
Els barris de la Trinitat Vella (distric-
te de Sant Andreu) i de la Trinitat
Nova (districte de Nou Barris) millo-
ren la seva accessibilitat aquest mes
de febrer gràcies a la instal·lació d'un
nou semàfor. L'actuació s'emmarca
en les obres de transformació de l'a-
vingudaMeridiana, on es construeix
el nou carril de circulació per al bus-
vehicles d'alta ocupació (BUS-VAO).
El nou semàfor contribuirà a trencar
la incomunicació tradicional de dos
barris separats històricament d'ençà
de la construcció de la via ràpida de
l'avinguda Meridiana en aquesta
part de la ciutat. Aquest projecte for-
ma part d’una sèrie d’actuacions que
tenen l’objectiu de trencar l’històric
aïllament de Trinitat Vella respecte
als barris del seu entorn.

La Trinitat Vella i la Trinitat Nova,
unides per un nou semàfor

La Trinitat Vella fa realitat
una antiga demanda veïnal

PROJECTE

Tot a punt per a l'inici de
la transformació del solar
del centre penitenciari

HABITATGE

Es construiran fins a
452 nous habitatges,
sobretot de protecció

VEÏNAT

La participació
ciutadana ha estat
clau en el procés

Pàg. 3

ENTREVISTA Pàg. 8

Josep Copons
Un dels fundadors de
l’escola Icària de la Sagrera

“La Icària va sorgir
de la idea de crear
una escola activa i
catalana”

URBANISME Pàg. 4

Protecció del nucli
antic de Sant Andreu
Suspensió de les llicències
d’obres

POLIESPORTIU Pàg. 7

Erika Villaécija,
or a Dubai
El CN Sant Andreu,
reconegut al món

SERVEI PÚBLIC Pàg. 7

Casa d’acollida per a
dones que pateixen
violència masclista

EQUIPAMENTS Pàg. 6

Nou punt verd de
barri Sant Andreu
Nord
Els dissabtes rep més de
80 visites

Pàg. 5Punt de la Meridiana on es podrà creuar gràcies a un semàfor aquest mes de febrer.

JOSEP MARIA CONTEL

CLUB NATACIÓ SANT ANDREU
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Vista aèria del barri de la Trinitat Vella amb l’edifici de la presó al centre de la imatge.
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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 19 de febrer
Fem d’artistes
18 h. Biblioteca Ignasi Iglésias-Can Fabra (c. Segre, 24).
Activitat dins del cicle Lletra petita.
Tallers i lectura del conte El món de Gaudí.
Preu: 3,5 euros (només nens/es).

Dimarts 22 de febrer
El secret de les mines de sal
18 h. Biblioteca Garcilaso (c. Juan de Garay, 116-118).
Activitat dins del cicle Lletra petita, inclosa al progra-
ma Sac de rondalles, a càrrec de Teresa Saladich. A par-
tir de 4 anys.

Dijous 24 de febrer
L’erugueta goluda
17.30 h. Biblioteca Bon Pastor (c. Estadella, 62).
Activitat dins del cicle Lletra petita. Audició a càrrec
d’Anna Ros. De 6 mesos a 3 anys.

Dijous 10 de març
Les paraules tussen i ballen
11 h. Biblioteca Ignasi Iglésias – Can Fabra (c. Segre, 24).
Activitat a càrrec de Patrícia McGil dins del cicle Lletra
petita. A partir de 4 anys.

ACTIVITATS

Dijous 17 de febrer
Horts urbans
19 h. C. cívic La Sagrera-La Barraca (c. Martí Molins,29).
Xerrada sobre les experiències d’iniciatives d’horts ur-
bans a la ciutat.

Del 21 al 24 de febrer
Taller de teatre
Al centre cívic Bon Pastor (pg. Enric Sanchís, 14).
Taller de teatre adreçat a joves.
Organitza: Cia. Impacta teatro.
Inscripció prèvia i més informació al telèfon:
93 314 79 47.

Viu la Trini: l’orgull de
la lluita pel barri
PSC. GemmaMumbrú
La Trinitat Vella es transforma per
guanyar centralitat al nord de la
ciutat. En quatre anys hem millo-
rat carrers i equipaments. També
vol tenir protagonisme cultural
amb el Museu d’Història a la Casa

de les Aigües. Tanmateix, vol dei-
xar de tenir-lo amb les drogues. Es-
tem treballant conjuntament Ajun-
tament, Generalitat (amb els
Mossos d’Esquadra) i els mateixos
veïns i veïnes. S’estan fent moltes
coses: més pressió policial, les cà-
meres de videovigilància, un circuit
esportiu al jardí de darrere de Via

Barcino, donant vida al parc de les
Aigües, amb més il·luminació en
zones conflictives, modificant es-
pais, netejant i també amb la col·la-
boració veïnal. Estem orgullosos
del nostre barri perquè mai havíem
tingut uns carrers com els d’un po-
ble, amb escales automàtiques i
amb equipaments de tanta qualitat.
Ara, cal que ocupem cívicament el
carrer, que és de tothom, amb les
activitats de Viu la Trini! Ens agra-
da el nostre barri.

