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El passat 9 de juny l’alcalde, Jordi
Hereu, i la regidora del Districte,
Gemma Mumbrú, van presentar al
centre cívic Trinitat Vella els resul-
tats del procés participatiu per a l’e-
laboració del Pla Estratègic de Tri-
nitat Vella. Entre les principals
conclusions destaca la decisió, con-
sensuada entre entitats veïnals i
Ajuntament, de transformar l’espai
de l’antic centre penitenciari del
barri en un gran complex d’equipa-
ments, una gran plaça pública i
450 nous habitatges, dels quals el
90% seran de protecció. L’objectiu
del planejament és fer un nou barri
en aquella zona, remodelar els ha-
bitatges del patronat i connectar
millor la part del darrere del barri
amb el centre.

Consens per transformar l’espai
de la presó de la Trinitat Vella

El districte guanya dues
noves estacions demetro

CENTRALITAT

S’agilita la connexió
de tots els barris i el
centre de Barcelona

INTERCANVIADOR

La Sagrera esdevé eix
cabdal del transport
públic de la ciutat

FREQÜÈNCIA

El nou tram, de
2,8 km, tindrà un tren
cada tres minuts

Pàg. 3

ENTREVISTA Pàg. 8

Paco Ibáñez
Cantautor

“Al jovent actual li
han robat la cultura”

URBANISME Pàg. 6

Segona fase deCases
Barates del BonPastor
Un procés amb
participació veïnal

POLIESPORTIU Pàg. 7

Trofeu Barcelona
d’Hoquei Patins
El CP Congrés n’organitza
la primera edició

SERVEI PÚBLIC Pàg. 7

Ja es poden reciclar
les càpsules de cafè
Es poden portar a tots
els Punts Verds

BARRIS Pàg. 4

Baró deViver
dedica una plaça
a Francisco
Martínez Hueso

Pàg. 5Inici de les obres d’enderroc de la presó de Trinitat Vella.
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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
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. Noèlia Torres. Dimecres, de 18
a 19 h. Divendres, de 9.30 a 10.30 h.
Bon Pastor. Centre cívic del Bon Pastor. Pg. Enric San-
chis, 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 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. i
divendres, de 18.30 a 19.30 h.

Consell veïnal de Baró de Viver
Centre Cívic. Pg. Santa Coloma, 104, int.
Dilluns, 6 de setembre, a les 19 h.
Consell veïnal del Congrés-Indians
Casal Congrés-Indians. Manigua 25-35
Dilluns, 13 de setembre, a les 19 h.
Consell veïnal de Navas
Casal de Gent Gran. Sant Antoni M. Claret/Trinxant
Dimarts, 14 de setembre, a les 19 h.

ACTIVITATS

Fins al 27 de juliol
Cursos intensius de català
Centre cívic Sant Andreu (c. Gran de Sant Andreu, 111)
Segona convocatòria organitzada pel Consorci per a la
Normalització Lingüística.

INFANTILS

Diumenge 17 de juliol
Un tren petit
A les 12 h. Biblioteca Ignasi Iglésias-Can Fabra
(c. Segre, 24-32)
Activitat dins del cicle Lletra petita. Introducció a la
música amb objectes, contes, audicions que es van
presentant amb la participació dels pares, mares i els
seus fills. Per a infants d’1 a 3 anys.

Dilluns 26 de juliol
Mumificació: el ritual funerari
de l’antic Egipte
A les 19 h. Biblioteca Sagrera-Marina Clotet
(c. Camp de Ferro, 1)
Activitat dins del cicle Lletra petita, inclosa al progra-
ma Sac de rondalles.

MÚSICA

Dijous 19 d’agost
Concert de cantautors
A les 19 h. Biblioteca Ignasi Iglésias-Can Fabra
(c. Segre, 24)
Tres cantautors finalistes del 14è Concurs de Cantau-
tors que organitza el centre cívic Matas i Ramis de
Barcelona presenten les seves composicions.

