i a
afrontar una entrevista de
treball. També s’hi treballa,

entre d’altres, la dinàmica de
grup, que permet compartir
experiències, sensacions i
augmentar la seguretat. El
dimarts es destina a les ses-
sions personalitzades.
En el marc del programa
“T’acompanyem”, el Dis-
tricte de Sant Andreu ha
signat convenis amb em-
preses com La Maquinista,
Urbaser, Eulen, Carrefour,
Adecco, Telven o l’Eix Co-
mercial de Sant Andreu,
per facilitar l’accés a llocs
de treball a les persones
que s’acullen al programa.
Els interessats poden dei-
xar el currículum a la seu
del Districte de Sant An-
dreu, a la plaça Orfila, 1.

Més informació:
tacompanyem@gmail.com
Telèfon: 93 291 69 15

Sessió de T’acompanyem a la seu del Districte.

Tutors voluntaris
assessoren
i orienten
les persones que
cerquen feina

“T’acompanyem”
és un programa que
es va posar en
marxa al districte
el maig de 2009 per
donar suport a
les persones que
cerquen feina

“T’acompanyem” fa costat a
les persones que busquen feina

Església de Sant Martí de Provençals i inici del nucli de
Sant Martí. (Foto: Arxiu Municipal Districte Sant Martí)

Els orígens del barri
de la Sagrera
En un indret del pla de Barcelona a tocar del rec Comtal i
de l’antic camí que unia Barcelona amb el coll de Finestre-
lles i no gaire lluny de la riera d’Horta, al segle XV es va bas-
tir un petita església sobre les restes d’una antiga capella
privada dedicada a Sant Martí de Tours, de la qual hi ha re-
ferències al segle XI. Aquesta nova església agafà el nom de
Sant Martí de Provençals i, situada al bell mig d’una gran
extensió de terres, va acabar donant el nom a aquest antic
poble de pla de Barcelona.
El perímetre més proper al voltant de l’església es conside-
rava sagrat; això va derivar en sagrera o cellera, un espai en
el qual es guardaven, en cellers i sitges, vins i grans a l’em-
para de l’església a fi de protegir-los de les possibles lluites
que es podien produir en els seus contorns.
Així, doncs, el primer nucli urbà que es va formar a Sant
Martí de Provençals és l’anomenat la Sagrera, pel fet de ser
el més proper a l’església. Després, el seguiren la barriades
del Taulat i Muntanya. El 1857, les barriades ja eren qua-
tre. Per ordre d’importància, primer era la de Clot, la sego-
na la de Muntanya, la tercera la de la Sagrera i la quarta la
del Taulat. La Sagrera, però, continuava tenint importàn-
cia, perquè tenia l’església parroquial, fins que es va inau-
gurar la nova parròquia del Clot el 1882, en què l’església
passà a ser una tinença. A mesura que Sant Martí de Pro-
vençals anava creixent, augmentaven els seu barris. El
1886, ja n’hi havia dinou i el 1931 onze ja havien agafat
una importància rellevant. Finalment, el barri de la Sagrera
va quedar incorporat al Districte de Sant Andreu.
Si té fotografies o documents del seu barri, en pot fer
donació a l’Arxiu Municipal del Districte, 93 443 22 65

J. M. ContelÀLBUM HISTÒRIC

L’antic mercat, envoltat de tanques.

