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Els veïns i veïnes de Baró de Viver
ja poden celebrar que les obres de
millora de la seva plaça major es-
tan en marxa. Aquest projecte, es-
perat des de fa temps, pretén re-
formar la plaça, treure els
elements que el temps havia fet
malbé, fer-la accessible per a tot-
hom i reduir al màxim els desni-
vells que té. D’altra banda s’hi re-
novarà el mobiliar i urbà, la
pavimentació, l’enllumenat, el sis-
tema de reg i el de recollida d’ai-
gües perquè la plaça recuperi el
seu protagonisme en la vida del
barri. El projecte, que té un pres-
supost d’1.275.000 euros, està
previst que acabi al llarg de la pri-
mavera de 2011 i és la primera obra
de la Llei de barris a Baró de Viver.

Comença la remodelació
de la plaça Baró de Viver

Ajuntament i veïns acorden fer
30 nous equipaments a la Sagrera

INFRAESTRUCTURES

El barri tindrà nous
habitatges, escoles,
hospitals i poliesportius

ALCALDE

Destaca la importància
de l’obra per al barri
i per a la ciutat

DIÀLEG

El projecte és fruit
de l’acord entre els
veïns i l’Ajuntament
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Javi Chica
Defensa lateral del
RCD Espanyol

“Segur que si em
punxen i em treuen
sang és blanc-i-blava”

URBANISME Pàg. 6

Nou carril de
connexió entre
el nus de laTrinitat
i laMeridiana
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‘Torneo Passión’
a Sant Andreu
Fusió entre l’art i l’esport
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El carnet de
biblioteques
Obre la porta a la cultura
i a l’oferta cultural
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Sant Andreu aposta
per les polítiques
d’ocupació als barris

Pàg. 5La plaça Baró de Viver, en obres.
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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
Pg.Enric Sanchis, 12.
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.
Bib. 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.

PARTICIPACIÓ

Horari d’atenció dels consellers i conse-
lleres 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.

TEATRE

Del 20 al 31 d’octubre
Alícia Von Boyage
21 h. (dimarts-dissabte) i 19 h. (diumenge). Nau Ivanow
(c. Hondures, 28-30).
Obra dirigida per Carles Bigorra i Cia. Teatrepart. Preu:
15 € / Amics Nau Ivanow: 12 €.

Del 20 al 31 d’octubre
#la festa.el foc.la ciutat
21.15 h. (dimarts-dissabte) i 19.15 h. (diumenge). Nau
Ivanow (c. Hondures, 28-30).
Direcció: C. Schmutz i F. Wagner-Lippok. Preu: 12 € /
Amics Nau Ivanow: 10 €.

EXPOSICIONS

Del 25 d’octubre al 4 de novembre
El ferrocarril, eix vertebrador del terri-
tori
Centre cívic La Sagrera-La Barraca (c. Martí Molins, 29).
Mostra d’infraestructures de ferrocarrils i models de
Talgo.

Fins al 10 de novembre
30è aniversari de la revista ‘Sant An-
dreu de cap a peus’
Centre cívic Sant Andreu (c. Gran de Sant Andreu, 111).
Mostra de la trajectòria d’aquesta revista del districte.

INFANTILS

Dissabte 5 de novembre
No toquen mis manos
12 h. Centre cívic La Sagrera-La Barraca (c. Martí Molins,
29).
Espectacle d’ombres xineses de la Cia.V. Guglietti.
Preu: 2,30 €.

MÚSICA

Diumenge 17 d’octubre
Actuacions folklòriques
9 h. Centre cívic Bon Pastor (passeig Enric Sanchís, 12).
Espectacle musical a càrrec del Centro Cultural Anda-
luz del Bon Pastor.

ACTIVITATS

Dijous 18 de novembre
Collita Alps 2010
19 h. Centre cívic Garcilaso (c. Juan de Garay, 116-118).
Audiovisual de les activitats realitzades a Suïssa i a la
vall de Chamonix pels socis i amics de Cordada.

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

Ajuda els teus veïns
quan ho necessitin

Mostra consideració
envers els teus veïns

i veïnes i procura donar-los
un cop de mà sempre que
els faci falta, especialment
a la gent gran.
Interessa’t i ofereix-te per
si algun veí o veïna neces-
sita en un moment donat

un petit ajut per a la rea-
lització de tasques quoti-
dianes (anar a comprar el
pa, a la farmàcia, etc.) i
pensa que tu també ho
pots haver de demanar.
Facilitar aquest intercanvi i
promoure un bon veïnatge
és tasca de tots.



