
Els veïns han de tornar a sentir
seus tots els carrers de la Trinitat
Vella, sense que la sensació d’inse-
guretat els faci fora de cap racó del
barri. Aquest és l’objectiu de les
diferents actuacions contra la dro-
ga desplegades pel Districte de
Sant Andreu: una presència poli-
cial més gran, amb punts de vi-
gilància estable a càrrec de la
Guàrdia Urbana i els Mossos d’Es-
quadra, i la instal·lació de càmeres
de videovigilància, durant les pro-
peres setmanes. Per altra banda,
s’ha posat en marxa el programa
Viu la Trini, que vol impulsar, mit-
jançant l’organització d’activitats
per a tothom, la reconquesta per
part dels veïns dels indrets consi-
derats més perillosos.

Veïns i Districte s’uneixen per
recuperar els carrers de Trinitat Vella

La transformació del Bon Pastor
avança amb 190 nous habitatges

PROJECTE

La remodelació integral
del barri ha arribat a
prop del 40% del total

HABITATGES

Tenen una superfície
d’entre 50 i 90 metres
quadrats

BENEFICIARIS

Afectats urbanístics
per l’ambiciosa
remodelació del barri

Pàg. 3

ENTREVISTA Pàg. 8

Quildo Serrano
Enginyer i tresorer de la
Societat de Sant Antoni Abat

“L’espai a la
Fabra i Coats servirà
per consolidar
els Tres Tombs”

PLE DEL DISTRICTE Pàg. 4

Es regula
l’equipament que
allotjarà l’escola
Can Fabra

POLIESPORTIU Pàg. 7

Exhibició de
patinatge artístic
Sant Andreu admira
patinadors mundialistes

SERVEI PÚBLIC Pàg. 7

Nou Servei
d’Orientació Jurídica
A l’Oficina d’Atenció
Ciutadana de la
plaça Sant Miquel

EQUIPAMENTS Pàg. 6

Nau Ivanow
Ja és un centre
cultural públic

Pàg. 5Una de les activitats organitzades com a part del programa Viu la Trini.

JOSEP MARIA CONTEL

PEPA ÁLVAREZ

JULIO PARRALO

JULIO PARRALO
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L’alcalde, Jordi Hereu, la regidora Gemma Mumbrú i el delegat d’Habitatge, Antoni Sorolla, amb beneficiaris d’un dels pisos.
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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 15 de gener
No toquen mis manos
12 h. Centre cívic Trinitat Vella (c. Foradada, 36).
Espectacle d’ombres xineses fetes amb mans, braços i
petits estris. A càrrec de la Cia. Valeria Guglietti.
Entrada: 2,50 €. Menors de 6 anys: gratuït.

Dijous 20 de gener
El pi del gegant
18 h. Biblioteca Sagrera-Marina Clotet (c. Camp de Ferro, 1).
Activitat dins del cicle Lletra petita, a càrrec d’Ignasi
Potrony. A partir de 4 anys.

Dijous 20 de gener
Una de sopes
18.15 h. Biblioteca Ignasi Iglésias-Can Fabra (c. Segre, 24).
Activitat a càrrec de Regina Martí. Acompanya l’acte
l’exposició “Qui menja sopes se les pensa totes”.

Dimarts 25 de gener
Els papers d’en Papitu
18 h. Biblioteca Garcilaso (c. Juan de Garay, 116-118).
Històries i faules contades amb figures de paper a
càrrec de Pep Gòmez. A partir de 5 anys.

Dissabte 29 de gener
Gaudeix-lo
12 h. Centre cívic Bon Pastor (pl. Robert Gerhard, 3).
Espectacle d’animació amb música en directe.
Entrada: 2,50 €. Menors de 6 anys: gratuït.

Dimecres 2 de febrer
Jocs d’Àfrica
17.30 h. Biblioteca Bon Pastor (c. Estadella, 62).
Deu jocs d’estratègia i atzar, amb Ousseynou Niang.
Hi col·labora: Editorial Takatuka i l’Associacio Media-
Africa. 10-12 anys. Inscripcions: tel. 93 498 02 16.

L A C O M U N I T A T É S C O S A D E T O T S

Participa en la teva comunitat i respecta
els acords que s’hi prenguin

És molt important que
assisteixis a les assem-

blees de la teva comunitat.
És allà on es prenen els
principals acords que afec-
taran l’organització de la co-
munitat. La participació de
cada veí és fonamental per
mantenir un cert ordre co-
munitari i evitar malente-

sos. Si ets un llogater, és
important que estiguis as-
sabentat dels acords presos
en relació amb els temes de
convivència que t’afecten
(neteja, sorolls, ús d’espais
comuns, antena TV, etc.).
Per això, si no hi ha previst
un mecanisme d’informa-
ció, pots demanar-lo.

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 de Bon Pastor. Pl. Robert
Gerhard, 3. Oriol Vicente. Dijous, de 19.30 a 20.30 h.
Navas. Casal de gent gran de Navas. C. Capella, 16. Ja-
vier Angulo. Dilluns, de 19.30 a 20.30 h.
La Sagrera. Centre cívic de La Barraca. C. Martí Mo-
lins, 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. Fora-
dada, 36. Jordi Casares. Dijous, d’11.30 a 12.30 h.
Divendres, de 18.30 a 19.30 h.