L’any 2009, les parades del mercat del Bon
Pastor van abandonar les antigues ins-

tal·lacions per traslladar-se nou mercat provi-
sional, un equipament més modern i lluminós.
Aquest va ser el primer pas cap a la construc-
ció del futur mercat. Tot just ara, s’inicia el pas
següent: l’enderrocament de l’antic mercat i la
urbanització provisional com a plaça. La de-
molició començarà per l’interior amb la su-
pressió de les parades i, un cop buidat, es con-
tinuarà amb l’estructura. L’edifici del futur
mercat estarà format per una planta baixa, on
hi haurà les parades, i un supermercat. També

disposarà d’un soterrani, el qual allotjarà la
zona de càrrega i descàrrega, les càmeres frigo-
rífiques i un aparcament, amb 61 places per
als paradistes i 219 per als veïns i veïnes del
barri. Les plantes superiors es destinaran a ha-
bitatges per a gent gran. El projecte del nou
mercat del Bon Pastor s’emmarca en el procés
de transformació que està vivint el barri, que
ha tingut fites clau com l’arribada del metro, la
nova residència per a gent gran i l’edificació de
nous habitatges per substituïr les Cases Bara-
tes. La construcció del nou mercat donarà un
fort impuls al comerç del Bon Pastor.

E L TAU L E L L

S’inicia l’enderroc del mercat del Bon Pastor

Joan Anton Font

LUIS CLÚA

JULIO PARRALO
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N O T Í C I E Sf
Navas celebra el Carnestoltes
El rei Carnestoltes no va faltar a la seva cita amb Na-
vas. El divendres 4 de març, les famílies i els mestres
de les escoles Emili Juncadella i Octavio Paz van fer
una rua pel barri fins a la plaça Ferran Reyes. A la
tarda, a la mateixa plaça, hi va haver un espectacle
d’animació, una xocolatada i un concurs de disfres-
ses. Totes les activitats s’han impulsat des del Pla Co-
munitari de Navas (http://placomunitarinavas.org/)

La regidora rep els participants
al Camp de la Pau
Gemma Mumbrú va rebre els vuit alumnes de 3r d’E-
SO de l’Institut Príncep de Viana que el novembre
passat van participar al Camp de la Pau Valparaíso
2010, a Xile. La trobada amb els estudiants va tenir
lloc el 16 de febrer, a la seu del Districte. Els nois i
noies van explicar a la regidora com va ser l’experièn-
cia de debatre sobre la diversitat, el respecte o la sos-
tenibilitat amb altres joves d’arreu del món.

La Filadora i els Patufets de Navas
Els veïns i veïnes han escollit La Filadora com a nom
per a la futura escola bressol de la Fabra i Coats, a
Sant Andreu, la qual obrirà el gener del 2012. Aques-
ta denominació ret homenatge a les dones que treba-
llaven a l’antiga fàbrica tèxtil. A Navas, la denomina-
ció triada per a l’escola bressol que s’està construint
a les casernes és Els Patufets de Navas.

Centre Cultural Andalús Baró de Viver
El Centre Cultural Andalús Baró de Viver celebra
aquest any el seu quinzè aniversari. Des de la seva
creació, aquesta entitat ha estat present a totes les
activitats culturals que es fan al barri. El Centre Cul-
tural té la seu al centre cívic Baró de Viver (pg. Santa
Coloma, 110), on fan tallers de sevillanes de dife-
rents nivells. Celebraran l’aniversari el juny, durant
la Festa Major del barri.

Sant Andreu habilitarà una rampa per als aficionats a l’‘skate’
Belén Ginart

El monopatí, que en el llen-
guatge propi de la cultura

urbana s’anomena indefecti-
blement amb el seu terme
anglès, skate,compta amb un
gran nombre d’aficionats al
districte. A les tardes és fàcil
veure’ls exercitar-se davant de
la Biblioteca Can Fabra. Però fa
temps que els skaters del
districte demanen alguna ins-
tal·lació adequada que els faci
més fàcil la pràctica d’aquest

esport. Així, en els últims
temps el Districte ha rebut
prop de 350 instàncies amb la
demanda d’alguna actuació ur-
banística que els permeti exer-
citar-se en condicions més bo-
nes. En resposta a aquesta
reiterada demanda, s’ha deci-
dit la instal·lació d’una rampa
en la cruïlla entre els carrers
Segre i Sant Adrià pensada es-
pecialment per als qui s’inicien
en l’especialitat esmentada. Es
tracta d’una estructura provi-

sional, mentre es negocia una
instal·lació més definitiva al
parc linial de Cobriment de
l’AVE, pendent d’acord entre
les parts. Per a la instal·lació de
la rampa provisional del carrer
Segre, el Districte ha estudiat
les diferents propostes presen-
tades pels interessats, agru-
pats sota el nom de Confuse
Skate. El recinte de la rampa
estarà tancat a fi de regular-ne
l’ús en un horari que no moles-
ti els veïns.