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 5 de març
Land Art
Centre cívic Sant Andreu (c. Gran de Sant Andreu, 111).
El centre acollirà una mostra d’aquest moviment artís-
tic sorgit als Estats Units, on l’art fa servir el medi na-
tural com a mitjà de creació. A càrrec de Grup Paral·lel.

A partir del 2 de març
NYC-BCN-SGR...
Al centre cívic La Sagrera-La Barraca (c. Martí Molins, 29).
Exposició fotogràfica de diferents ciutats des d’una
perspectiva de dona.

TEATRE

Divendres 25 de febrer
Jo també planxo
21.30 h. Centre cívic Bon Pastor (pg. Enric Sanchís, 14).
Representació teatral a càrrec de la cia. Impacta Teatro.

FE D’ERRADES:
Al suplement Barris de Sant Andreu del gener, dins de la secció “Els grups muni-
cipals opinen” (pàg. 6), apareixia un article sobre el districte de Sant Martí en
lloc de l’opinió de la regidora Gemma Mumbrú. El text correcte és aquest:



Daniel Venteo

Mai abans com en els úl-
tims anys el barri de la

Trinitat Vella havia experi-
mentat una transformació
com la que està vivint ara.
Les inversions extraordinà-
ries de la Llei de barris a Tri-
nitat Vella, amb aportacions
a parts iguals de l'Ajunta-
ment i la Generalitat per a la
revitalització del barri, han
aprofundit en la millora de la
qualitat urbana del barri i en
la seva integració urbana més
intensa amb la resta de barris
de Barcelona.

Un d'aquests projectes de
transformació del paisatge
urbà de Trinitat Vella és, sens
dubte, la desaparició del cen-
tre penitenciari –fent realitat
una vella reivindicació ve-
ïnal– i la seva transformació
en una nova part de la ciutat,
perfectament integrada amb
el seu entorn, tot garantint la
continuïtat del barri des de
Via Favència fins al parc de
les Aigües.
La nova Trinitat Vella dispo-
sarà de 452 nous habitatges,
la majoria dels quals seran de
protecció pública. A més, cal

subratllar que el projecte no
només inclou el solar, en sen-
tit estricte, del que havia es-
tat el centre penitenciari,
sinó també la substitució
dels edificis dels Habitatges

del Patronat, al seu darrere.
La construcció de nous equi-
paments serà el segon tret
de la nova personalitat urba-
na del barri, amb disponibi-
litat d'espai per a la cons-
trucció d'un nou centre
educatiu, centre cívic i escola
bressol, entre d'altres, a més
d'espais per a activitats cul-
turals i lúdiques i locals co-
mercials a les plantes baixes
dels nous edificis.
Finalment, la creació de nou
espai públic consolidarà la
transformació del barri, amb

l'objectiu de fer més accessi-
ble l'àrea urbana de l'antic
centre penitenciari. Les zo-
nes enjardinades, i la reorde-

nació del parc de les Aigües,
han de garantir l'embelliment
del nou barri i actuar com a
barrera acústica de la ronda
Litoral.

SANTANDREU 3Febrer 2011

Compte enrere per a la reordenació
del solar de la presó de la Trinitat

La participació ciutadana ha estat

clau en el procés d'ordenació dels

antics terrenys del centre

penitenciari de la Trinitat Vella.

El seu solar donarà pas a nous

habitatges, equipaments i zones

verdes, en plena integració amb

la resta de la ciutat

PART I C I PAC IÓ C IU TADANAA
Des de bon començament, el projecte ha comptat amb la participació ciutadana,que ha

estat clau en el procés, ja que han estat els veïnsmateixos,assessorats per tècnics,els qui

han concebut la nova ordenació.Mitjançant iniciatives de tot tipus per repensar el barri

destinades a infants i adults, estructurades en tres fases, finalment es va constituir un

grup de treball del qual va sorgir la proposta definitiva de modificació del Pla General

Metropolità vigent.

A la nova àrea
urbana, s'hi
construiran 452
nous habitatges

La presó de la Trinitat Vella, que és a punt de desaparèixer.
VICENTE ZAMBRANO

CIUTADANS OPINEN

José Cruz
Aturat

Me parece bien, es
correcto. El espacio que
hay es muy grande y lo
veo muy necesario para
el barrio.

Bartolomé
Cervantes
Aturat

Aparte de la descon-
fianza que me genera
cualquier proyecto polí-
tico, este en concreto
me parece bien siempre
que el espacio entre
viviendas y espacio
verde esté equiparado.

Juan Carlos Torres
Pintor

Lo veo bien, principal-
mente por las viviendas
de protección oficial.
Hay muchos solares sin
urbanizar y los jóvenes
no pueden independi-
zarse. La Trinidad va
adquiriendo la digni-
dad que se merece.

Emilia Tarrega
Jubilada

Me parece bien lo que
tienen proyectado. El
hecho que empiecen ya
es un gran paso. Este
barrio era un puebleci-
to dentro de la Barcelo-
na y se está perdiendo.
Lo que se pretende es
que haya más vida.

Ascención Tarrega
Jubilada

Me parece bien tal y
como lo han explicado.
Es muy necesario para
el barrio. Yo soy de aquí
y he visto hacer la cár-
cel y ahora la veré des-
truir. Es bueno que
hagan zonas verdes y
equipamientos.