EXPOSICIONS

Dies 19 i 20 de gener
Solo video
Centre cívic Sant Andreu (c. Gran de Sant Andreu, 111).
Presentació del projecte de Javier Marroquí i David Ar-
landis, membres del jurat del Concurs d’Arts Visuals
Premi Miquel Casablancas 2010.

ACTIVITATS

Fins al 17 de gener
Campanya de recollida d’arbres de Nadal
Diferents punts de Sant Andreu.
Recollida d’arbres de Nadal per reciclar. Més informa-
ció als webs: www.bcn.cat/nadal i www.bcn.cat/parcsi-
jardins



Daniel Venteo

Una cosa tan senzilla com
respirar dins del seu ha-

bitatge sense patir per la hu-
mitat s’ha convertit per a la
Josefa, una veïna reallotjada
del barri del Bon Pastor, en la
cosa més normal del món. És

una de les 190 persones que
des del passat mes de desem-
bre s ’han beneficiat dels
nous habitatges de protecció
pública construïts en la sego-
na fase de remodelació del
barri. Abans, ella i el seu ma-
rit, en Francisco Alfonso, vi-

vien en un habitatge amb po-
ques condicions, el qual ha
desaparegut per donar pas a
la millora de la qualitat de
vida generalitzada que està
experimentat aquest emble-
màtic barri del districte de
Sant Andreu. Ara no només

paguen menys pel lloguer de
l’habitatge, sinó que disposen
de més espai i totes les como-
ditats que s’exigeixen a un pis
modern. Els 190 nous habi-
tatges es troben distribuïts
en quatre edificis als carrers
Sèquia Madriguera, Sas, Al-
farràs i passeig Mollerussa.
En paraules de l’alcalde, Jordi
Hereu, la millora del Bon Pas-
tor "és una remodelació al ser-
vei del present i del futur dels
ciutadans". Així es va expres-
sar el passat 19 de desembre
quan una festa popular va do-
nar la benvinguda oficial als
nous habitatges, que han per-
mès reallotjar prop del 50%
dels veïns afectats per la
transformació del barri i avan-
çar en la supressió de les anti-
gues cases barates que havien
caracteritzat, durant molts
anys, el paisatge urbà del bar-
ri. Avui el Bon Pastor és un
barri en plena transformació

que dia a dia guanya noves
millores, com la recent arriba-
da del metro. El procés de re-
modelació del barri, amb les
cinc fases projectades, és pre-
vist que culmini en uns set
anys aproximadament.

Els habitatges tenen una su-
perfície d’entre 52 i 90 m2 i in-
corporen tots els criteris de
sostenibilitat aplicats a la pri-
mera fase, a més de nous cri-
teris de qualitat dels últims
temps, com ara la millora de
l’aïllament acústic dels habi-
tatges. El 42% dels habitatges
d’aquesta segona fase són en
règim de lloguer mentre que
el 58% restant ho són en rè-
gim de compravenda.
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CIUTADANS OPINEN

Luis Abas
Muntador
de bastides

Es estupendo. Tanto
por las instalaciones
como por la amplitud
es un espacio en condi-
ciones para vivir. No se
puede comparar con el
espacio que teníamos
antes.

José Hernández
Auxiliar de vigilància

Estoy muy contento del
cambio.Tendrían que
haber hecho esto hace
muchos años. Ahora no
tenemos las humedades
que teníamos en las
casas, hay calefacción y
mejores aislamientos
que antes.

Jesusa Bellver
Pensionista

Estoy contenta porque
tengo más anchura y ya
no pasaré frío. Aparte
de eso, no me moriré
sin estrenar un piso.
Hacía mucho que lo
esperábamos.

Emilio Torres
Sense feina

Estamos muy conten-
tos, porque reúne las
condiciones que las
casas baratas no reuní-
an, como luminosidad,
calefacción y plaza de
aparcamiento.

Maria Jesús Pérez
Mestressa de casa

Es una maravilla por la
amplitud, la claridad y
el cambio de calidad de
vida. Ahora tenemos
unos ventanales enor-
mes. Estoy muy con-
tenta.

Ana María Gago
Mestressa de casa

Estoy más que conten-
ta. Los pisos son mejo-
res en todos los aspec-
tos. Allí no teníamos
patio y vivíamos en los
bajos. Ahora tenemos
patio, balcón y vivimos
en un segundo. El cam-
bio ha sido para mejor.

Q u è o p i n a d e l s e u n o u h a b i t a t g e ?

El Bon Pastor guanya 190 habitatges
públics amb la segona fase de les obres

L’ambiciosa remodelació del

barri segueix avançant amb el

lliurament d’una promoció

d’habitatges de protecció pública

distribuïts en quatre edificis

que van ser adjudicats per sorteig

entre els veïns que optaven

al reallotjament

E L B O N PA S TO R , U N B A R R I E N T R A N S F O R M A C I ÓA
El procés de transformació del Bon Pastor segueix avançant d’acort amb el Pla de Futur

amb l’objectiu d’esdevenir un barri en igualtat de condicions que els de la resta de la

ciutat. A més de la construcció de nous habitatges s’està reurbanitzant el seu espai

públic, amb la millora de la limitació del pas de vehicles, l’accessibilitat viària del barri i

la dotació d’equipaments, com ara la residència de gent gran, el mercat, l’escola bressol,

la biblioteca i el centre de serveis socials. Paral·lelament, estan en fase de planificació

l’escola d’adults, el casal de gent gran i l’ampliació del CAP. Aquest és el projecte de

transformació urbana més important de la història del Bon Pastor.