Un jove skater davant de Can Fabra.

Daniel Venteo

Història i cultura es donen
la mà al nou centre cultu-

ral Frederica Montseny, al bar-
ri de la Trinitat Vella. La popu-
lar Casa del Guarda del parc de
la Casa de les Aigües, on dèca-
des enrere hi havia el centre de
distribució de les aigües proce-
dents de la mina de Montcada
i Reixac a Barcelona, estrena
nova vida al servei del barri re-
convertit en espai cultural per
als veïns i alhora en un nou es-
pai temàtic del Museu d’Histò-
ria de Barcelona.
L’abastament d’aigües a la ciu-
tat té una llarga tradició al dis-
tricte de Sant Andreu. Històri-
cament, pel seu territori ha
passat, des de fa segles, el cèle-
bre rec Comtal d’origen medie-
val, a més de les aigües de

Montcada que confluïen, pre-
cisament, en l’actual parc de la
Casa de les Aigües. La seva
existència va arribar fins al
1914, quan un brot d’epidèmia
va fer abandonar l’antic submi-
nistrament en superfície.

És per això que el nou equipa-
ment cultural, que porta el
nom de la sindicalista anar-
quista i primera ministra de la
història d’Espanya durant la
Segona República, Frederica
Montseny (1905-1994), està
situat en un espai d’una gran
densitat i significació històri-

ques per a la capital catalana.
El barri de la Trinitat Vella està
experimentant una profunda
transformació urbana que l’in-
tegrarà plenament a la ciutat
de Barcelona. I l’obertura d’a-
quest nou equipament cultural
n’és una bona mostra, perquè
combina un centre de barri i al-
hora un de ciutat amb una
gran projecció urbana. La seva
concepció ha estat possible, cal
recordar-ho, gràcies a la inicia-
tiva d’una entitat cultural del
barri, la Comissió per a la Re-
cuperació i la Divulgació de la
Memòria de la Trinitat Vella, la
qual amb el suport de l’Ajunta-
ment ha aconseguit fer realitat
aquest projecte, tot rehabili-
tant els tres edificis que for-
men aquest complex catalogat.

L’antiga Casa del
Guarda del parc de la
Casa de les Aigües es
transforma en un
nou espai cultural de
la Trinitat Vella i un
espai museïtzat
sobre la història del
subministrament
d’aigua a la ciutat de
Barcelona

La Casa del Guarda tindrà espai per a entitats del barri.

Frederica Montseny, nou espai
cultural per a la Trinitat Vella

El nou equipament
cultural s’emmarca
en el procés de
millora del barri

JULIO PARRALO

VICTORIA SANTAFE

LUIS CLÚA

L A C A S A D E L G U A R D A , PAT R I M O N I D E L A C I U TATA
La Casa del Guarda que ara acull el nou equipament cultural Frederica Montseny formava

part d’un complex d’instal·lacions industrials ideat per l’arquitecte municipal de

Barcelona Pere Falqués Urpí l’any 1899, poc després de l’agregació de l’antic terme muni-

cipal de Sant Andreu de Palomar a l’actual Barcelona. La conversió en parc públic de l’an-

tic recinte de la Companyia d’Aigües de Barcelona data de 1978 i en les últimes dècades

d’ajuntament democràtic ha experimentat profundes millores.