Thais Gutiérrez

El passat 22 de setembre,
l’alcalde de la ciutat, Jor-

di Hereu, i el president de
l’AV La Sagrera, Josep Barbe-
ro, van signar –en presència
de la regidora del Districte,
Gemma Mumbrú– l’acord per
al programa d’equipaments
del barri. La signatura d’a-
quest conveni marca l’inici
d’una nova etapa per al barri
de la Sagrera , conveni que fi-
nalment podrà donar respos-
ta a les necessitats i corregir
els dèficits que actualment
existeixen al barri, com tam-

bé preveure les futures neces-
sitats de serveis que crearà
l’arribada de nous residents.
Hereu va qualificar el pla de
“molt important” per al barri,
per a la ciutat i per al país.
El projecte preveu l’ús de deu
grans solars que s’han obtin-
gut gràcies a la construcció de
la nova estació de la Sagrera i
del túnel del TAV. El cobri-
ment de tot l’àmbit de vies,
des del Clot fins al nus de la
Trinitat, ha generat un nou es-
pai urbà de grans dimensions
que tanca una ferida històrica
que separava la Sagrera de la

resta de Sant Andreu i del dis-
tricte de SantMartí.
De la trentena de nous equi-
paments que es faran al barri,
se’n destaquen l’Arxiu Histò-
ric de la Sagrera, que es cons-
truirà al terreny de la Torre
del Fang; el casal de barri per
a locals i activitats de les enti-
tats a la Torreta del carrer Be-
renguer de Palou; l’escola de
primària i l’institut d’educació
secundària que es construiran
als terrenys situats a la con-

fluència dels carrers Ferran
Torné, Berenguer de Palou i
Clara Zetkin. D’altra banda, al
solar que hi ha al carrer Josep
Soldevila s’hi construirà un
poliesportiu amb una piscina
coberta i i una altra de desco-
berta, un grup d’habitatges
dotacionals, una residència
per a gent gran i centre de
dia; un edifici de doctorands
de la UB, un local per a enti-
tats i un aparcament públic; a
l’espai originat per la llosa del

cobriment de les vies del tren
s’hi farà una escola bressol,
un casal per a la gent gran,
una ludoteca i un centre cívic.
L’alcalde va recordar que la
signatura d’aquest conveni
feia realitat “el pla d’equipa-
ments que els veïns del barri
fa tants anys que desitgen”,
va destacar la tasca que han
fet els veïns i veïnes i els va
posar com a exemple del dià-
leg i l’entesa necessaris per ti-
rar endavant grans projectes.
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CIUTADANS OPINEN

Enric Barri
AV de la Sagrera

Em sembla molt bé, ja
que del 100% que vam
demanar, n’ hem
aconseguit un 85%, i
això és molt positiu de
cara al moviment
veïnal del barri.

Josep Casalta
Associació d'estudis
històrics de
l'automoció

A mi m'ha semblat
molt bé, perquè està
molt ben estudiat. Ara
només caldrà saber la
ubicació de les diferents
associacions i entitats
del barri.

Cristina Clota
Club Patí Congrés

Finalment sembla que
l'Ajuntament s'ha posat
les piles després de
molts anys de lluita per
part nostra i sembla
que el barri de la
Sagrera va camí de
tenir el que es mereix.

Xavier Basiana
Arquitecte i fotògraf

M’agradaria tenir més
equipaments per al meu
barri. Però sóc conscient
de com és de difícil
finançar tot el que és
públic. Em conformo
que l’Ajuntament cuidi
la Nau Ivanow amb
especial atenció.

Josep Garcia
Jubilat

Vista l’última promoció
i l'actual, si al final es
compleix, serà fenome-
nal. Després de tants
anys esperant, ara sem-
bla que tirarà enda-
vant.

Manuel Rodríguez
AMPA Institut
Príncep de Viana

Farà que la gent s’inte-
gri a la confluència dels
dos barris. L’hospital,
els diferents espais per
a l’esport, la residència
de gent i gran i de joves
estudiants aniran molt
bé per al barri.

Què op i n a d e l p r o g r ama d ' e qu i p amen t s d e l b a r r i d e l a S a g r e r a ?

Acord per posar enmarxa 30 nous
equipaments a la Sagrera

L’arribada del tren d’alta velocitat ha
significat una revolució per a la Sagrera i ha
permès obtenir deu grans solars,on
l’Ajuntament i els veïns han decidit construir
nous equipaments els propers anys

ALTRE S ACTUAC IONSA
A part dels solars que s’aconsegueixen gràcies al cobriment de les vies, l’Ajuntament

obté més solars mitjançant altres procediments urbanístics. Així obté un terreny molt

gran al carrer Berenguer de Palou,on se situarà una nova caserna de la Guàrdia Urbana,

el centre d’atenció sociosanitària Hospital La Sagrera, el Centre Residencial d’Acció

Educativa, una escola bressol, un casal de barri, un poliesportiu, habitatge dotacional i

s’ampliaran les instal·lacions de l’Escola d’Art Llotja.
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ECONOMIA