La remodelació
integral del barri ha
arribat a prop del
40% del total

Una família entra als nous habitatges de Bon Pastor.
VICENTE ZAMBRANO



P L E D E L D I S T R I C T E

Joan Anton Font

En el Ple celebrat el dia 1
de desembre, tots els

grups municipals van votar a
favor del Pla Especial Urba-
nístic que estableix les con-
dicions de l’equipament que
allotjarà l’escola Can Fabra.
El Pla concreta que l’equipa-
ment és de titularitat pública
i tindrà caràcter docent. El
subsòl es destinarà a aparca-
ment i instal·lacions. També
estableix que un dels edificis
acollirà un equipament cul-
tural que serà cedit a l’entitat
que organitza els Tres
Tombs de Sant Andreu, així
com el sòl destinat a espai
lliure. Els grups municipals
van manifestar la importàn-
cia que l’escola Can Fabra en-
tri en funcionament el curs
2013-2014, com és previst.
La regidora Gemma Mum-

brú va informar que “l’Ajun-
tament ha assumit alguns
tràmits, que no són de la
seva competència, per agili-
tar el procés i garantir el
compliment dels terminis.”
També es va aprovar un pla
urbanístic que permet la ins-

tal·lació d’ascensors exte-
riors en una illa d’habitatges
del barri del Bon Pastor, que
beneficiarà 200 pisos que
ara no en tenen.
També es va informar favo-
rablement, per unanimitat,
la proposta de noms de dife-
rents equipaments públics:

el CEM del Bon Pastor durà
el nom de Valentí Chavarría;
La Casa del Guarda de la Tri-
nitat Vella serà l’Equipament
Cultural Federica Montseny;
el CAP de casernes es dirà
Isabel Roig, i la Biblioteca de
la Trinitat Vella durà el nom
de José Barbero.
Per acabar, es van llegir dues
declaracions institucionals.
Una demanant l’aprovació
definitiva del Reglament
d’Ús de la Llengua catalana
de l’Ajuntament, perquè s’en-
tén que respecta els drets in-
dividuals als usos lingüístics
de tothom i que en cap cas
és excloent. Va tenir el su-
port de tots els grups a
excepció del PP. L’altra decla-
ració, en defensa dels treba-
lladors de la clínica Coroleu,
va comptar amb el suport de
tots els grups i instava l’em-
presa propietària i el CatSa-
lut a mantenir converses per
aclarir la situació davant l’ex-
pedient sancionador per
unes presumptes irregulari-
tats administratives.

Un moment del darrer Ple de l’any 2010.

El Ple va defensar
el Reglament
d’Ús de la Llengua
catalana de
l’Ajuntament

En el darrer Plenari del Districte de l’1 de
desembre,s’hi va informar favorablement
de la regulació de l’equipament on es
construirà l’escola Can Fabra

Es concreten els usos de l’equipament
on hi haurà l’escola Can Fabra

Visita de Franco a la fàbrica el 22 de maig de 1947.
(Foto: cedida pels Amics de la Fabra i Coats)

El recull històric
de la Fabra i Coats
“La barriada fabril de San Andrés acoge con entusiasmo
inenarrable al Jefe del Estado. Durante su visita a la fábrica
‘Hilaturas Fabra y Coats’ el Caudillo fue objeto de las más
cálidas demostraciones de cariño de los productores”. Així
encapçalava La Vanguardia del 23 de maig de 1947 la seva
crònica sobre la visita que Franco havia fet el dia abans a la
Fabra i Coats de Sant Andreu, a les cinc de la tarda.
D’aquesta visita de Franco, els Amics de la Fabra i Coats en
guarden un bon grapat de fotografies que il·lustren la visita
del dictador a la fàbrica, quan només feia vuit anys que ha-
via acabat la Guerra Civil. Aquestes fotografies són el fruit
de la feina incansable de recerca i protecció de documents i
objectes que va endegar aquesta associació, creada el se-
tembre de 2005, pocs mesos després del tancament i la
venda de la factoria.
Després de cinc anys de treball, els Amics de la Fabra i
Coats han aplegat més de 1.300 peces, entre les quals hi
ha maquinària diversa, estris que es feien servir en la fa-
bricació, i a més a més altres peces d’altres serveis com el
de bombers, de sanitat o impremta. El seu arxiu docu-
mental ara té més de 1.000 metres lineals d’informació,
on es pot trobar des de la comptabilitat, fins a llibres del
procés del cotó, escriptures de l’empresa, documents ad-
ministratius, arxiu mèdic, arxiu del personal i més de
2.000 fotografies que guarden zelosament en el seu ma-
gatzem i que és el nucli del futur museu d’interpretació,
que és previst que s’obri amb el MUHBA el 2013, repar-
tit entre la sala de calderes i la fàbrica 1.
Si té fotografies o documents del seu barri, en pot fer
donació a l’Arxiu Municipal del Districte, 93 291 69 32

J. M. ContelÀLBUM HISTÒRIC

Hi va haver activitats per a petits i grans.