Alba Moya
Estudiant

En principi em sembla
molt bé, perquè feien
falta més equipaments
al barri. És necessari i
si els pisos són de pro-
tecció millor. Són més
oportunitats per a la
gent jove.

Què op i n a d e l p r o j e c t e d e r e o r d en a c i ó d e l s o l a r d e l a p r e s ó d e l a Tr i n i t a t ?
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JoanAnton Font

Preservar el nucli antic
de Sant Andreu i con-

servar-lo tal com està ac-
tualment és la finalitat de
la suspensió de llicències
d’obres majors durant un
any aprovada en la Comis-
sió d’Urbanisme, Insfraes-
tructures i Habitatge del
passat 9 de desembre. D’a-
questa manera s’evita que
carrers que mantenen la
trama urbanística històrica
del barri i edificis amb faça-
nes i estètica amb interès
històric es vegin afectats
amb la parcel·lació de ter-
renys, noves edificacions,
enderrocs o grans refor-
mes. El nucli antic corres-
pon a la zona compresa en-
tre l’avinguda Meridiana,
les rambles Onze de Se-
tembre i Fabra i Puig, els
carrers Virgili, Segre, el
passeig Torras i Bages i el
carrer Palomar. Cal remar-
car que aquesta mesura no
afecta en cap cas les refor-
mes menors i, per tant, els
propietaris podran fer re-
formes interiors dels habi-
tatges.
El Pla General Metropolità
del 1976, actualment vi-

gent, permetria, per exem-
ple, l'ampliació de carrers
històrics o l'enderroc d'ha-
bitatges per obrir-hi vials
amb l’objectiu d’afavorir el
trànsit. Amb la suspensió
de llicències es vol evitar

casos com el de l’eixampla-
ment del carrer Grau.
En els darrers anys s’ha
treballat per reurbanitzar el
nucli antic de Sant Andreu,
amb obres per donar més
protagonisme als vianants,

reposició de mobiliari urbà,
replantació d’arbrat, cons-
trucció de plataforma úni-
ca... Anys enrere es va fer
amb les rambles Onze de
Setembre i Fabra i Puig, i
recentment a la plaça Orfi-
la i entorns. Aquestes ac-
tuacions no tindrien sentit
si no es garantís la protec-
ció de l’entramat urbanístic
del nucli antic.
L’any de suspensió de
llicències permetrà que l’A-
juntament pugui enllestir
un estudi urbanístic del
nucli històric i catalogar
edificis. Les reunions tècni-
ques han comptat amb la
participació de l’associació
de veïns de Sant Andreu de
Palomar, el Centre d’Estu-
dis Ignasi Iglésias i l’Ateneu
de Sant Andreu.

La plaça del Comerç, al nucli antic de Sant Andreu.

La suspensió de
llicències permetrà
enllestir un estudi
urbanístic del
nucli històric i
catalogar edificis

Amb la suspensió
de llicències d’obres
majors durant un
any es vol protegir
la trama de carrers i
els edificis històrics
del nucli antic

Se suspenen les llicències d’obres per
protegir el nucli antic de Sant Andreu

Acte de cessió de la quadra de Can Fontanet a la Societat
per a la festa de Sant Antoni Abat. (Foto: JMC.)

La quadra de Can Fontanet
i els Tres Tombs
Una de les festes amb més tradició a Barcelona és la dels
Tres Tombs de Sant Andreu de Palomar. Antigament, car-
reters, calessers, traginers i tots els diferents gremis que
tenien alguna vinculació amb la tracció a sang per moure
els carruatges tenien Sant Antoni com a patró i, per tant,
la festa se celebrava el 17 de gener. La festa es va repren-
dre, després d’una aturada d’uns anys, amb la fundació el
1924 de la Societat per a la festa de Sant Antoni Abat de
Sant Andreu de Palomar, que des d’aquesta data i amb el
parèntesi de la Guerra Civil l’ha celebrat cada any.
Per poder tenir una estabilitat i garantir la continuïtat
d’aquesta festa popular que cada any guanya pes en el ca-
lendari festiu de Catalunya, la Societat per a la festa de
Sant Antoni Abat necessitava disposar d’una seu estable
al barri, després de la desaparició, al començament dels
anys 90 del segle XX, de la masia de Can Nyau, lloc on es
guardaven els carruatges de la societat. El passat 16 de
gener, poc abans dels Tres Tombs, el Districte de Sant
Andreu i la Societat per a la festa de Sant Antoni Abat sig-
naren un conveni de cessió de l’antiga quadra de Can
Fontanet, situada en la confluència dels carrers de Pare-
llada amb Sant Narcís. Es tracta d’un edifici de la Fabra i
Coats, administrat per la família Fontanet, uns carreters
de Sant Andreu que es dedicaven al fer transports en car-
ro per compte propi i per a la fàbrica. L’abandonament de
l’activitat equina a partir dels anys setanta del segle XX va
permetre aprofitar l’edifici com a magatzem i garatge.
Aquest conveni garanteix la continuïtat de la festa i el pa-
trimoni arquitectònic de les antigues quadres.
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

Hi ha al voltant d’un centenar de parades.