Alexandra Rubio

El passat 11 de febrer es va descobrir
a l’aire lliure la memòria i l’evolució

d’un barri industrial creat el 1929 amb
la construcció de 381 cases barates. Un
conveni de col·laboració entre la Uni-
versitat de Barcelona i l’Ajuntament ha
fet possible la creació d’un mural de
524 m² d’imatges impreses sobre les
pantalles acústiques del passeig Santa

Coloma, que explica minuciosament la
història de Baró de Viver. Els plafons
del mural mostren fotografies cedides
per veïns i veïnes del barri. S’hi desta-
quen les de la riuada del 1943, l’excep-
cional nevada de 1962 i la inauguració
del nus de la Trinitat i les rondes l’any
de les olimpíades.
La presentació del Mural de la Memòria
va fer-se davant del primer plafó de l’ex-

posició i va comptar amb la presidència
de la regidora del Districte, Gemma
Mumbrú, que estava acompanyada per
membres de la junta de l’associació de
veïns del barri, amb Miquel Cubilles
com a portaveu, i la vicerectora de la
UB, Isabel García. Tots tres van dedicar
unes paraules d’agraïment a les perso-
nes i associacions que han participat en
aquesta proposta d’art al carrer, una ini-
ciativa del Centre de Recerca Polis-GRC
Art, Ciutat, Societat, que va començar
a col·laborar amb entitats del barri el
2004. Un cop estrenat el primer pla-
fó, els primers veïns es van acostar a
contemplar les imatges. Alguns, amb
més nostàlgia, comentaven anècdotes
d’aquells primers anys de vida al bar-
ri, com la Dolores Campayo, que va
viure en una de les cases barates i re-
corda com els dimecres tots els qui vi-
vien al seu carrer es barallaven per
rentar la roba a la cantonada del cos-
tat de casa seva.
Entre els assistents, també van ser-hi
presents els alumnes del màster de la
UB de disseny urbà i que van treballar
en la construcció del mural. La Verònica
n’és un exemple: “En el fons, el mural és
una petita intervenció que reafirma la
identitat del barri”.

E Q U I PA M E N T S

Unes veïnes miren les fotografies del mural. LUIS CLÚA
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Hem completat
àmpliament la
feina que ens
vam proposar al
Pla d’Actuació del

Districte. Ho hem fet des d’un
vessant progressista per trans-
formar la realitat i avançar en
l’estat del benestar. S’han faci-
litat terrenys a la Generalitat
per fer escoles, centres sanita-
ris i residències per a gent
gran. Hem triplicat les places
d’escoles bressol, hem millorat
el metro i el bus, hem fet habi-
tatge públic i hem apostat per
la cultura acostant-la a tots els
barris. A l'Ajuntament ente-
nem que són moments d'aus-
teritat. De fet, malgrat que no
li agradi a l'oposició, som l’ad-
ministració més solvent de tot
l'Estat espanyol. Per aquest
motiu no podem compartir la
política de paràlisi econòmica
de la Generalitat, que sembla
una estratègia de retallada de
les fites aconseguides en salut,
educació i cultura per conduir-
nos amb resignació al camí
d’una ferotge privatització
dels serveis bàsics. Tots ple-
gats evitarem aquestes políti-
ques de dretes.

Plegats evitarem
polítiques de dretes

PSC. Gemma Mumbrú

El passat 2 de
març vam cele-
brar el darrer
Plenari del Dis-
tricte. D’una

banda em va saber greu que
l’equip de govern (PSC i ICV)
no permetés fer el balanç del
PAD, el Pla d’Actuació del Dis-
tricte. Crec que indica clara-
ment el que ha passat aquests
darrers quatre anys. Per una
altra, lamento aquesta nova
actitud reivindicativa que de
cop i volta i en qüestió de dos
mesos alguns partits han ex-
perimentat. Ho lamento per-
què hi ha hagut massa oportu-
nitats perdudes al llarg del
mandat per falta de lideratge i
de defensa dels interessos de
la ciutat de Barcelona i del dis-
tricte de Sant Andreu. I ho la-
mento perquè creuen que això
pot generar un desgast a CiU,
que aporta il·lusió i propostes
de futur. Des de CiU defensa-
rem els interessos de Barcelo-
na davant de qui faci falta i a
on faci falta. I des de CiU Sant
Andreu continuarem defen-
sant el districte davant el prò-
xim alcalde de Barcelona. Això
sí, amb lleialtat institucional!