Al Bon Pastor hi ha ganes d’impulsar el
comerç de proximitat. La Festa del Co-

merç del Bon Pastor, celebrada el passat 18
de desembre, va ser una primera prova del
desig de fer coses i d’emprendre activitats
conjuntes per enfortir el teixit comercial del
barri. A la festa, hi van participar 26 co-
merços del Bon Pastor, els quals van oferir
als assistents un esmorzar gratuït i van ri-
far una panera. Així mateix, es va instal·lar
una carpa en què s’oferia als visitants tota
mena d’informació sobre el comerç. Els in-

fants van gaudir de valent amb diferents ac-
tivitats com els inflables, el rocòdrom, el
trenet de 5 polzades i la haima del patge, on
van poder lliurar la carta adreçada als Reis
d’Orient. El mercat de Bon Pastor també va
prendre part de la festa amb el sorteig de
paneres i un vermut popular. La promoció
del petit comerç al Bon Pastor s’inclou en
les iniciatives impulsades pel Pla de barris
que, entre d’altres mesures, vol promoure
l’associacionisme per dinamitzar la vida co-
mercial al barri.

E L TA U L E L L

El Bon Pastor celebra la Festa del Comerç

Joan Anton Font

ARIADNA BORRÀS

PEPA ÁLVAREZ
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N O T Í C I E Sf
Tornen Els Tres Tombs
Un cop acomiadats els Reis, Sant Andreu dóna la
benvinguda als Tres Tombs. La celebració es farà diu-
menge 16 de gener i l’organitza la Societat per la Fes-
ta de Sant Antoni Abat de Sant Andreu del Palomar,
constituïda l’any 1924. A més de l’esmorzar per a
tots els participants, la tradicional benedicció dels
animals i la desfilada de cavalls i carruatges antics
tornaran a ser la cita obligada de la jornada.

Guia d’escriptors de Sant Andreu
Al districte de Sant Andreu hi viuen prop de cinquan-
ta escriptors, entre els quals Feliu Formosa o Lluís-
Anton Baulenas. Tots ells figuren a la Guia d’escrip-
tors de Sant Andreu que es presentarà el 17 de gener
a Can Fabra, a les 19.30 h. La guia explica la biografia
d’aquests autors, l’obra que han publicat i la seva vin-
culació amb el districte. Es podrà consultar a les bi-
blioteques públiques de Barcelona.

I Jornada d’Arts Plàstiques i Visuals
El dissabte 29 de gener estarà dedicat a les arts i els
artistes a la plaça i el centre cultural Can Fabra. De
10 a 14 h hi tindrà lloc la primera Jornada d’Arts
Plàstiques i Visuals, amb activitats per a públic de to-
tes les edats. Grans i petits podran pintar un mural,
dibuixar amb l’ordinador, gaudir d’exposicions fo-
togràfiques i de pintura o participar en tertúlies, en-
tre altres propostes.

Portes obertes a les escoles
Els centres escolars públics i concertats del districte
de Sant Andreu iniciaran les jornades de portes ober-
tes la segona quinzena del gener. A l’Oficina d’Aten-
ció Ciutadana de la plaça Orfila, núm. 1, hi haurà fu-
llets informatius amb les dates de les portes obertes
de tots els centres del districte. La informació també
està disponible al web: www.bcn.cat/santandreu

Es lliuren els Premis de Sant Andreu de l’edició 2010
Joan Anton Font

El saT! va acollir, el dia 30 de
novembre, el lliurament

dels Premis Sant Andreu 2010,
que van reconèixer la tasca de
Núria Sala, presidenta de l’Aula
d’Extensió Universitària de
Sant Andreu de Palomar, i l’a-
grupament Escolta i Guia Pau
Casals. Els premis van ser lliu-
rats per la regidora del Distric-
te, Gemma Mumbrú.
Núria Sala va rebre el premi
per la dedicació altruista al crei-

xement personal i cultural de
les veïnes i veïns del barri. Nas-
cuda a Sant Andreu, va treba-
llar a la Fabra i Coats com a su-
pervisora de controls de
qualitat i, en jubilar-se, va for-
mar part de l’Aula d’Extensió
Universitària de Sant Andreu.
De l’Agrupament Escolta i Guia
Pau Casals, se’n premia la tasca
en l’educació dels nois i noies
de la Sagrera. L’entitat va néi-
xer el 1969 i està ben arrelada
a la Sagrera i molt implicada en

activitats veïnals i de lleure.
L’acte va sumar-se a la celebra-
ció de l’Any Maragall, amb la
representació teatral de l’obra
Com si fos una pàtria, basada en
textos del poeta. El president
del Centre d’Estudis Ignasi
Iglésias, Jaume Seda, també hi
va intervenir, amb unes parau-
les en què va destacar la relació
entre Joan Maragall i el drama-
turg andreuenc Ignasi Iglésias,
considerat per Maragall com el
“poeta dels humils”.