Daniel Venteo

Enguany, més de dues
mil persones que ha-

vien exhaurit la prestació
de l’atur o que feia més de
sis mesos que estaven a l’a-
tur han pogut beneficiar-se
dels plans d’ocupació anti-
crisi impulsats per Barcelo-
na Activa als barris de la
ciutat i que formen part del
Pla d’ocupació local de la
Generalitat de Catalunya.
Al districte de Sant Andreu,
s’hi han destinat 121 per-
sones, les quals treballen en
els seus set barris enqua-
drats en una quinzena de
projectes diversos. Entre
aquests projectes, que te-
nen a veure amb diferents
àrees socials i culturals, hi
figuren els d’eficiència
energètica, de rehabilitació
i de les noves tecnologies
de la informació.
En els últims anys, les polí-
tiques d'ocupació s’han
convertit indubtablement
en una prioritat per al Dis-
tricte. A més de la coordi-
nació dels plans ocupacio-
nals, Sant Andreu també
impulsa el programa "T'a-
companyem" de suport als

veïns i veïnes que han per-
dut la feina a través d'una
xarxa de tutors voluntaris,
sessions informatives quin-
zenals, i acords i convenis
amb empreses del districte
per a la contractació de per-
sones com ara a la Maqui-
nista, Carrefour, l'Eix Co-

mercial de Sant Andreu,
Eulen, Telven o Urbaser,
entre d’altres.
Els participants en aquests
plans ocupacionals tenen
l’oportunitat, per exemple,
de col·laborar en els centres
de la xarxa d’arxius munici-

pals en tasques com ara les
de digitalització dels docu-
ments de les entitats dels
barris que treballen en la
recuperació i conservació
de la memòria històrica i la
introducció de dades en els
programaris de gestió, en-
tre d’altres. D’altres projec-
tes dels plans ocupacionals,
per exemple, permeten als
participants col·laborar
com a agents cívics comer-
cials per a l’ambientalitza-
ció del comerç de proximi-
tat. En aquest projecte es
treballa especialment l’ela-
boració d’un cens del co-
merç existent als barris de
la Sagrera, Congrés-In-
dians, Navas i Sant Andreu,
el qual permet conèixer de
manera més detallada la
mobilitat que genera l’acti-
vitat comercial d’aquests
barris.

Una participant en els plans ocupacionals fent d’agent cívic.

ASant Andreu,
actualment,els
plans ocupacionals
donen servei a
121persones

Plans ocupacionals
donen noves
oportunitats
laborals a persones
sense feina dels
barris de Sant
Andreu

Sant Andreu aposta per les
polítiques d’ocupació als barris

Uns joves miren l’exposició sobre Joan Maragall.

Enguany se celebra l’Any Maragall, que
commemora els 150 anys del naixement

del poeta. L’Eix Maragall ha volgut afegir-se a
la celebració i ha engegat iniciatives que tenen
un doble objectiu. D’una banda, volen donar a
conèixer als veïns i veïnes la figura de Joan
Maragall, personatge cabdal de la literatura i
cultura catalanes, i de l’altra, promocionar el
comerç de l’Eix i posar de manifest la seva im-
plicació en la vida dels barris. Les iniciatives
inclouen un parell de columnes amb panells
informatius a la plaça Maragall, l’una dedicada

a la biografia del poeta, i l’altra amb algunes
de les seves poesies més destacades. També
s’organitza un concurs literari per a alumnes
de Primària i Secundària de diferents escoles
dels entorns de l’Eix. Els dies 19 i 20 de no-
vembre dins la 4a edició del “Maragall obert al
món”, tindrà lloc a la plaça Maragall una fira
de vins i gastronomia en què col·laboren res-
taurants i botigues de la zona. Una altra ini-
ciativa és que si aquests dies fem dues com-
pres amb la Targeta Barcelona Comerç ens
regalaran un llibre de l’Any Maragall.

E L TAULE L L

El comerç celebra l’AnyMaragall

Joan Anton Font

Inauguració del primer tram de la futura línia 5, el 21
de juliol de 1959. (Foto: arxiu TMB)

La Sagrera-Vilapicina,
l’embrió de la línia 5
El 21 de juliol de 1959, l’alcalde de Barcelona, José María
de Porcioles, i l’arquebisbe i bisbe de la diòcesi, doctor
Gregorio Modrego Casaus, entre altres autoritats,van
inaugurar el tram del metro de Barcelona, de 2.700 me-
tros, entre l’estació de la Sagrera i la de Vilapicina.
Era una nova expansió del metro, exigida per l’increment
urbanístic de Barcelona durant els anys cinquanta, quan
gran quantitat de terreny rural es va convertir en urbà i
va començar la construcció de molts edificis d’habitatges
que van anar configurant nous barris a la ciutat.
Tot això va fer posar sobre la taula el projecte d’un nou
metro, el qual va ser anomenat Transversal Alt i que ha-
via d’enllaçar els barris del Congrés i la Sagrera, Gràcia,
les Corts i la Ciutat Universitària. Amb el pas dels mesos,
aquest projecte va derivar en dos nous projectes: el pri-
mer de Sants a Collblanc, a partir de la línia del metro
Transversal que ja funcionava, i el segon, entre la Sagrera
i Horta. El primer projecte d’aquesta línia es va presentar
el 12 de febrer de 1953 i era una proposta que preveia
una via d’ample espanyol i que anava de l’estació de Na-
vas fins a la d’Horta (plaça Eivissa). Finalment, el projec-
te, modificat per l’Ajuntament perquè esdevingués el pri-
mer tram de la nova línia del Transversal Alt, es va
adjudicar el 27 de maig de 1955. El primer tram unia les
estacions de la Sagrera i Vilapicina. Els treballs d’aquesta
nova línia, construïda amb ample de via internacional, es
va inaugurar el 1959, amb cinc estacions: Sagrera, Con-
grés, Maragall, Virrei Amat i Vilapicina.
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
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NOT ÍC I E Sf
75 anys de biblioteques a Sant Andreu
La Biblioteca Ignasi Iglésias (Segre, 24-32) celebra
el seu 75è aniversari amb l’exposició “75 anys de bi-
blioteques a Sant Andreu de Palomar”, que es podrà
visitar del 9 de novembre al 31 de desembre. S’hi
mostraran documents com ara el Diari de la biblio-
teca o les fotografies inèdites de l’única biblioteca
desmuntable dissenyada durant la República pel
grup d’arquitectes GATCPAC. S’inaugurarà el 9 de
novembre a les 18.30 h.