CiU defensa
Sant Andreu

CiU. Raimond Blasi

Durant aquest
mandat, Sant An-
dreu té dos clars
exemples de la
falta de lideratge

d’Hereu. D’una banda, les ca-
sernes de Sant Andreu conti-
nuen essent un gran solar i els
equipaments projectats conti-
nuen patint retards, sobretot el
CAP, tan important per al barri.
I d’altra banda la Sagrera que
cada cop es programa per a més
tard, tot i que ha d’unir Barcelo-
na amb l’alta velocitat europea.
Però als veïns de la Trinitat el
que els preocupa és la manca de
protecció davant la droga que
es mou al barri. Des del PP vo-
lem capgirar aquesta situació
treballant als barris i escoltant
els veïns per recuperar Sant An-
dreu. El cambio es imprescindi-
ble; los mismos llevan 32 años
en el gobierno, y lejos de resol-
ver los problemas los han agra-
vado. Trias quiere un cambio de
gobierno, pero no descarta go-
bernar con los ingredientes del
tripartito. Sólo la fortaleza del
PP garantiza el cambio, en la
buena dirección, sin tripartitos,
ni sociovergencias, ni pactos de
Trias, ERC, Laporta.

Recuperem
Sant Andreu

PPC. Alberto Fernández

Durant aquest
mandat, Barcelo-
na ha viscut una
allau de micro-
transformacions

fruit d’un esforç inversor que
des de l’Ajuntament hem foca-
litzat en la proximitat, en l’aten-
ció a la vida quotidiana dels
barcelonins i barcelonines.
Hem desplegat una xarxa reno-
vada de 40 centres de serveis
socials, hem construït prop de
50 noves escoles bressol, una
desena de biblioteques, 14 ca-
sals de gent gran, estem remo-
delant els mercats, millorant
parcs i carrers, instal·lant ascen-
sors... Al districte de Sant An-
dreu, s’hi ha concretat més d’u-
na d’aquestes iniciatives.
El context de crisi no ens ha
frenat, l’exigència d’austeritat
l’hem adreçada cap a la despesa
que no signifiqui una afectació
directa en els drets socials i en
la cobertura de necessitats de la
gent. Però CiU ja ha anunciat la
intenció d’estroncar aquest pro-
cés, renunciant a construir
equipaments projectats o, fins i
tot, no posant en marxa alguns
ja acabats. Des d’ICV-EUiA, ho
confrontarem.

Inversió o retallades?

ICV-EUiA. Quim Mestre

Barcelona ha de
tenir més poder
polític per poder
decidir, la qual
cosa significa

més poder econòmic i la suma
d’ambdós comporta la possibi-
litat de fer les polítiques socials
necessàries per aconseguir una
ciutat més cohesionada, capda-
vantera en polítiques socials i
on tothom gaudeixi de les ma-
teixes oportunitats. La nostra
capital ha de ser una comunitat
social de vincles cívics entre
persones. En definitiva, Barce-
lona ha d’exercir el seu liderat-
ge en tant que capital de Cata-
lunya. Durant aquests darrers
quatre anys he estat la regidora
adscrita d’ERC al districte, fet
que m’ha permès establir vin-
cles de relació amb persones i
entitats de tots els barris i
conèixer les seves realitats i ne-
cessitats. Defensem que cal im-
plicar la ciutadania en la presa
de decisions, que cal estar al
costat de les persones, conèixer
els seus neguits, les seves ne-
cessitats i les seves il·lusions,
per fer possible la ciutat justa i
lliure que volem que Barcelona
esdevingui.