EXPOSICIONS

Del 19 al 25 de juliol
L’adéu a la innocència
Casal de Barri Congrés-Indians (c. Manigua, 25-35)
de dilluns a divendres de 16 a 20 h dissabte i diumenge
de 10 a 14 h
Exposició de dibuixos d’infants que han viscut guerres
en èpoques i països diferents. Organitzada per La Casa
del Món i l’Institut Lluís Vives.

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

Respecta el silenci i el descans dels veïns
S’han de respectar leshores de descans dels
veïns i veïnes. Especial-
ment entre les 22 i les 8 h,
del matí hem de procurar
no fer activitats sorolloses.
Si tenim veïns i veïnes que
treballen de nit, és impor-
tant procurar no fer soroll
durant el dia. Dialogar i
conèixer els nostres veïns i

veïnes pot evitar que sor-
geixin conflictes grans de
petites desavinences i, a
més, ens facilitarà una
bona convivència.
No oblidis avisar i parlar
amb els teus veïns i veïnes
quan hagis de fer una acti-
vitat extraordinària que pu-
gui ocasionar sorolls o
molèsties als altres.



Belén Ginart

En actitud concentrada i
amb bon pols, un grup de

nens s’esforçava el matí del
dissabte 26 de juny a acolorir
un dibuix amb la difícil con-
signa de no sortir de les rat-
lles marcades. No era un di-
buix escollit a l’atzar. Era el
plànol del metro de Barcelo-
na, amb les incorporacions
de La Sagrera i Onze de Se-
tembre, les noves estacions
de l’L9/L10 del metro que
serviran per apropar una
mica més tots els barris de
Sant Andreu i el centre de la

ciutat. La sessió artística
col·lectiva va ser un dels
molts actes organitzats al
carrer Felip II amb Meridiana
per celebrar l’entrada en ser-
vei de les noves estacions.
Mentre els nens pintaven, a
l’escenari les vitalistes can-
çons del grup Pentina el gat
posaven la banda sonora a
una jornada presidida per un
sol resplendent i per l’alegria
de molts veïns de sentir com
s’ha acomplert una antiga re-
clamació, la de l’arribada del
metro a tots els racons del
districte. El tram del carrer

tancat per a la festa es va
convertir en una improvisada
pista de ball per a moltes fa-
mílies, les quals van poder
gaudir també de la desfilada
dels gegants i els trabucaires

de Sant Andreu, la ballada de
sardanes i les actuacions or-
ganitzades per diferents enti-
tats.
El president de la Generali-
tat, José Montilla, l’alcalde,
Jordi Hereu, i la regidora del
Districte, Gemma Mumbrú
van asistir a la festa. “Signifi-
ca cosir el barri del Bon Pas-
tor amb el de la Sagrera, i sig-
nifica també cosir Barcelona
amb Santa Coloma i Badalo-
na”, va resumir la regidora
del districte, Gemma Mum-
brú, per explicar la importàn-
cia estratègica de les noves
estacions del metro. Amb
l’arribada de l’L9/L10, La Sa-
grera es converteix en un dels

nuclis més potents de la xar-
xa de transport públic de la
ciutat. “Reforçarà tota la part
sud de Sant Andreu i enforti-
rà el seu teixit comercial i
humà”, va reblar l’alcalde de

Barcelona, Jordi Hereu, que
va agrair l’empenta i la pa-
ciència dels veïns, dos ele-
ments essencials en la culmi-
nació d’aquest projecte.
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La regidora, el president de la Generalitat i l’alcalde amb alguns dels participants a la festa.

CIUTADANS OPINEN

Claudino Alves
Jubilat

Es lo mejor que se
podía hacer para
Badalona y Santa
Coloma. Va con un poco
de retraso, pero al final
se ha conseguido.

Antonio Madurell
Jubilat

És molt maca, esperem
que aviat funcioni de
punta a punta. És una
millora en el transport
per a tota la ciutat.