El saT! puja el teló amb comèdia i dansa
El saT! Teatre (Neopà-
tria, 54) inicia la tem-
porada amb una
“comèdia àcida”, El
sueño de Bambi (fins al
17 d’octubre), de la Cia
Entropel. Del 22 d’oc-
tubre al 5 de novem-
bre, serà el torn de l’es-
pectacle de tap dance i
percussió africana Big
Drums, a càrrec de la
Camut Band Junior.

StopGAP, una de les millors companyies de dansa in-
tegrada del Regne Unit, presentarà Trespass del 12 al
14 de novembre.

Homenatge a Ignasi Iglésias
Com cada octubre, Sant Andreu ret homenatge a
Ignasi Iglésias. Serà el diumenge dia 10, i s’iniciarà
a les 10.30 h, al cementiri de Sant Andreu, amb la
tradicional ofrena floral per part de les entitats a la
tomba del polític (va ser regidor de Barcelona) i
poeta. L’homenatge continuarà a la plaça Can
Fabra, davant del monument a Iglésias, amb música
i lectura de poesia. A les 12 h, hi haurà una ballada
de sardanes.

Programació infantil als equipaments
Els centres cívics i els casals de barri inicien aquest
mes el programa d’activitats infantils. El 16 d’octu-
bre, els petits poden anar a veure teatre al centre
cívic La Sagrera-La Barraca amb Un conte atabalat:
Banyetes (12 h). Altres propostes són l’espectacle
d’animació Vine a ballar! (casal de barri Congrés-
Indians, el dia 23 a les 12 h) o un Taller de la casta-
nyada (centre cívic Trinitat Vella, el dia 26 a les
17.30 h).

El Districte s’acosta al veïnat dels barris
Alexandra Rubio

Ara fa un any, els distric-
tes de la ciutat van in-

corporar la figura del tècnic
de barri amb l’objectiu d’afa-
vorir una comunicació més
directa i propera entre els
ciutadans, les entitats i l’Ad-
ministració. Per altra banda,
el Districte de Sant Andreu
té un conseller de Districte
destinat a cada un dels sis
barris que en formen part.
Els sis tècnics de barri del

Districte de Sant Andreu ac-
tuen com a mediadors entre
les demandes dels veïns i
veïnes i l’Administració. En
aquest sentit, la seva feina
de reponsabilitat social els
ha permès conèixer i fer se-
guiment de les peticions de
la gent del barri, així com co-
ordinar els diferents òrgans
de participació i impulsar
més mecanismes de consul-
ta. El seu treball d’atenció
personal al veí ha estat es-

sencial perquè els consellers
de barri, des de la seva ves-
sant de responsabilitat polí-
tica, hagin tingut present en
tot moment les demandes
dels ciutadans del districte.
D’aquesta manera, ambdós
professionals, tècnics i con-
sellers, han assumit el rol
d’engranatge entre persones
i Administració i, al mateix
temps, han esdevingut un
element més de participació
ciutadana.

Consell de barri a Baró de Viver.

Thais Gutiérrez

El passat mes d’agost es va
donar el tret de sortida a

les obres de remodelació i mi-
llora de la plaça Baró de Viver,
un espai fonamental per a la
vida de Sant Andreu, que ha-
via quedat obsolet pel pas del
temps. El projecte preveu
treure molts elements de la
plaça que actualment estan
malmesos i sanejar tot l’espai
de manera general i renovar el
mobiliari urbà, la pavimenta-
ció, l’enllumenat i la vegetació.
Els responsables del projecte
–que té un pressupost
d’1.275.000 euros– volen eli-
minar una sèrie d’elements
que hi ha a la part nord de la
plaça que havien de servir
com a elements interiors
d’un equipament que no es
va fer mai; volen fer accessi-

bles tots els nivells, perquè hi
ha dues cotes a diferent alça-
da, i per tant s’eliminaran els
desnivells amb les terrasse-
tes. D’altra banda, es vol ga-
rantir l’accessibilitat a totes
les persones i per això es farà
una rampa central i es poten-
ciaran les circulacions trans-
versals i longitudinals per
tota la plaça. Com que actual-
ment hi ha un excés d’ombra
a la zona nord que hi fa més
viu el fred a l’hivern i fan-
gueig als sorrals els dies de
pluja, s’ha decidit ampliar la
plaça dura en aquesta direc-
ció per resoldre aquest pro-
blema. Els arbres actuals
–que estan molt ben distri-