Coincidint amb la campanya de Nadal, es
va dur a terme una nova iniciativa que vol

dinamitzar econòmicament el barri de Baró
de Viver. Cada dimarts, matí i tarda, a la con-
fluència dels carrers Potosí i Ferran Junoy,
podem gaudir d’un mercat variat de parades
al carrer.
Hi ha al voltant d’un centenar de parades,
moltes de les quals són de comerciants del ma-
teix barri i del Bon Pastor, els quals ara tenen
una nova sortida per donar a conèixer i vendre
els seus productes. Les parades són ben diver-

ses: productes d’alimentació artesans, oferta
de la qual aquest barri no disposa als seus co-
merços, roba, articles per a la llar...
El mercat al carrer té els requisits per engres-
car la gent del barri i actuar com a motor d’a-
tracció dels veïns i veïnes de les zones del vol-
tant, com ara la Trinitat Vella, el Bon Pastor,
Sant Andreu o Santa Coloma. Un cop s’acabin
les obres de la rambla de Ciutat d’Asunción,
està previst que aquesta via sigui l’emplaça-
ment de les parades que ara, provisionalment,
s’instal·len al carrer Potosí.

E L TAULE L L

Noumercat de carrer a Baró de Viver

Joan Anton Font

JULIO PARRALO

LUIS CLÚA
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NOT ÍC I E Sf
La Fabra i Coats, seu dels Tres Tombs
Els Tres Tombs d’aquest any van ser molt especials,
perquè, a més de batre el rècord de participants amb
35 vehicles de tracció animal, el Districte va signar un
conveni amb la Societat per a la Festa de Sant Antoni
Abat per cedir a aquesta entitat les antigues quadres
de Fabra i Coats, que funcionaran com a magatzem
del seu patrimoni i centre d’interpretació de la festa.

Activitats per a la setmana blanca escolar
Barcelona ha preparat una oferta de 250 activitats
per a la setmana blanca escolar, la qual tindrà lloc del
7 a l’11 de març. Es poden trobar al Catàleg d’enti-
tats, activitats i recursos per a famílies, casals i grups
que es distribueix a les Oficines d’Atenció Ciutadana
i als centres cívics. A Sant Andreu, onze entitats, en-
tre escoles, associacions de pares i mares, equipa-
ments públics i agrupacions esportives, organitzen
activitats. Informació: www.bcn.cat/vacanceshivern

Sant Andreu celebra el Carnestoltes
Els barris del districte de Sant Andreu celebraran Car-
nestoltes el primer cap de setmana de març. Entre
ells, Trinitat Vella, on el 5 de març hi haurà una rua
fins al centre esportiu municipal Trinitat Vella. El dia
5 també desfilarà una rua per la Sagrera, seguida d’es-
pectacle, xocolatada i un sopar amb festa. Sant An-
dreu farà la festa de Carnestoltes el dia 5 i el 6 sortirà
la rua, la qual finalitzarà a la plaça Can Fabra.

Descobreix la teva història
Amb aquest lema s’ha posat en marxa uns itineraris
històrics per Barcelona que tenen com a objectiu di-
vulgar la història i el patrimoni dels barris de la ciu-
tat. La iniciativa dels Grups de Recerca Local arrenca
amb cinc rutes que segueixen el rastre de la Setmana
Tràgica a diferents districtes. Entre ells, Sant An-
dreu, on es fa l’itinerari La Setmana Tràgica a Sant
Andreu de Palomar. Informació: tel. 977 40 17 57.
www.sre.urv.cat/irmu/itineraris/index.php

Unanovaguiapermet conèixer els escriptors de SantAndreu
Alexandra Rubio

Les biblioteques del districte
de Sant Andreu i la Comis-

sió de Lectura Pública van pre-
sentar el 17 de gener a l’audito-
ri Can Fabra (c. Segre 24-32) la
primera Guia d’escriptors locals
del districte. Aquesta publicació
aplega 47 escriptors professio-
nals i no professionals nascuts
entre 1928 i 1993. El vincle
d’unió entre ells és que tots
han viscut o viuen al districte
de Sant Andreu. “Un nexe

comú que es veu reflectit en
moltes de les seves obres, ja si-
guin de ficció o no”, segons diu
Juanjo Arranz, director de pro-
grames del Consorci de Biblio-
teques de Barcelona.
Entre les persones assistents a
l’acte, hi havia alguns dels es-
criptors que surten a la guia,
que van tenir l’oportunitat de
conèixer-se entre ells. A l’inici
de la presentació, l’actriu Est-
her Bueno va fer una lectura
dramatitzada d’alguns parà-

grafs escrits pels autors inclo-
sos a la guia. Tot seguit, Juanjo
Arranz i el conseller de Cultura
de Sant Andreu, Enric Fernán-
dez Velilla, van dedicar unes
paraules d’agraïment als mem-
bres de les biblioteques que
han fet possible aquest treball
de recerca, i als mateixos au-
tors, per la seva col·laboració.
Les seves obres es van exposar
a l’auditori durant la presenta-
ció i més d’un va endur-se al-
gun llibre en servei de prèstec.

Els autors presents a la guia, al final de l’acte de presentació.