La ciutat justa i lliure

ERC. Ester Capella

Un mural recorda la història
del barri de Baró de Viver

‘Carnet de Voyage’
pels barris
La col·lecció de “Quaderns de
viatge” ja compta amb cinc vo-
lums: Poble Sec-Montjuïc, de Ma-
nel Andreu; Tombs pel barri Gòtic,
d’Stéphane Carteron; Un dia a
Gràcia, de Pep Montserrat, i Les
Corts i Un dia al Born, tots dos de
Juliet Pomés. Un passeig per
descobrir, a través dels dibuixos
de reconeguts il·lustradors, els
barris de Barcelona.

Carnet de Voyage
Edita: Ajuntament de Barcelona
PVP: 15 euros

LLIBRES



M U LT I M È D I A

TELEVISIÓ

BTV
“Connexió Barcelona”.
De dilluns a divendres, de 18 a 19.45 h
“Info Barris”. Dimarts, a les 13.05 h.
Canal 26 TDT
www.btv.cat
www.btvnoticies.cat

RÀDIO

Districte 9 Ràdio - 100.4 FM
Pg. Enric Sanchís, 12. Tel. 93 278 24 04

Ràdio Trinitat Vella - 91.6 FM
www.rtv-fm.com

COM Ràdio – 91.0 FM
Travessera de les Corts, 139.
Tel. 93 508 06 00

PUBLICACIONS

Gent del Barri. La Revista de
Nou Barris i Sant Andreu
Pg. Valldaura, 162. Tel. 93 427 33 61

Sant Andreu de Cap a Peus
Balary i Juvany, 14 Tel. 93 345 9698
www.avvsantandreu.cat/capapeus.html

Tota la Sagrera
Martí Molins, 29. Tel. 93 408 13 34

La Nova Veu de Sant Andreu
Tel. 93 346 72 03

Forat del vent
Ignasi Iglésias, 33. Tel. 93 346 39 90
Edició digital: www.foratdelvent.cat

Nova Navas
Biscaia,12. Tel.: 93 340 51 85

AcelObert. La Sagrera/Navas/
El Congrés i els Indians
C. Indústria, 137-147.
www.acelobert.com

INTERNET

Notícies a Bcn.cat

Ofereix les darreres notícies que ocorren
a la ciutat tant del mateix Ajuntament
com dels ciutadans, els equipaments o
les activitats culturals i d'oci.
www.bcn.cat

Bloc de Barcelona

L'Ajuntament posa en marxa el Bloc de
Barcelona amb l'objectiu de difondre l'ac-
tivitat de la ciutat alhora que potencia el
diàleg entre aquesta i els seus ciutadans.
w1.bcn.cat/barcelonablog/

wP O L I E S P O R T I U

Pere S.Paredes

El Club Natació Barcelona (CNB)
es va proclamar campió de la

XXV copa del Rei de waterpolo en
guanyar al CN Atlètic Barceloneta
(3-7), club que havia aconseguit ser
campió de les últimes cinc edicions.
Després d’aquest triomf, els homes
de Toni Esteller han igualat a vuit
títols amb el seu rival, sobretot grà-
cies a una gran tasca defensiva. Al
final de la copa, celebrada en les pis-
cines Pere Serrat del club de Sant
Andreu per segon any consecutiu, el
seu porter internacional i capità
Iñaki Aguilar va ser escollit com a
millor jugador de la competició.
Amb aquest triomf, els jugadors del
Barcelona van tallar una ratxa for-
midable del Barceloneta, que havia
guanyat les cinc últimes tempora-
des Lliga, Copa i Supercopa amb
cinc triplets (2006-2010), és a dir,
quinze títols seguits aconseguits
amb 156 victòries, un empat i tres
derrotes en 160 partits. D’aquesta