buïts i en molt bon estat– es
mantenen, tot i que alguns
canviaran de nivell, i es man-
té també l’espai per als jocs
infantils, tot i que amb una
nova configuració. Aprofitant
que es fan tots aquests canvis
també es farà una renovació
del sistema de recollida d’ai-
gües i del sistema de reg. Els
responsables del projecte as-
seguren que durant els mesos
que durin les obres s’inten-
tarà ocupar el mínim espai
possible per tal de causar les
mínimes molèsties als veïns.
La renovació d’aquesta plaça
era una reivindicació antiga
dels veïns i veïnes de Sant
Andreu i s’espera que un cop
les obres estiguin acabades, a
la primavera del 2011, l’espai
recuperi tot el seu protago-
nisme com a punt vital de la
vida del barri.
Aquesta obra és la primera de
la Llei de barris, un projecte
de més de 17 milions d’euros,
finançat entre l’Ajuntament
de Barcelona i la Generalitat
de Catalunya.

El passat mes
d’agost van
començar les obres
de remodelació de
la plaça Baró de
Viver, un projecte
que millorarà
l’aspecte general
d’aquest important
espai del barri

Obres a la plaça Baró de Viver.

Ja estan enmarxa les obres de
millora de la plaça Baró de Viver

E SCOLTANT E L S VE ÏN SA
El projecte inicial de reforma de la plaça Baró de Viver va

ser presentat als veïns del barri perquè coneguessin els

detalls de les obres. Un cop va estar més definit, es va fer

una altra reunió amb les entitats del barri per escoltar les

seves propostes i suggeriments i intentar introduir-les en

una reforma que pretén millorar molt la vida del veïnat.
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Beatriu Sanchís

El passat agost es va inaugurar un
nou vial que connecta els vehicles

que vénen de la ronda del Litoral i vo-
len incorporar-se a la Meridiana en di-
recció a la sortida nord de la ciutat. Es
tracta d’un nou accés a la avinguda Me-
ridiana, que parteix de la Via Favència,

a tocar de la plaça Josep Andreu i Abe-
lló. Amb aquesta actuació, es podrà
reurbanitzar i ampliar aquesta plaça i
pacificar la carretera de Ribes al seu
voltant. L'objectiu del vial és millorar la
interconnexió entre els barris de Trini-
tat Nova i Trinitat Vella. Té una llarga-
da d'uns 650 metres i efectua una con-

nexió a través d'un túnel de 85 metres
de llarg. D’aquesta manera, la zona es
recuperarà per al barri i la plaça Josep
Andreu i Abelló es convertirà en un
gran espai verd. Aquesta acció és la pri-
mera peça de tot un projecte global per
transformar els accessos al barri de la
Trinitat Vella. Hi ha altres projectes,
uns en fase d'execució i d’altres en fase
de tramitació, com la construcció de
tres edificis d'habitatges de protecció
oficial a la confluència de la carretera
de Ribes amb l'avinguda Meridiana i al
solar que hi ha davant la plaça Josep
Andreu i Abelló. També s'hi duran a
terme obres de millora de la connecti-
vitat del barri i de la seva accessibilitat,
reformes a l'entorn del passeig de San-
ta Coloma i un nou carril Bus-VAO. El
nou vial pacifica l’entorn de la plaça Jo-
sep Andreu i Abelló, serveix per trans-
formar els accessos al barri i apropa
persones i vehicles de la Trinitat Vella
amb la Trinitat Nova. Aquesta acció
també permet cosir la Trinitat Vella
amb Sant Andreu. L’actuació del nou
vial és una peça més que forma part de
tots els projectes que es desenvolupa-
ran al seu voltant, amb la finalitat d’eli-
minar l’aïllament de la Trinitat Vella
amb els barris del seu entorn.

Nou carril de connexió entre el
nus de la Trinitat i laMeridiana

URBAN I SME

Un cotxe circula pel nou vial.

Per a barcelonins
encuriosits
Si algú pensa que ho sap tot so-
bre Barcelona, aquest és el seu
llibre. Són 772 propostes inespe-
rades, “resultat d’una tria perso-
nal i subjectiva”, diu l’autora.
Què tal descobrir el lloc on Lorca
va llegir Doña Rosita a Margarida
Xirgu? O visitar una de les dues
úniques botigues de canelobres
d’Europa? O...?