Daniel Venteo

Fins fa molt poc, quan els
veïns de la Trinitat Vella

volien anar al barri veí de la
Trinitat Nova, al districte de
Nou Barris, havien de fer una
incòmoda volta que està a
punt de ser història gràcies al
nou semàfor que s'instal·la a
l'altura del carrer Tossal.
Encara a principi del segle
XXI, aquestes eren les conse-
qüències de l'urbanisme de fi-
nal de la dictadura franquis-
ta , que satisfeia més les
necessitats dels vehicles i del
trànsit rodat que no pas les
dels veïns i les veïnes que es
traslladaven a peu pels barris.
Ja fa anys, d'ençà de la res-
tauració de l'Ajuntament de-
mocràtic al final de la dècada
de 1970, aquesta tendència
s'ha anat corregint fins a la
situació actual.

El nou semàfor podria sem-
blar, a ulls de molta gent, una
intervenció menor, però no ho
és per als veïns. Un d'ells és en
Manuel, el qual, després de
més de quaranta anys vivint a

la Trinitat Vella, saluda el nou
semàfor com un veritable re-
gal. "Jo encara puc fer l'esforç
de travessar el pont metàl·lic,
però per a la meva dona, ara
en cadires de rodes, no és gens
fàcil. Tot eren dificultats", es

lamenta. El nou semàfor cap-
girarà la situació radicalment,
millorant les condicions de
vida dels veïns i facilitant la
vida quotidiana a una banda i
una altra de laMeridiana.
"Aquest semàfor ens farà la
vida molt més fàcil. No té
sentit que en els temps ac-
tuals la Meridiana encara si-
gui una mena d'autopista
dins la ciutat. Quan van ins-
tal·lar el radar, ja hi vam
guanyar molt, perquè des de
llavors molts cotxes han re-
duït la velocitat. Ara, amb el
semàfor les coses canviaran
molt", afirma la Joana, una
nova veïna del barri des de fa
uns mesos.

L'avinguda de la
Meridiana incorpora
un nou semàfor,a
l'alçada del carrer
Tossal,permillorar
la comunicació dels
vianants entre
la TrinitatVella i la
Trinitat Nova

Punt de la Meridiana on hi haurà el nou semàfor.

LaMeridiana deixa de ser
una barrera a la Trinitat

La instal·lació del
semàfor forma part
de les obres del nou
carril Bus-VAO

JULIO PARRALO

JULIO PARRALO
CAROLINA GARCÍA

NOU CARR I L BUS - VAOA
L'actual procés de modernització de la Meridiana fa un pas endavant amb la creació del

nou carril Bus-VAO a la C17, que pot servir tant per a autobusos com per a vehicles pri-

vats amb tres o més persones. La instal·lació del nou semàfor, que serà l'últim de la ciu-

tat, s'afegirà al que ja existeix a l'altura de Rio de Janeiro, on fins ara arribava la com-

petènciamunicipal sobre aquesta via de comunicació.Així,hi haurà un pas a peu pla per

a vehicles i vianants a l’entrada dels barris de Trinitat Vella i Trinitat Nova.



BelénGinart

Nadal és una època procliu al relleu
dels petits electrodomèstics. Tele-

visors, microones i vídeos són objectes
relativament habituals entre els obse-
quis deixats pels Reis d’Orient. Per això
no és estrany que el nou Punt Verd de
barri Sant Andreu Nord, que funciona
des del desembre passat, s’hagi estre-

nat amb una bona representació d’a-
questes peces, un cop els seus propieta-
ris han decidit jubilar-les. El nou Punt
Verd va ser inaugurat oficialment el
passat 13 de gener per la regidora del
Districte, Gemma Mumbrú, i la tinent
d’alcalde de l’àrea de Medi Ambient de
l’Ajuntament de Barcelona, Imma Ma-
yol. Totes dues van destacar la im-

portància del nou servei en el suport al
correcte reciclatge de residus. “Sabeu la
importància que donem al medi am-
bient; el que hem de fer és cuidar-lo”,
va recordar Mumbrú als veïns assis-
tents a la festa d’inauguració. “El Punt
Verd fa més fàcil el reciclatge, que és
l’actitud contrària a la d’usar i llençar.
Aquest és el lloc de les segones oportu-
nitats. Utilitzeu-lo molt”, va demanar
Mayol als assistents.
El nou servei centralitza la recollida de
tots aquells elements que no es poden
llençar als contenidors ordinaris del
carrer. Piles usades, radiografies, olis,
pintures, envasos bruts, porexpan,
pneumàtics, cables, endolls, cosmètics i
roba són alguns dels residus que s’hi
poden portar. L’acollida que hi han dis-
pensat els veïns és molt bona. La mitja-
na de visites és de 80-90 els dissabtes, i
de 50 els dies entre setmana. Aquest és
el tercer Punt Verd del districte de Sant
Andreu, que ja en tenia un al carrer Ca-
racas, 42 i un altre a la cruïlla dels ca-
rrers Nadal i Rovira i Virgili.