La regidora amb Núria Sala i una representant de l’AE Pau Casals.

Belén Ginart

La Trinitat Vella és dels
veïns i no d’aquelles per-

sones que hi van amb el
propòsit de delinquir. Aquest
és el pensament de fons del
programa Viu la Trini, impul-
sat pel Districte i les entitats,
de manera coordinada amb la
Guàrdia Urbana i els Mossos
d’Esquadra. Viu la Trini pro-
mou la reconquesta d’aquells
racons del barri més associats
amb els problemes de dro-
goddicció. Consisteix en un
seguit d’actuacions, tallers i
altres iniciatives participati-
ves en la via pública que rei-
vindiquen l’ús i el gaudi dels
carrers amb finalitats recrea-
tives i lúdiques, amb l’objec-
tiu d’eradicar les activitats
delictives que s’hi puguin
portar a terme.
Des del Districte es reconeix
que la percepció d’inseguretat
urbana que genera la droga a
la Trinitat Vella és molt ele-
vada. Ho demostra el fet que,
des del passat mes de setem-
bre, els veïns es manifesten
cada dijous per fer visible la
seva por i mostrar el seu re-
buig. Per això s’hi ha aug-
mentat la vigilància, amb
unitats estables dels Mossos
d’Esquadra i la Guàrdia Urba-
na. Al mateix temps, però, es

recorda que aquest no és el
barri del districte amb més
problemes d’inseguretat. I
que les accions empreses a fi
de reduir-ne la incidència a la
Trinitat Vella i minimitzar-ne
l’impacte (campanyes d’inter-

canvi de xeringues, bústies de
recollida, increment de la vi-
gilància o instal·lació de
càmeres de videovigilància)
estan donant molt bon resul-
tat. Però es té la convicció
que s’ha d’anar més enllà a fi
d’aconseguir que els residents
no hagin de témer res. Per

aquesta raó, juntament amb
una presència policial més
gran, s’ha iniciat el programa
Viu la Trini, que ha de per-
metre als veïns tornar a sen-
tir com a seus alguns indrets
que havien deixat de transi-
tar perquè els consideraven
insegurs. El missatge de fons
és que qui se n’ha d’anar no
són ells, sinó la delinqüència.
Viu la Trini es va engegar el
passat 11 de desembre amb
una actuació musical a la
cruïlla dels carrers Foradada i
Mare de Déu de Lorda, i la
posterior cercavila des d’a-
quest indret fins a la cruïlla
de Pare Manjón i Pare Pérez
del Pulgar, els principals
punts negres del barri. Està
previst que hi hagi un acte de
la campanya cada quinze
dies, i els propers seran el 15
i el 30 de gener.

Reconquerir els
racons del barri amb
més problemes de
droga i d’inseguretat
és l’objectiu de
l’Ajuntament i de les
entitats

Cercavila pels carrers del barri.

Viu la Trini vol recuperar el
carrer omplint-lo d’activitats

Música, cercaviles
i tallers ocuparan
els indrets
considerats
més perillosos

VICENTE ZAMBRANO

JULIO PARRALO

E. FERNÁNDEZ



Daniel Romaní

L’Ajuntament de Barcelona ha ad-
quirit la Nau Ivanow, situada al

carrer Hondures, 28-30, al barri de la
Sagrera, que des de fa més d’una dècada
alberga un dels principals centres cultu-
rals de Sant Andreu. Amb aquesta ad-
quisició es garanteix la seva continuïtat
i la seva millora contínua, tant pel que

fa al manteniment de l’edifici (que s’a-
dequarà a la normativa de seguretat i
d’accessibilitat) com a les activitats (s’o-
bre el ventall d’activitats que s’hi faran).
La Nau Ivanow és una de les primeres
factories de creació de Barcelona. De
fet, ha estat una de les inspiradores de
les que han obert després. Ara s’incor-
pora a la xarxa pública de factories de

creació de la ciutat i confirma el seu pa-
per d’equipament cultural de referència
a la ciutat metropolitana, com ho són,
també al mateix districte de Sant An-
dreu, la fàbrica de creació Fabra i Coats,
el centre cultural Canòdrom, el Sant
Andreu Teatre, la Casa de les Aigües i la
Casa Bloc, entre d’altres.
L’edifici de la Nau Ivanow data de l’any
1967, quan va començar a albergar la
fàbrica de pintures Ivanow. Quan va
plegar aquesta activitat, va ser ocupada
per diferents empreses tèxtils fins al
1997, any en què l’arquitecte i fotògraf
Xavier Basiana la va adquirir per desen-
volupar-hi un centre cultural. Des d’a-
leshores la Nau Ivanow ha estat escena-
ri d’un munt d’activitats de caràcter
cultural: exposicions de pintura i foto-
grafia, teatre, cinema, rodatges, video-
art, concerts, tertúlies i un llarg etcète-
ra. També s’ha anat consolidant com a
lloc de trobada de col·lectius diversos.
La Nau Ivanow continuarà sent gestio-
nada per la Fundació Sagrera.