Barcelona Insòlita
Autors: Neus Bergua
Edita: Ajuntament de Barcelona
PVP: 28 euros

LLIBRES

E L S GRUPS MUN IC I PA L S OP INENO

GRUPS MUNICIPALS

El 22 de setem-
bre, l’alcalde, Jor-
di Hereu, i l’AV la
Sagrera van sig-
nar l’acord sobre

el Pla d’Equipaments de la Sa-
grera. Són deu solars destinats
a trenta equipaments que do-
nen resposta a les necessitats
dels veïns actuals i futurs de la
Sagrera. Per a l’equip de govern
de la ciutat, els equipaments de
servei públic (educatius, sanita-
ris, cívics, culturals, per a enti-
tats, assistencials i esportius)
són una prioritat. Una adminis-
tració a Catalunya que remi en
la mateixa direcció n’és la ga-
rantia. Tot costa molt, i no no-
més els milions d'euros, sinó
també de voluntat política per
invertir els diners de tots i totes
allà onmolts anys ningú els ha
gastat perquè ha pensat que no
calia. Creuen que la Sagrera és
la perifèria de la ciutat i han
buscat mil excuses i han posat
poderosos entrebancs perquè
no es faci ni l’estació ni el túnel.
Fins i tot ha hagut de sortir la
Unesco a defensar les obres de
l’AVE! Ara som i serem centre
de ciutat!

Canvi real a la Sagrera:
Pla d’Equipaments

PSC. Gemma Mumbrú

Famés de cinc
anys, CiU va co-
mençar una cam-
panya de proxi-
mitat amb la

ciutadania coneguda com "Di-
gues la teva". Aquesta campa-
nya, basada en l'acció d'escoltar,
era posar nom a la tasca que
amb el seu dia a dia feien, i con-
tinuen fent, els consellers i les
conselleres municipals del nos-
tre grup. Aquesta tasca ens per-
met conèixer de primera mà la
realitat de les persones, dels ca-
rrers, dels barris i dels districtes
de la nostra ciutat. Això fa que
impulsem iniciatives per tal de
millorar i facilitar la vida als ciu-
tadans i ciutadanes. Malaura-
dament, sovint es queden no-
més en denúncies davant la
manca de lideratge i la passivi-
tat del governmunicipal.
Ens trobem en unmoment de-
cisiu, en un canvi de cicle. Toca
que recuperem la il·lusió per
participar en la vida pública i
dinàmica de la nostra ciutat.
Viurem aquests mesos amb in-
tensitat, un període que desitjo
que es basi en el joc net i
l’autèntic debat d’idees i projec-
tes. rblasi@bcn.cat

Digues la teva

CiU. Raimond Blasi

La inseguretat
continua sent un
dels principals
problemes que
afecten el nostre

districte. L’última enquesta de
victimització confirma el que el
Governmunicipal es nega a re-
conèixer i és que 26 de cada
100 santandreuencs van ser
víctimes d’un omés fets delic-
tius durant el 2009. Això signi-
fica un 9%més que l’any ante-
rior i situa la inseguretat al
districte per sobre de la mitjana
de tot Barcelona. Cal millorar la
coordinació entre els cossos de
seguretat i ampliar el nombre
d’agents perquè la presència po-
licial més àmplia a districtes
històricament més conflictius
no provoqui un trasllat de la de-
linqüència cap a altres districtes
com el nostre. Sant Andreu no
es una excepción a otras peti-
ciones barcelonesas como lu-
char contra la crisis y la delin-
cuencia aumentando el número
de policías, la atención a las
personas, conmás equipamien-
tos y servicios sociales, y con
una inmigración ordenada que
cumpla la ley y respete la ciu-
dad y el país que les acoge.

Més seguretat a
Sant Andreu

PPC. Emma Balseiro

Sant Andreu ha
engegat el curs
amb una nova es-
cola bressol,
l’EBM Icària, la

qual se suma a les altres nou
que estrena enguany Barcelo-
na, set de nova construcció i la
resta traslladades o rehabilita-
des totalment. Per al curs vi-
nent, està prevista l’obertura
de trenta centres més, fruit
d’una aposta ambiciosa del go-
vern municipal, que es va pro-
posar a l’inici del mandat do-
blar les places d’escolarització
pública en la franja de 0 a 3
anys. Ho complirem i ho farem
malgrat haver topat amb un
context de crisi sobrevinguda
que ha portat moltes ciutats a
ajornar o retallar les seves in-
versions i la seva despesa so-
cial, mentre que a Barcelona
l’hem enfortit. No conec cap
altra ciutat que inauguri dese-
nes de centres escolars en un
mandat marcat per la crisi. Des
d’ICV-EUiA, creiem plenament
en l’aposta per una educació de
qualitat, amb una xarxa d’equi-
paments estesa per tots els
districtes, que ofereixen cohe-
sió social i equitat territorial.

Deu noves escoles
bressolmalgrat la crisi

ICV-EUiA. Quim Mestre

Sant Andreu està
en un moment
de canvis, de
grans transfor-
macions urbanís-

tiques. Projectes com el Pla
Sant Andreu-La Sagrera, la
presó de la Trinitat Vella, el
canòdrom i el torrent de l’Es-
tadella, canviaran la fisonomia
dels nostres barris i condicio-
naran la nostra qualitat de
vida. Però aquests canvis urba-
nístics no s’han de dur a ter-
me a qualsevol preu: cal escol-
tar tothom, sense exclusions,
fer el retorn a la ciutadania i
complir el compromís de fer
allò que s’havia acordat. ERC
defensa l’urbanisme al servei
de les persones, que garanteixi
l’equilibri entre l’espai públic,
l’espai de convivència i el pri-
vat associat a l’habitatge. Un
model de ciutat mediterrània,
compacta, complexa, diversa i
amb mixtura d’usos que ens
defineix culturalment i ens co-
hesiona. La transformació dels
nostres barris és un gran repte
i hem de poder participar en el
procés de transformació i dis-
seny. Els barcelonins i barcelo-
nines volem decidir.