Més informació:
Punt Verd de barri Sant Andreu Nord
Plaça Miquel Casablancas i Joanico
Dill.-diss. 9.30-14 h i 16-19.30 h

NouPunt Verd a la plaça
Miquel Casablancas i Joanico

EQU IPAMENT S

ImmaMayol i GemmaMumbrú, a l’entrada del nou Punt Verd.
CAROLINA GARCIA
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Els veïns volem
una bona quali-
tat dels nostres
barris. Sant An-
dreu és dels mi-

llors indrets on viure perquè
és una zona tranquil·la que
disposa de tots els serveis i on
la vida associativa i cultural és
molt rica. L’Ajuntament pre-
serva els nuclis històrics cui-
dant l'ambient de poble i reno-
vant els seus carrers perquè
siguin ideals per al passeig. A
la Sagrera, la Trinitat Vella, el
Bon Pastor... A Sant Andreu,
ens hem centrat als entorns de
la rambla i d’Orfila i Comerç,
així com a les sortides d’esco-
les. Això no es pot completar si
no preservem la trama de car-
rers estrets i d’edificis no mas-
sa alts. Hem d’evitar casos com
el carrer Grau. Per això,
l’Ajuntament ha aprovat la mo-
dificació del Pla General Me-
tropolità i s’han suspès tempo-
ralment les llicències. Per tant,
hem salvat el nucli antic de
Sant Andreu de Palomar! Ni
PP ni CiU hi han votat a favor.
Prefereixen posar pals a les ro-
des que treballar per millorar
el poble de Sant Andreu.

Salvem el nucli antic
de Sant Andreu de
Palomar!
PSC. Gemma Mumbrú

El barri de la Tri-
nitat Vella està
d’enhorabona.
Una vegada més
els màxims res-

ponsables en són els veïns i les
veïnes, entitats i comerciants.
S’ha presentat el projecte ur-
banístic que ha de transfor-
mar el que ja comença a ser
conegut com a Nord Trinitat,
l’entorn de la presó, que té els
dies comptats. Malgrat diferir
del procés participatiu ideat
per l’equip de govern, que dei-
xava fora els partits polítics de
l’oposició, des de CiU assumim
el projecte com a nostre ja
que, en aquest cas, qui millor
que els veïns, acompanyats
per bons tècnics, per definir
les necessitats i el futur d’a-
quest barri. Darrerament hi ha
una bona iniciativa: Viu la Tri-
ni. Una manera de dinamitzar
i fomentar el sentiment de
pertinença d’aquest barri de la
nostra ciutat. Una bona acció
que s’hauria de fer a altres
barris del districte de Sant An-
dreu, sovint descuidats en
aquest aspecte. Implicar la
societat civil és una garantia
d’èxit!

La futura
Nord Trinitat

CiU. Raimond Blasi

Sant Andreu pa-
teix unamanca
d’equipaments
clara que el Go-
vernMunicipal

no ha sabut solucionar durant
aquests quatre anys demandat.
La ciutat necessita garantir
1.000 places noves d’escola bres-
sol concertades i crear 5.000 no-
ves places públiques. Amés, cal
millorar l’atenció a la tercera
edat i als discapacitats al nostre
districte ambmés equipaments.
Portem anys esperant els equi-
paments de les casernes de Sant
Andreu i durant aquests quatre
anys no s’ha construït res en
aquest espai. Amés, el Govern
Municipal tampoc ha resolt la
situació dels CEIP LaMaquinis-
ta i Congrés-Indians que conti-
nuen en barracons. Sant Andreu
ha de centrar sus esfuerzos en
prioridades como salir de la cri-
sis, crear ocupación, la atención
a las personas, firmeza contra la
delincuencia, una inmigración
integrada que cumpla la ley, me-
nos administración ymás socie-
dad apoyando a los emprende-
dores. En definitiva, recuperar la
mejor Barcelona, la ciudad de la
que nos sentimos orgullosos.

Més equipaments
socials per a
Sant Andreu
PPC. Alberto Fernández

Barcelona dispo-
sa d’una àmplia
xarxa de 75 ca-
sals públics de
gent gran, que

arriben al conjunt de barris.
En aquest mandat, hem inver-
tit més de 20 milions d’euros a
remodelar-ne integralment una
desena i construir nous edificis
per a 14 equipaments més,
com el de Mossèn Clapés, el de
Navas i el de La Palmera, a La
Sagrera. Al costat de l’esforç in-
versor en els espais, que ha su-
posat també ampliar la xarxa
en tres equipaments nous,
hem apostat per promoure un
canvi de model per modernit-
zar els usos i el funcionament
dels casals, incorporant-hi la
participació de les persones
usuàries en la gestió, i apor-
tant-hi prop de 50 professio-
nals de la dinamització social.
Avui els casals, amb unes
98.000 persones usuàries al
conjunt de la ciutat, ofereixen
serveis d’orientació, activitats
d’oci, tallers nombrosos i molt
diversos, i aules d’informàtica
per fer front al repte de superar
la fractura digital que pateixen
les persones grans.