Més informació:
Nau Ivanow
C. Hondures, 28-30
Telèfon: 93 340 74 68
www.nauivanow.com

La Nau Ivanow ja és un
centre cultural públic

E Q U I PA M E N T S

L’alcalde, Jordi Hereu, i Xavier Basiana miren una exposició sobre la Nau Ivanow.
VICENTE ZAMBRANO

SANT ANDREU6 Gener 2011

E L S G R U P S M U N I C I PA L S O P I N E NO

GRUPS MUNICIPALS

La Trinitat Vella
es transforma per
guanyar centrali-
tat al nord de la
ciutat. En quatre

anys hem millorat 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.
Estem treballant conjuntament
Ajuntament, Generalitat (amb
els Mossos d’Esquadra) i els
mateixos veïns i veïnes. S’estan
fent moltes coses: més pressió
policial, les càmeres de videovi-
gilància, un circuit esportiu al
jardí de darrere de Via Barcino,
donant vida al parc de les Ai-
gües, amb més il·luminació en
zones conflictives, modificant
espais, netejant i, també, amb
la col·laboració veïnal. Estem
orgullosos del nostre barri per-
què mai havíem tingut uns car-
rers com els d’un poble, 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 Tri-
ni! Ens agrada el nostre barri.

Viu la Trini: l’orgull
de la lluita pel barri

PSC. Gemma Mumbrú

En la passada Co-
missió d’Urbanis-
me de 9 desem-
bre el Govern
municipal va por-

tar la suspensió de llicències
per la protecció del nucli antic
de Sant Andreu, per un període
d’un any improrrogable. És sa-
but que CiU ha donat suport
des del primer dia a la necessi-
tat de protegir el nucli antic.
Però a dia d’avui, quan els ulls
ja estan posats en les eleccions
del mes de maig (només que-
den tres plenaris per acabar el
mandat), no pot ser que el go-
vern no busqui un consens
previ com a punt de partida. Ni
tan sols un document! Són te-
mes sensibles, en aquest cas
important per al barri de Sant
Andreu, i tots plegats hem de
garantir que tiraran endavant
governi qui governi. Una vega-
da més la mala praxi de la regi-
dora d’urbanisme, que ho és a
la vegada de Sant Andreu, fa
que ho pagui el Districte. Va
passar amb el Pla de Torrent de
l’Estadella, així com en altres
temes en què els manca inicia-
tiva per tirar endavant. I això
no ens ho podem permetre!

Consens per a protegir
el nucli antic

CiU. Raimond Blasi

Aquest any 2011
comença enca-
rant la recta final
del mandat socia-
lista a l’Ajunta-

ment. El canvi a Barcelona
vindrà marcat per la força del
Partit Popular treballant des
dels districtes. Els ciutadans de
Sant Andreu pateixen les traves
que posa el Govern Municipal
per sortir de la crisi i fomentar
la creació d’ocupació. Els em-
prenedors, els comerciants i els
autònoms necessiten menys
traves burocràtiques i menys
pressió fiscal per poder dina-
mitzar l’economia, augmentar
la competitivitat i crear llocs de
treball. L’atur a Barcelona supe-
ra les 100.000 persones i dupli-
ca la taxa de 2007, dades que
mostren que el canvi liderat pel
PP ja és un fet. Sant Andreu ne-
cesita mejores políticas para lu-
char contra la delincuencia con
más Guardia Urbana y Mossos,
además de más recursos para la
atención a las personas, con
más equipamientos y servicios
sociales, y con una inmigración
ordenada que cumpla la ley y
respete la ciudad y el país que
les acoge.

L’any del canvi

PPC. Alberto Fernández

La nova contrac-
ta de neteja i re-
collida de residus
ha estat un dels
salts més impor-

tants que ICV-EUiA hem im-
pulsat des de l’Àrea de Medi
Ambient. Després d’un any de
desplegament, el balanç és
molt positiu. Al conjunt de la
ciutat, ja hi recollim el 43% de
la brossa orgànica –132.000
tones en total–, amb una qua-
litat mitjana del 79,6%. La dis-
tribució territorial és força ho-
mogènia. Sant Andreu, amb
un 15,46% de residus impropis
en la fracció orgànica, se situa
ja en l’horitzó fixat per l’Agèn-
cia Catalana de Residus per a
2012. L’anàlisi de la brossa re-
collida ens ofereix un observa-
tori d’hàbits per barris que ens
permet incidir allà on més cal.
Més enllà dels residus, la con-
tracta ha significat també una
aposta per l’estalvi d’aigua po-
table, gràcies al reg amb recur-
sos freàtics, i per l’eficiència,
amb una flota de vehicles més
gran, però menys contaminant
i menys sorollosa. A més, hem
generat ocupació, amb 283
nous llocs de treball directes.