manera, la Copa torna a les vitrines
dels homes d’Esteller, que han estat
tercers classificats en la Divisió
d’Honor, després de vèncer en

quarts al Canoe (13-7) i en semifi-
nals al Sant Andreu (12-3).
Entre els homes més reconeguts d’a-
questa competició, que va tenir lloc
entre l’11 i el 13 de febrer, el jugador

del CNB Blai Mallarach, es va em-
portar el trofeu al Màxim Golejador
de la XXV edició de la copa del Rei.
Els equips que van prendre part en
aquesta edició de la copa del Rei de
waterpolo, a més a més dels finalis-
tes, van ser: el CN Sant Andreu, el
CN Terrassa, el CN Sabadell, el CN
Mataró Quadis, el Real Canoe CN i
el WP Navarra.

Més informació:
CN Sant Andreu
Rambla Fabra i Puig, 47
Tel 93 345 67 89
www.cnsandreu.com

La final de la copa del
Rei va sorprendre la
graderia pel seu final
inesperat. El Barcelona
va guanyar-la davant
el Barceloneta

Els jugadors del CN
Barcelona, Aguilar i
Mallarach, claus en
la final copera

Un moment de la final de la copa de waterpolo.

Sant Andreu, escenari de la final
de la copa del Rei de waterpolo

MARTA GARCIA

SANT ANDREU 7Març 2011

Redacció
Sempre és bo estalviar, però en
temps de crisi econòmica com
l’actual encara ho és més. Amb
petits gestos i adquirint alguns
bons hàbits és possible reduir el
consum energètic a les cases. A
més, es contribueix a reduir les
emissions de CO2 i altres conta-
minants.
Hi ha tres punts bàsics on es pot
reduir el consum d’energia a les
llars: en calefacció, en refrigeració
i en llum. A l’hivern, cal tenir
el termòstat, com a màxim, a
20º centígrads. Cada grau de més
comporta un 8% més de consum.
També és important no tapar els

radiadors i no tenir-los engegats
en habitacions que no s’utilitzin,
o, en tot cas, tenir-hi el termòstat
a 17º C. És recomanable ventilar
les habitacions cada dia, durant
10 minuts; la millor hora per fer-
ho és al migdia.

A l’estiu també cal anar amb
compte amb els termòstats.
El de l’aire condicionat no ha de
baixar de 25 ºC. Cada grau de
menys comporta un 8% més de
consum. És important que els
aparells estiguin on no toqui el
sol, que tinguin una bona circula-
ció d’aire i que es revisin un cop a
l’any. Quan sortim de casa, cal
apagar els aparells d’aire condi-
cionat. També cal apagar els
llums a les habitacions on no hi
hagi ningú. Aquest és un dels
punts a tenir en compte amb
l’enllumenat. I és una bona idea
canviar les bombetes incandes-
cents per les de baix consum.
I, sobretot, aprofitar al màxim la
llum natural. Finalment, en llocs
d’ús comunitari és una bona idea
tenir-hi temporitzadors o detec-
tors de presència.

Bons hàbits per reduir
el consum energètic

S E R V E I P Ú B L I C

VICENTE ZAMBRANO



Quan es va crear l’associació?
El mes de setembre de 2006, quan tres
extreballadors de l’empresa, Antonio
Martínez Payet, Jordi Gili Albella i jo,
vam decidir que tot això no es podia
perdre. L’empresa havia venut tota la
fàbrica a la immobiliària Renta Corpo-
ración, i vam comprovar que volien es-
pecular fent edificis d’habitatges. Fins
i tot ja tenien els plànols fets i havien
tirat a terra totes les naus del ram de
l’aigua, per aixecar tres torres d’uns
trenta pisos d’alçada cadascuna.
I què van fer?
Ens vam començar a mobilitzar anant
a diferents estaments oficials, entre
els quals l’Ajuntament, fins que al cap
de moltes negociacions aconseguírem
que l’Ajuntament comprés tot el re-
cinte de la Fabra i Coats.
I després?
Quan vam saber que el recinte era
propietat de l’Ajuntament de Barcelo-
na, començàrem a contactar amb di-
ferents entitats del barri i el Museu