Alberto Andrade
Ajudant de cuina

Estoy muy a favor, así
Barcelona está mejor
comunicada. Es una
parada que está muy
bien señalizada.

Mariona Rafecas
Auxiliar
administrativa

Me parece muy buena,
es nueva, bonita, espa-
cial y está muy bien
que vaya sin conduc-
tor. Lo único es que
dejan poco espacio para
subir al vagón.

Olaya Ortega
Empresària

Boníssima. Jo visc i tre-
ballo al Bon Pastor i
necessitàvem un tram
bo de comunicació amb
la Sagrera, perquè els
autobusos es quedaven
curts.

Ricard Vila
Cuiner

Molt bona. Jo he anat
de la Sagrera al Bon
Pastor i del Bon Pastor
a la Sagrera i tot funcio-
na perfectament. De
moment cap queixa.

Q u i n a é s l a s e v a o p i n i ó s o b r e a q u e s t a n o v a p a r a d a d e m e t r o ?

Una festa al carrer celebra
l’arribada de la línia 9 a La Sagrera

Un intens programa festiu va

saludar l’entrada en servei de les

estacions de La Sagrera i Onze de

Setembre, que agiliten la conne-

xió de tots els barris del districte

amb el centre de la ciutat

La Sagrera és un
dels nuclis més
potents de la xarxa
de transport públic
de la ciutat

U N T R E N C A D A T R E S M I N U T SA
El nou tram ara inaugurat té 2,8 km de línia i dóna servei als barris de Sant Andreu i La

Sagrera i connecta el Bon Pastor amb la resta de la ciutat. Les noves estacions concen-

traran gradualment fins a 37.500 viatgers cada dia. Amb les noves incorporacions,

l’L9/L10 té 11 estacions i 11 km de distància. A més, agilita la connexió de Barcelona

amb els municipis de Santa Coloma i Badalona. El nou tram, amb un tren cada tres

minuts, comporta la normalització d’horaris a l’L9/L10.
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BARR I S

Sonia Doctor

Baró de Viver va dedicar
un sentit homenatge a

unes de les persones que
més van lluitar per la millora
del barri durant els anys 70:
Francisco Martínez Hueso.
El passat 18 de juny, desenes
de veïns i veïnes van desco-
brir la placa que dóna nom a
partir d’ara a l’interior d’illa
comprès entre els carrers
Quito, Ciudad Asunción,
Clariana i Clarà i que recor-
darà per sempre aquest po-
pular líder veïnal. “Les perso-
nes que lluiten diàriament
pels barris es mereixen més
que ningú aparèixer en les
places i els carrers de la ciu-
tat”, va expressar el germà de
l’homenatjat, Joaquim Mar-
tínez Hueso.
L’alcalde, Jordi Hereu, que
també va participar de la fes-
ta, juntament amb el presi-
dent del Consell Municipal,
Joaquim Mestres, i la regi-
dora del Districte, Gemma
Mumbrú, va agrair als veïns i
veïnes de Baró de Viver el
seu esperit i va dedicar l’acte
a “tots els Franciscos Martí-
nez Hueso que van prendre

el testimoni de la seva lluita”
per continuar treballant per
millorar aquest barri en el
present i en el futur.

Martínez Hueso va ser presi-
dent de l’Associació de Veïns
durant la dècada dels setan-
ta i fundador de l’Escola de
l’Esperança. Com algunes
persones de l’època, va tre-

ballar intensament per acon-
seguir habitatges dignes tot
impulsant el procés de re-
modelació de les Cases Bara-
tes. i millors serveis per al
barri, com la creació de l’es-
cola de formació professio-
nal. “Sou l’exemple que no hi
ha dificultats quan hi ha
gent que s’estima el seu ba-
rri”, va expressar l’alcalde,
Jordi Hereu, en acabar l’acte.
Nens i pares, nadons i gent
gran van celebrar també el
tret de sortida oficial de la
Festa Major, amb una cerca-
vila que va recórrer els car-
rers del barri a ritme de ba-
tucada.