Bon balanç de la
recollida orgànica

ICV-EUiA. Quim Mestre

El vot favorable
d’ERC als pressu-
postos de la ciu-
tat no és un vot
gratuït, és un vot

responsable i coherent perquè
a Barcelona li cal un pressu-
post que permeti afrontar la
greu situació de crisi econòmi-
ca, perquè cal donar resposta a
les necessitats de la ciutadania
i cal mantenir l’equilibri finan-
cer de l’Ajuntament, perquè,
com tothom sap, els recursos
són limitats. Esquerra ha do-
nat suport als pressupostos
d’enguany, perquè el govern de
la ciutat (PSC-PSOE, ICV-
EUiA) ha complert amb les
condicions d’Esquerra: conge-
lació dels impostos munici-
pals, increment de la inversió,
reforç de les polítiques de pro-
moció econòmica per tal d’in-
centivar l’activitat econòmica,
increment de la despesa desti-
nada a polítiques socials i de
suport a les famílies, com ara
la destinació d’un milió d’eu-
ros per a beques menjador i
un milió dos-cents mil euros
destinats a la infància i l’ado-
lescència. Des de l’oposició,
Esquerra construïm ciutat.

El pressupost

ERC. Ester Capella

Un segle de passió
per la neu
Història de l’esquí a Catalunya du-
rant els últims cent anys: des de la
fascinació dels pioners que puja-
ven a Núria a peu al principi del
segle XX fins a les escapades en
600 al Pirineu dels seixanta. I
amb una mirada cap al futur: el
projecte Barcelona 2022 per orga-
nitzar els Jocs Olímpics d’hivern.

100 anys d’esquí a Catalunya
Passions de neu
Autor: Antoni Real
Edita: Ajuntament de Barcelona,
TV3 i Cossetània
PVP: 43 €

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”. Cada dia a les 12 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

Portal mòbil

Si voleu saber com fer gestions i dema-
nar informació a través del mòbil, visiteu
aquest portal. També hi trobareu aplica-
cions per al vostre smart-phone.
www.bcn.cat/mobil

Activa’t per l’ocupació

Recursos d’orientació i recerca de feina
destinats principalment a les persones
que no en tenen. Des de millorar el per-
fil professional fins a informació sobre
diferents sectors econòmics. Web del
programa conjunt de Barcelona Activa i
el Servei d’Ocupació de Catalunya.
www.barcelonactiva.cat/barcelo-
nactiva/cat/oportunitatsprofessio-
nals/activat

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

Pere S.Paredes

El passat desembre, les instal·la-
cions del pavelló municipal

Francisco Calvo van acollir un any
més el tradicional Festival de Pati-
natge Artístic, on 110 patinadors
van delectar tots els presents amb
les seves exhibicions sobre patins
de quatre rodes.
En una tarda festiva, un públic to-
talment bolcat en l’exhibició va po-
der veure els diferents exercicis que
van programar aquest centenar
llarg de patinadors, que provenien
de clubs tan importants, en aquest
esport, com: el CP Caldes d’Estrac,
el CP Malgrat de Mar, el CP Arenys
de Munt, el CP Masnou i l’AE Sant
Andreu–UBAE.
Montse Martín, coordinadora del
festival de patinatge, va destacar
“l’alt nivell de participants que
aquest any hem tingut, on hem
gaudit dels exercicis dels actuals
campions i subcampions de Barce-
lona, Catalunya i Espanya, en ca-

dets, alevins i infantils; dels sub-
campions d’Europa 2010, del CP
Masnou, i dels quarts classificats
del Campionat del Món, distinció

que recau sobre el CP Masnou”.
Entre el participants d’aquesta ex-
hibició, organitzada per la secció de
patinatge de l’Associació Esportiva

Sant Andreu-UBAE, hi havia l’Anna
Pérez, que va explicar els avantat-
ges d’aquest esport: “Des dels sis
anys, em permet fer esport, diver-
tir-me i conèixer molta gent. El pa-
tinatge artístic és totalment com-
patible amb els estudis i amb els
amics”.

Més informació:
AE Sant Andreu
Tel. 93 346 46 01
www.aesantandreu.org
Pavelló Francisco Calvo
Riera d’Horta 2

En el marc de la Festa
Major de Sant Andreu, es
va tornar a gaudir, com
cada any, d’una exhibició
amb patinadors d’èlit

Van participar-hi
campions de Catalunya i
d’Espanya i patinadors
mundialistes

Una de les actuacions del Festival de Patinatge artístic.

El Festival de Patinatge artístic
reuneix més de 100 participants

PEPA ÁLVAREZ
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DanielVenteo
El nou Servei d’Orientació Jurídica
i Mediació és una iniciativa con-
junta de l’Ajuntament de Barcelo-
na, la Generalitat de Catalunya i el
Col·legi d’Advocats de Barcelona,
que ofereix una primera atenció
qualificada i gratuïta per informar
els ciutadans sobre tots els seus
drets legals davant de qualsevol
conflicte entre particulars, amb
excepció de les qüestions laborals,
que ja disposen de serveis d’aten-
ció especialitzada. Aquesta atenció
es farà determinant el nivell
d’urgència del tema plantejat i de-
rivant-lo al servei més adequat, ja
sigui municipal o no.
És una iniciativa per apropar la
justícia i la resolució alternativa
de conflictes al conjunt dels bar-
celonins. Es tracta de proporcio-

nar un primer consell orientador i
informar sobre els llocs on es pot
acudir com a ciutadà en cada cas
concret, i fins i tot la possibilitat
d’acudir als tribunals o de recór-
rer a les vies extrajudicials de re-
solució de conflictes com la me-
diació, la conciliació i l’arbitratge.
També ofereix informació dels re-
quisits per accedir a l’assistència
jurídica gratuïta, si és el cas.