d’Història de la Ciutat, ja que el nos-
tre objectiu era que no enderroques-
sin cap altre edifici emblemàtic, per-
què la nostra finalitat era conservar la
memòria històrica d’aquesta empresa
que ja feia 170 anys que s’havia ins-
tal·lat a Sant Andreu.
Quan passen a funcionar com a
entitat?
Al principi del 2007 començàrem a fer
socis i fins avui, que som a la ratlla dels
tres- cents. Vista la volada que està aga-
fant tot això hem creat també el web
www.amicsfabracoats.ea26.com, que
ara estem acabant de perfilar.
Quina és la funció de l’entitat?
Fer visites culturals, visites periòdiques
al Museu d’Història de Barcelona
–MUHBA–, a escoles i entitats de tot
Barcelona que ens demanen veure el
que estem fent.
I com a entitat?
La funció principal va ser preservar
tot el que va quedar dins de la fàbrica
i que l’empresa ens va cedir sota un
document oficial del director general
de la Fabra Coats. Així, tota la ma-
quinària i documentació que hi havia
dins de la fàbrica s’integrarà en el fu-
tur arxiu i museu d’interpretació del

treball que estarà integrat dins del
MUHBA. A més a més, com a entitat
fem sortides, excursions, xerrades,
entre altres coses.
Quins materials van trobar?
En cinc anys hem recuperat tota clas-
se d’estris, maquinària i documents
que, guardats, ocupaven mil cent me-
tres lineals. Ara, després de ser classi-
ficats i esporgats pel Museu d’Histò-
r ia de Barcelona, han quedat en
set-cents metres.

En quina fase està tot el que han
recuperat?
Està tot guardat i classificat en caixes
antihumitat i un vuitanta per cent
també està escanejat. Pel que fa a la
maquinària i els estris, unes mil dues-
centes peces de tota mena estan clas-
sificades i fotografiades. De tot aquest

material, una de les coses que ens
sembla més important és el conjunt
de peces que hi ha de l’equip del cos
de bombers de la fàbrica, com ara es-
cales, carros, llances, extintors de l’è-
poca, pistoles de fogueig, etc.
De tot el que han recuperat, què
és el més interessant o curiós?
Segurament el historials mèdics, per-
què a través de totes les revisions als
treballadors hi ha molta documenta-
ció sobre les malalties que podien sor-
gir. A través d’aquesta documentació
es pot veure com la pols del cotó, dins
del primer procés del fil, afectava les
vies respiratòries d’algunes dones que
treballaven en aquest departament.
La recerca d’elements patrimo-
nials ja és tancada?
El procés de recuperació de docu-
ments i estris conservats dins de la
fàbrica ja fa temps que el vam tancar,
però el que encara és obert és el pro-
cedent dels extreballadors o familiars
seus, que ens van portant tota mena
de documentació, fotos, carnets, me-
dalles commemoratives, contractes,
nòmines, etc. I tot això pensem que
és molt important per a l’arxiu i el fu-
tur museu.

E N T R E V I S TA Pere Fernández , pres ident dels Amics de la Fabra i Coats

Pere Fernández amb un casc del cos de bombers de la Fabra i Coats.

Quan la fàbrica Fabra i Coats va tancar les portes,

un grup d’extreballadors prejubilats de l’empresa

endegaren una croada per salvar els edificis

i els diferents materials i documents d’aquesta

fàbrica inseparable de la història del barri

“La maquinària i els estris,
unes 1.200 peces de tota
mena, estan classificats

i fotografiats”

“La funció principal
va ser preservar
tot el que va quedar
dins de la fàbrica”
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