El germà deMartinez Hueso, l’alcalde, la regidora del Districte i
el president del Consell Municipal després de descobrir la placa.

MartínezHueso va
ser undels veïns
quemés va lluitar
per la remodelació
del barri

Desenes de veïns
van celebrar un acte
popular per
recordar aquest
líder veïnal dels
anys 70 i donar el
tret de sortida a la
Festa Major

Baró de Viver dedica una plaça
a FranciscoMartínez Hueso

Reobertura del bar Versalles, el passat 11 de juny.

El barri tenia ganes de tornar a veure
obert el bar Versalles. Aquestes ganes es

van fer evidents en l’acte de reobertura del
passat 11 de juny. Els veïns i veïnes van om-
plir el local a vessar i es mostraven satisfets
de poder gaudir novament d’un local tan
emblemàtic i amb tanta història. El bar Ver-
salles estava tancat des del maig de 2009 a
causa de les dificultats econòmiques que
van patir els anteriors gestors. L’artífex de la
recuperació del local és un antic treballador
del bar, Cristian Puigdollers, que va fer l’es-

forç inversor conscient que per als veïns tor-
nar a tenir el Versalles era tan desitjat com
ho era per a ell. En la nova etapa, el bar re-
cupera la barra central, les taules de marbre
i les làmpades, per recrear la decoració
d’anys enrere. Al soterrani hi ha l’espai Cent
per cent Versalles, un bar de copes on a més
es faran concerts i actuacions diverses.

Bar Versalles
Gran de Sant Andreu, 255
Telèfon: 690 900 056

E L TAULE L L

El Versalles torna a obrir les portes

Joan Anton Font

El complex de l’Heron City, poc després de la seva
inauguració. (Foto: JMC).

D’espai rural a
l’Heron City
Quan el camp passa d’espai rural a urbà, comença el
procés que porta a la desaparició de gairebé tots els ele-
ments rurals d’aquell indret. Una d’aquestes transforma-
cions són les que va patir una part de Sant Andreu de Pa-
lomar a partir de 1839 –en el que avui es coneix com a
barri de Porta–, quan es va decidir que el nou cementiri
es construiria a tocar de la masia de Can Valent.
Aquest lloc, que estava relativament apartat del nucli po-
blacional, va començar a canviar l’aspecte d’aquell indret.
Una metamorfosi general que va anar fent desaparèixer
les terres de conreu per dedicar aquells espais a altres
usos. La més important d’aquestes transformacions es va
produir quan es van instal·lar els tallers ferroviaris en
aquesta zona el 1880, una activitat que es va perllongar
fins al 1964. Net, finalment, aquest gran espai, en les dè-
cades següents i després de diferents reivindicacions, gran
part d’aquests terrenys es van dedicar a equipaments, com
el complex esportiu de Can Dragó. Però també una part es
va dedicar a l’oci. Pel que fa a l’oferta d’esbarjo, cal esmen-
tar el complex lúdic Heron City, inaugurat el 20 de setem-
bre de 2001. Una instal·lació que aplega 16 sales de cine-
ma, totes en grada, tres discoteques, una bolera, diferents
botigues i establiments de restauració, a més d’un hotel de
tres estrelles i 144 habitacions.
Tota una gran metamorfosi d’un espai rural que en poc
més de cent seixanta anys, repartits en tres segles, ha
canviat el conreu de la vinya i les hortalisses per la venda
de les crispetes i refrescos.
Si té fotografies o documents del seu barri, en pot fer
donació a l’Arxiu Municipal del Districte, 93 291 68 36

J. M. ContelÀLBUM HISTÒRIC
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NOT ÍC I E Sf
Mostra de curtmetratges Dr. Mabuse
Va néixer per ampliar la programació de la Festa Ma-
jor de la Trinitat Vella, amb tant d’èxit que ha pres
dimensió de ciutat. La IX Mostra de curtmetratges
Dr. Mabuse s’ha celebrat al principi de juny amb la
seva doble cita al centre cívic Trinitat Vella (Forada-
da, 36-38), el 5 de juny, i a la plaça del Rei, el dia 12.
S’hi van exhibir deu curtmetratges, seleccionats en-
tre els 235 presentats a la mostra.