Més informació:
Servei d’Orientació Jurídica
i Mediació
Oficina d’Atenció Ciutadana
Plaça de Sant Miquel, 3
08002 Barcelona

Telèfon: 010
Preu de la trucada:
0,46 euros establiment de trucada (IVA
inclòs). 0,06 euros minut (IVA inclòs)
tarifat per segons.

S E R V E I P Ú B L I C

CAROLINA GARCIA

En marxa el nou Servei d’Orientació Jurídica



Què representen els Tres Tombs
per a Sant Andreu?
És una festa que tothom espera cada
any, que ha passat de ser gremial (la
celebraven els cansaladers i la gent
que es dedicava al transport amb ca-
valls) a ser tradicional i popular.
Se’n recorda del primer cop que
va viure els Tres Tombs?
Era molt petit, devia tenir set o vuit
anys. El meu avi tenia cavalls. Llavors
els Tres Tombs se celebraven el ma-
teix dia de Sant Antoni, i sortien els
carros de tots els indrets i anaven a
parar a la plaça Orfila.
Els Tres Tombs quan passen a ser
quelcom més que una diversió de
joventut?
Representa actualment un esforç
econòmic i personal molt important.
Si no t’hi poses, no ets conscient que
aquestes festes es poden perdre. És
una cosa romàntica, però quan veus
la quantitat de gent que hi ha als car-
rers ja val la pena fer-la.

És una festa comparable amb
Sant Medir a Gràcia?
No és el mateix. Sant Medir té un
sentit concret a Gràcia i els Tres
Tombs manté el culte als cavalls,
aquestes bèsties que han estat unes
eines de la humanitat durant moltís-
sims anys.
Quins són els principals obsta-
cles per tirar endavant?
Per moure uns trabucaires, agafes el
trabuc i llestos. Aquí, per desplaçar
un carro de tres o quatre cavalls, es
necessita una infraestructura gran.
Després hi ha una sèrie de normati-
ves quant a transport de bestiar que
cal tenir en compte.
La històrica fàbrica Fabra i Co-
ats tindrà un espai per a la So-
cietat de Sant Antoni Abat. Què
representa aquest lloc?
És un element desllorigador, perquè
en certa manera, si sabem fer-ho bé,
podem tenir un referent dels Tres
Tombs i que es consolidin. Tenir un
espai fix per fer-hi activitats escolars
pot servir per deixar-ho per a tota la
vida.
Què tenen previst fer-hi, a la Fa-
bra i Coats?

En principi, hi trobarem el que és pa-
trimoni de la Societat. Hi ha un carro
de quatre cavalls, un carro-camió, on
es porta el sant, i guarniments.
Paral·lelament es poden anar fent una
sèrie d’activitats en el transcurs de
l’any per fer conèixer la festa. En dife-
rents temps es poden mostrar profes-

sions relacionades amb la festivitat.
Per exemple, un ferrer de rodes, el
ferrer de cavalls i altres. Això es pot
oferir a les escoles perquè puguin visi-
tar-ho. També hi haurà tot el material
escrit i audiovisual.
Tenen tot el material ja?
Ara ho estem fent, perquè és una tas-
ca complicada. Parlarem amb el Cen-
tre d’Estudis Ignasi Iglésias, perquè
haurem d’estar ben assessorats. A
Sant Andreu tenim un inconvenient
amb la qüestió de les dates, perquè

comencem a tenir documents des del
1924, que és de quan daten els esta-
tuts de la societat. D’abans, no hi ha
material, i es perd la pista perquè les
benediccions de Sant Antoni es feien
a la parròquia i durant la Setmana
Tràgica se’n van cremar els arxius. Sa-
bem per avantpassats que abans del
1924 es feien benediccions a les prin-
cipals cases del territori, però no se’n
sap gaire més.
Més enllà de la societat, ha estat
vinculat a la Comissió de Festes,
al Casal Catòlic i altres entitats.
Això de Sant Andreu enganxa.
He fet moltes coses, però no pas totes
al mateix temps. Per circumstàncies,
a vegades et trobes que has de tirar
endavant. Ara, això sí, aquest tipus de
coses no són per perpetuar-s’hi.
Quin futur té la festa dels Tres
Tombs?
Vam agafar una línia per fer la festa a
la nostra mida. A altres llocs hi ha
més material, però no podem estirar
més el braç que la màniga. S’ha de ser
primmirat i conservar l’esperit de
sempre, i crec que queden prou dig-
nes i així es podran mantenir molts
anys.

E N T R E V I S TA Quildo Serrano , eng inyer i t resorer de la Soc ie tat de Sant Antoni Abat

Els estatuts de la societat daten del 1924.

Aquest enginyer,nascut al carrer Ignasi Iglésias fa

59 anys, és el tresorer de la Societat de Sant

Antoni Abat,que organitza els Tres Tombs,des de

l’any 1978.Va començar la seva activitat associati-

va de ben petit.Ara és president del Casal Catòlic

“Mantenim el culte
als cavalls, eines de la

humanitat durant
moltíssims anys”

“L’espai a la Fabra i Coats
servirà per consolidar
els Tres Tombs”

JOSEP MARIA CONTEL
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