Nous casals per a gent
gran activa

ICV-EUiA. Quim Mestre

La cultura popu-
lar i tradicional
ens identifica
com a poble, fa
possible el diàleg

intercultural i reforça la cohe-
sió social. Esquerra fa costat,
com sempre, a les entitats de
cultura popular i tradicional.
Esbarts, castellers, geganters,
colles de foc, trabucaires, co-
rals, entre d’altres, han fet i
fan possible que la nostra cul-
tura popular i tradicional s’ha-
gi mantingut viva als barris i
districtes de la nostra ciutat.
Al districte de Sant Andreu,
entitats centenàries com La
Lira, constituïda amb l’objec-
tiu de fomentar la cultura i les
tradicions catalanes, n’és un
clar exemple d’aquesta volun-
tat de ser i d’una manera de
fer des de la ciutadania i
comptant amb tothom. A pro-
posta del Grup Municipal
d’Esquerra, l’edifici de la cen-
tenària Societat Cultural i Es-
portiva La Lira de Sant An-
dreu finalment podrà ser
rehabilitat i la seva seu podrà
adequar-se a les necessitats
actuals i futures de l’entitat.

Suport a la cultura
popular tradicional

ERC. Ester Capella

Esport des
del segle XIX
Un viatge fotogràfic a la vocació
esportiva de Barcelona i dels
barcelonins des del final del se-
gle XIX, on no falta el record
dels Jocs Olímpics de 1992.
Amb textos de Carles Santaca-
na, professor d’Història Con-
temporània de la Universitat de
Barcelona.

Barcelona Esport
Edita: Ajuntament de Barcelona
PVP: 20 euros

LLIBRES
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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

INTERNET

Barcelona Cultura

En el nou web de Barcelona Cultura tro-
bareu informació sobre tots els actes cul-
turals de la ciutat, amb notícies, vídeos
l’agenda i molt més.
www.barcelonacultura.bcn.cat/

Web de vacances d’hivern

En aquest espai trobareu tota la infor-
mació sobre les activitats que ofereix
l’Ajuntament durant les vacances d’hi-
vern dels nens i les nenes.
www.bcn.cat/vacanceshivern

wPOL I E SPORT IU

Pere S.Paredes

Companys, amics i directius del
Club Natació Sant Andreu van

anar a l’aeroport del Prat a rebre
amb entusiasme la nedadora Erika
Villaécija, guanyadora de la medalla
d’or en 800 metres lliures en el
campionat del món celebrat el mes
de desembre a Dubai.
“Aquesta medalla de Dubai és molt
important perquè, particularment,
és la recompensa pels meus anys de
treball i també és un estímul per
continuar entrenant-me i millorant
després de tants anys a dalt; pel
club, també és un orgull i li dóna
més nom en el terreny internacio-
nal”, va afirmar la nedadora del CN
Sant Andreu.
No obstant tot el que envolta uns
èxits d’aquesta mena, per a l’Erika
“les medalles no et canvien la vida; et
donen una mica més de popularitat
mediàtica i uns premis econòmics.

Uns Jocs Olímpics possiblement sí
que ho fan”.
Erika està molt orgullosa del seu
club, el CN Sant Andreu, on va arri-
bar fa uns tres anys, però on es tro-
ba com si hi fos de tota la vida.

“L’ambient al Club Natació Sant An-
dreu és molt bo”, diu Erika Villaéci-
ja, “tant que quan et tires a la pisci-
na a competir dónes una mica més,

perquè sembla que els teus com-
panys de la grada neden amb tu”.
La nedadora de Sant Andreu està
acabant la carrera de Psicologia i, en-
tre d’altres activitats, dedica el seu
temps lliure a “estar al sofà de casa,
anar a comprar, fer surf i sortir a pas-
sejar amb els meus gossos. M’entre-
no sis hores al dia, però encara que
semblen moltes, si t’ho muntes bé,
tens temps per a tot. És un esport
sacrificat, però faig el que m’agrada”.
“L’objectiu immediat —explica l’Eri-
ka—, és el Mundial de piscina llarga
que es farà aquest estiu a Shanghai,
on vull participar en piscina i aigües
obertes”.

Erika Villaécija, del CN
Sant Andreu, va
aconseguir la medalla
d’or als 800 metres
lliures el passat mes de
desembre al campionat
mundial a Dubai

El bon ambient del club,
la cosa més important
per a la nedadora del
Sant Andreu

Erika Villaécija, rebuda pels seus companys de club en arribar a Barcelona.

Sant Andreu rep la seva
nedadora d’or Erika Villaécija

CLUB NATACIÓ SANT ANDREU
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D.R.
L’Ajuntament ha obert una casa
d’acollida d’urgències per a les do-
nes que pateixen violència masclis-
ta i per als seus fills i filles. El cen-
tre té deu habitacions i pot acollir
fins a 27 persones. És per a una es-
tada curta –no més de dues setma-
nes. Té per objectiu proporcionar
un espai de seguretat i suport a la
dona, per tal que pugui reflexionar
sobre la seva situació i sobre les di-
ferents alternatives possibles, aju-
dar-la perquè pugui explicar-la als
seus fills i filles, si en té, i assegurar
la cobertura de les seves necessi-
tats bàsiques d’allotjament, manu-
tenció i salut. Amés, té la funció de

proporcionar-li atenció educativa i
psicològica mentre dura l’acolli-
ment d’urgència, de manera com-
plementària amb l’atenció social i
jurídica que proporciona l’Equip
d’Atenció a les Dones (EAD).
L’acolliment d’urgència és un servei
per a la dona maltractada que ha
decidit abandonar d’immediat la
seva llar i hi ha risc que la persona
agressora la pugui localitzar i ame-
naçar o agredir a ella, als seus fills o
a les persones del seu entorn dis-
posades a acollir-la.