Homenatge aMoisès Broggi
El Consell de la Gent Gran de Sant Andreu va viure
una emotiva jornada arran de l’homenatge que va
retre al doctor Moisès Broggi (Barcelona, 1908) el 31
de maig a la seu del Districte. Amb 102 anys acabats
de fer, el metge i cirurgià, Creu de Sant Jordi de la
Generalitat, hi va rememorar la seva trajectòria,
sempre al servei dels altres. El Consell li va lliurar
una placa en reconeixement a tota una vida dedicada
a ajudar les persones.

Patis oberts a l’estiu
Nens, nenes i adolescents poden jugar als patis de les
escoles del barri aquest estiu. Fins a l’1 d’agost, l’es-
cola Baró de Viver (Tucumán, 1) obre el seu pati de
dilluns a divendres, de 17 a 20 h; dissabtes,
d’11 a 14 h i de 17 a 20 h; i diumenges, d’11 a 14 h.
El pati de l’escola Pompeu Fabra (Olesa, 19) estarà
obert de dilluns a divendres, de 18 a 21 h; dissabtes,
d’11 a 14 h i de 16 a 19 h, i diumenges, d’11 a 14 h.
www.bcn.cat/tempsdebarri

Guia d’escriptors de Sant Andreu
El Consell de Cultura de Sant Andreu ha començat a
elaborar una guia d’escriptors del districte, tant els
qui hi viuen com els qui hi estan implicats. Les perso-
nes interessades poden adreçar-se a les biblioteques
municipals del districte abans del 30 de setembre:
Biblioteca Bon Pastor (93 498 02 16), Garcilaso (93
256 29 48), Ignasi Iglésias-Can Fabra (93 360 05 50)
i La Sagrera-Marina Clotet (93 340 86 75).

Comencen les obres de reurbanització del carrer Nobel
Alexandra Rubio

Una de les vies del nucli an-
tic del barri de la Sagrera,

el carrer Nobel, es transfor-
marà en una calçada de plata-
forma única que donarà prio-
ritat als vianants. Aquesta
remodelació és la darrera que
es farà al centre sagrerenc,
després de la del carrer Garci-
laso, els jardins d’Elx i els car-
rers de Filipines, Monlau,
Mossèn Juliana i Vallès i Ri-
bot. En paraules de la regidora

del Districte, Gemma Mum-
brú: “Es vol tenir pacificat el
centre històric de la Sagrera
abans que l’estació de l’AVE si-
gui una realitat i això per un
motiu clau: perquè fer una
gran infraestructura al barri
no ha de significar l’oblit de la
zona on viu la gent de la Sa-
grera de tota la vida”. Concre-
tament, l’actuació del carrer
Nobel consisteix en la col·loca-
ció de nou mobiliari urbà, la
neteja de façanes i pintades i,

finalment, la remodelació de
les voreres i l’elevació del pavi-
ment central, que transfor-
marà la calçada en una sola via
amb preferència per als via-
nants. A banda de la urbanit-
zació del carrer, i amb la inten-
ció de procurar l’estalvi
energètic, s’hi renovarà l’enllu-
mentat i s’hi plantarà una
nova línia d’arbrat del principi
al final de la via. Es preveu que
els treballs tinguin una durada
de tres mesos.

Les obres al carrer Nobel.