Decidir per avançar

ERC. Ester Capella
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MULT IMÈDI 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

Web Plànolbcn

Tots els carrers de la ciutat per veure
quins mitjans de transport i serveis de
tot tipus hi ha en cada lloc. A més, es
pot configurar el plànol segons les
necessitats. Totes les consultes sobre els
carrers de la ciutat, a un clic.
w20.bcn.cat/Guiamap/Default.aspx

Web Cap de setmana

Per conèixer totes les activitats culturals
i d'oci que ofereix Barcelona: propostes
teatrals, esportives, cinematogràfiques,
culturals... I també rutes per Barcelona,
exposicions, activitats infantils i llibres.
w3.bcn.es/XMLServeis/XMLHome
LinkPl/0,4022,120312746,00.html

wPOL I E SPORT IU

Pere S.Paredes

L’exposició “Torneo Passión”, quees va celebrar entre el 3 de se-
tembre i el 2 d’octubre passat, al cen-
tre cívic Sant Andreu, era el resultat
d’un projecte realitzat per Iñaky Ló-
pez i Vanessa Castro, integrants del
Fur Alle Falle, guanyadors del primer
premi de la Convocatòria de Projecte
del Concurs d’Arts Visuals Premi Mi-
quel Casablancas de l’any passat.
“Torneo Passión” és un projecte que
es basa en tres punts: l’estudi i l’anàli-
si de Passión, que era un col·lectiu
d’artistes que al final dels anys setan-
ta es van federar en lligues de bàs-
quet i waterpolo; el segon, un partit
de bàsquet entre diferents artistes de
Barcelona i un combinat del CB Sant
Andreu, i finalment, l’exposició que
es va fer al centre cívic Sant Andreu.
Per a David Armengol, membre de
Sant Andreu Contemporani i un dels
responsables de la coordinació d’a-

quests projectes presentats als Pre-
mis Miquel Casablancas, “aquest,
com d’altres, ha estat un projecte
molt elaborat i que ha tingut molta
relació amb el barri, sobretot la part

del partit que es va celebrar el de-
sembre passat, al pavelló del CB Sant
Andreu”.
L’equip Passión, que va jugar a Terce-
ra Regional la temporada 1977-78,

es caracteritzava per la seva manera
de jugar, on barrejava l’esport i l’art i
donava prioritat al joc creatiu per so-
bre de la competició. “Aquestes juga-
des –algunes es poden veure a
http://torneopassion.wordpress.com–
no volen ser una burla contra el con-
trari”, explica Armengol. “Passión ju-
gava sota les regles del bàsquet i el
waterpolo, però donava una volta
més i fusionava les seves idees creati-
ves, artístiques, amb l’esport.”

Més informació:
Centre cívic Sant Andreu
C. Gran de Sant Andreu, 111
Tel. 93 311 99 53

El projecte“Torneo
Passión”, de Fur Alle Falle,
va ser el guanyador de
la Convocatòria de
Projecte del Concurs
d’Arts Visuals Premi
Miquel Casablancas 2009

Passión va jugar a
Tercera Regional de
bàsquet la temporada
1977-78

“Torneo Passión” va portar una cistella de bàsquet a l’exposició.

‘Torneo Passión’, una exposició
sobre la fusió entre esport i art

Redacció
Imaginin un carnet que permeti
gaudir d’un fons de milers de lli-
bres, revistes, pel·lícules i CD a
les 200 biblioteques de la provín-
cia de Barcelona. Que permeti
utilitzar-hi Internet, tenir un ser-
vei de lectura a domicili o partici-
par en clubs de lectura, tot gra-
tuïtament. Imaginin un carnet
que també ofereixi descomptes i
promocions als museus, llibre-
ries, cinemes, sales de concert,
teatres, festivals i altres espais
com ara el Zoo de Barcelona.
Aquest carnet és el carnet de Bi-
blioteques de Barcelona.
El document, que és gratuït, es
pot demanar a les biblioteques de

la ciutat o a la pàgina web
www.bcn.cat/biblioteques. Gaire-
bé la meitat dels barcelonins (el
45,8 %, unes 600.000 persones)
ja el tenen. Els seus avantatges
són molts. Hi ha descomptes de
fins al 30% als museus, tarifes
reduïdes als cinemes i als con-
certs (hi ha teatres que ofereixen
descomptes del 50%...)
Els titulars del carnet poden
subscriure’s al butlletí electrònic
mesbiblioteques.com, amb infor-
mació actualitzada de l’oferta
d’activitats a les biblioteques i
dels descomptes puntuals o espe-
cials que ofereixen les entitats
adherides al conveni amb Biblio-
teques de Barcelona.