Més informació:
Telèfon d’urgències:
900 900 120
A partir de març:
Equip d'Atenció a les Dones
C. Garcilaso, 23-27
Tel. 93 243 37 10
www.bcn.cat/dones

Casa d’acollida d’urgències
per a les donesmaltractades

S ERVE I PÚBL IC

VICENTE ZAMBRANO



Quan es va crear l’escola?
Al final dels anys seixanta del segle
passat, al barri de la Sagrera hi havia
poca oferta escolar i la que hi havia
era la tradicional. Llavors va sorgir la
idea de fer una escola activa i catala-
na, basada en les idees pedagògiques
de Freynet i Montessori. L’any 1968
es va obrir l’escola Icària.
Per què el nom d’Icària?
És el nom d’una ciutat fruit de les ide-
es del socialisme utòpic del francès
Etienne Cabet. Com que nosaltres
iniciàvem una empresa gairebé utòpi-
ca, vam creure que el nom li esqueia
bé, que li donava sentit.
Els començaments van ser difícils?
La situació sociopolítica del moment i
les dificultats pròpies del muntatge d’u-
na empresa d’aquestes característiques
eren evidents. Però ho vam afrontar
amb optimisme i determinació.
Com va anar?
De la decisió de tres mestres inquie-
tes provinents de l’escola Betània, que

volien començar un nou projecte d’es-
cola moderna i de la voluntat d’un
grup de persones de la Sagrera que
volien fer alguna cosa positiva per al
barri, per millorar-ne els serveis, en
va sortir una primera reunió en la
qual es va plantejar la possibilitat de
crear una escola moderna.
I els resultats?
Primer vam aconseguir un local –al
carrer Mossèn Juliana–, que ens per-
metés iniciar l’activitat de l’escola
amb dues aules. Després vam organit-
zar una campanya al barri per donar-
la a conèixer i demanar que les famí-
lies inscrivissin els seus fills en un
nou model d’escola, que proposava la
coeducació i l’ensenyament en català,
entre altres propostes innovadores, i
que requeria la participació activa
dels pares en el projecte educatiu.
Com es va finançar el projecte?
Primerament, de contactes amb el
món empresarial catalanista vam acon-
seguir 250.000 pessetes. Segonament,
l’ajuda voluntària de gent que, tot i no
estar vinculats a l’escola, van aportar
diferents quantitats de diners a fons
perdut, i tercerament, els fundadors i
gent propera al projecte van invertir di-

ners en un fons d’inversió a nom de
l’escola, del qual vam obtenir un rendi-
ment molt bo.

I n’hi va haver prou?
Bé, per començar les activitats escolars
vam implantar una quota indicativa
amb la qual uns pagaven més que al-
tres, depenent dels seus ingressos. Part
dels diners recaptats per les quotes ens
va permetre donar beques a determi-
nats alumnes. En tot aquest procés, els
pares van fer un gran esforç econòmic i
els mestres van contenir el seu sou per
fer viable el projecte. Aquest sistema va
durar fins al final dels anys seixanta, en
què es va passar a la quota fitxa. Final-
ment, l’escola va adoptar el règim de
cooperativa de pares.

Com va continuar l’escola?
Es van ocupar dues plantes més de l’e-
difici, que també es van convertir en
classes, i el terrat es va habilitar com a
pati. En aquest creixement també es va
llogar la torreta que havia estat casa i
clínica del Dr. Gispert, a més d’una
planta baixa del carrer, al davant.
Quan es va convertir en pública?
Al principi dels anys vuitanta, es va
constatar que l’escola privada no era
viable a mitjà termini, per la impossi-
bilitat de complimentar els requeri-
ments del Ministeri, per les deficients
condicions físiques dels edificis i per
la dificultat de fer front als costos
creixents. En aquell moment es va
plantejar la necessitat que l’escola es
convertís en pública. Finalment, el
1983 es va dissoldre l’escola Icària i
part dels alumnes, mestres i pares es
van incorporar a l’escola El Sagrer.
Com a colofó de la història, què
em pot dir d’escola bressol Icària?
Penso que ha estat resposta a una de-
manda del barri de tota la vida i que
nosaltres ja havíem reclamat. I que el
nom d’Icària és en testimoni i home-
natge d’aquella escola i a la seva tasca
pedagògica que va ser pionera.

ENTR EV I S TA Josep Copons , un dels fundadors de l ’escola Icàr ia de la Sagrera

Josep Copons, a la plaça Orfila de Sant Andreu.

A finals dels anys seixanta,un grup de veïns fun-

daren l’escola Icària a la Sagrera,un projecte que

anys després es va integrar a l’escola El Sagrer.

Aquest curs s’ha obert l’escola bressol Icària, la

qual ha recuperat el nom d’aquella escola. Josep

Copons va ser-ne un dels fundadors

“L’escola va ser possible
per la voluntat d’un grup
de persones de la Sagrera
que volien fer alguna cosa

positiva per al barri”

“La Icària va sorgir
de la idea de crear una
escola activa i catalana”

JOSEP MARIA CONTEL
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