Més informació:
www.bcn.cat/biblioteques

El carnet cultural de Barcelona

S ERVE I PÚBL IC
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ENTR EV I S TA

Com és que va començar a jugar al
Martinec i no al Sant Andreu?
Era un nen molt actiu i m’agradava
molt el futbol. El meu cosí jugava al
Martinenc i el meu pare em va deixar
triar. Vaig començar a jugar de davanter
i extrem als 4 anys.
Als 10 anys, el fitxa l’Espanyol.
Comva anar això?
Als 9 anys ja em volien fitxar, però vaig
trigar un anymés. La gent de l’Espanyol
va parlar directament amb el meu pare.
Jam’havien vist jugar.
Què dóna estar tants anys al plan-
ter de l’Espanyol?
No només et formen cop a futbolista,
sinó com a persona. És la meva casa. Jo
he jugat per tot Barcelona amb els co-
lors de l’Espanyol. La ciutat esportiva és
on em sento bé. Segur que si em pun-
xen i em treuen sang és blanc-i-blava.
Quines són les claus del planter
“perico”?
És un treball de fa molt de temps, co-
mençant per la feina que va fer el se-

nyor Casanova. Ara està l’Antonio Mo-
rales i també s’està fent molt bona fei-
na, perquè s’està demostrant que estan
pujantmolts jugadors a Primera.
L’any 2006 va debutar a Primera.
Comho va viure?
Vaig debutar al camp del Vila-real. Vam
empatar a zero, però ho recordo amb
molta il·lusió perquè fer el salt de la Se-
gona B a Primera ésmolt diferent.
Què canviava d’una categoria a
l’altra?
El ritme de Primera és molt més elevat.
És veritat que hi ha grans jugadors a Se-
gona B que han jugat a Primera, però el
ritme és molt diferent. A la màxima ca-
tegoria hi hamés qualitat i qualsevol es-
pai s’aprofita ambmés intensitat.
Li va costar adaptar-se?
És complicat. Quan estàs al primer
equip l’adrenalina et puja a cada partit i
vas a mil revolucions. Amb el temps,
tens la mateixa intensitat, però aconse-
gueixes asserenar-te. A l’hora de pren-
dre decisions, l’experiència és un grau.
Per estar a Primera és fonamental la
qualitat i la sort, però els minuts i l’ex-
periència són fonamentals.
Al final, la sort també hi compta.
Sí, perquè hi ha molts jugadors que es-

tan lluitant per continuar a Primera. No
tothom hi arriba. El sacrifici i el treball
són fonamentals, però hi ha un punt
que notes que és el teu gran moment i
que l’has d’aprofitar. Hi ha jugadors a
qui els passa el tren i és difícil que els
passi un altre cop.

Un altre factor important deu ser
el psicològic: saber aguantar la
pressió, suportar la fama, etc.
No em considero un famós. Sóc un ju-
gador de l’Espanyol que abans jugava a
Segona B i que ara juga a Primera i que
surt a la televisió. Només això. Et de-
manen fotos i autògrafs igual que jo ho
feia quan era petit. Sóc una persona pú-
blica i coneguda, però resmés.
Però quan l’estadi coreja el seu
nomdeu impressionar…
Això és molt bonic, perquè des de petit
somies que succeeixi. Quan veus un
partit per televisió i veus la resposta de
l’afició és brutal. Sempre s’han de tenir
els peus a terra, però.

La temporada passada va guanyar
notorietat pels seus marcatges a
LeoMessi. Això és tot un honor!
Crec que l’equip va respondre molt bé i
vam fer unmolt bon treball defensiu en
equip. Messi és un jugador molt bo
amb un ampli repertori d’accions. És
molt difícil de parar i l’equip és el que
ajuda perquè quan hi ha suports defen-
sius tot ésmolt més fàcil.
En el futbol és fonamental l’equip.
Així és, el futbol és suport, ajuts, comu-
nicació. Quan un ataca, el company ha
d’ajudar. Si no hi ha comunicació, hi ha
més errors en contra.
Una bona temporada seria un bon
homenatge per aDani Jarque.
Sens dubte. Cal lluitar sempre pel seu
record. Quan som al camp pensem
sempre en el seu esperit lluitador, que
mai donava un partit per perdut. Sem-
pre era constant, tant als partits oficials
com als entrenaments. En Dani era un
lluitador invencible.
Algun dia penjarà les botes al Sant
Andreu, en honor al seu barri?
Ho he pensat més d’un cop. Encara
queda molt, però m’agradaria algun
dia retirar-me amb la samarreta qua-
dribarrada.

Javi Chica , de fensa latera l de l RCD Espanyol

A Chica li agradaria retirar-se al Sant Andreu.

25 anys.Nascut al barri de Sant Andreu.El carrer

Neopàtria va veure créixer aquest jove que va

iniciar-se alMartinenc i que des dels 10 anys

vesteix la samarreta del RCD Espanyol.Actualment

és defensa lateral“perico”a Primera Divisió

“El sacrifici i el treball són
fonamentals en el futbol”

“Segur que si em
punxen i em treuen
sang és blanc-i-blava”

Miquel
Pellicer