Daniel Venteo

Després de molts mesos
de treball, el procés par-

ticipatiu per a l’elaboració del
Pla Estratègic de la Trinitat
Vella ha donat els seus resul-
tats. Veïns, entitats i tècnics
municipals implicats en el
grup de treball han consen-
suat la proposta definitiva de
modificació de Pla General
Metropolità per transformar
aquest espai del districte.
El nou plantejament urbanís-
tic presentat aposta per fer
de la Trinitat Vella un barri
amb més habitatge protegit,
més equipaments de barri i
noves zones verdes en els
més de 20.000 m2 de superfí-
cie en transformació. En con-
cret, seran 450 nous habitat-
ges, dels quals el 90% estarà

destinat a habitatge protegit
per a gent gran, joves i rea-
llotjament, sense oblidar una
nova residència de gent gran
i un centre de dia. A aquesta
promoció, s’hi sumarà un
equipament cívic amb un
centre de serveis socials, un
espai jove i un altre per a en-
titats. En paraules de l’alcalde
de la ciutat, Jordi Hereu, "Es-
tem vivint el procés d'inver-
sió més important de la
història de la Trinitat Vella".
La transformació d’aquest es-
pai, que és irreversible, co-
mençarà a ser realitat un cop
la Generalitat de Catalunya
comenci l’enderrocament de
les velles instal·lacions del
centre penitenciari. Abans,

però, cal que se’n vagin al-
guns treballadors del Depar-
tament de Justícia que enca-
ra hi viuen i esperar la
construcció del centre peni-
tenciari de la Zona Franca, el
qual permetrà suprimir de
manera definitiva les més de
120 places de centre obert
que funcionen en l’actualitat.

Concert de Paco Ibáñez
El 4 de juny el cantautor Paco
Ibáñez va actuar davant de
l’edifici, en homenatge a totes
les preses polítiques de la dic-
tadura franquista tancades
en aquella presó en el marc
de la Festa Major de la Trini-
tat Vella.

Al solar de l’antic
centre penitenciari
es construiran 450
nous habitatges,
una gran plaça i un
equipament cívic
amb espais per als
joves i les entitats,
així com un centre
de serveis socials

Concert de Paco Ibáñez, davant l’antiga presó.

Habitatge protegit i equipaments
a l’antiga presó de la Trinitat Vella

L A N O VA T R I N I TAT V E L L AA
La recuperació del solar de l’antic centre penitenciari no serà l'únic element de transforma-

ció del barri,perquè la Llei de Barris ha permès realitzar diversos projectes com la reurbanit-

zació de carrers i la instal·lació de diverses escales mecàniques.Aquesta llei,que permet una

inversió econòmica de més de 17 milions d'euros al barri entre els anys 2006 i 2010, també

ha fet possible iniciar la construcció de la biblioteca del barri i d’un nou aparcament públic.

Aquí també s'hi farà el nou CAP de la Trinitat Vella i una altra escola bressol amb capacitat

per a 119 infants.
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Belén Ginart

Els pares de Joaquina Brugués van
arribar al Bon Pastor el 1929, vuit

anys abans que ella naixés. Tota la vida
ha viscut al mateix pis, a les Cases Bara-
tes del barri. Ara, la il·lusió la desborda
quan explora el nou pis de la família (el
compartirà amb el fill, la nora i els
néts). És un dels 190 habitatges de la

segona fase d’edificació emmarcada en
l’ambiciosa remodelació del barri, un
projecte gestionat pel Patronat Munici-
pal de l’Habitatge i guardonat amb el
premi a la millor actuació integrada de
l’Associació Catalana de Promotors Pú-
blics de Sòl i Habitatge (AVS Catalu-
nya). Un premi orotgat a tot el projecte
de substitució de les Cases Barates com

a exemple de procés ben planificat i so-
cialment beneficiós.
La remodelació del Bon Pastor consta
de cinc fases, que preveuen la substitu-
ció de 784 de les antigues Cases Barates
per 915 nous habitatges, construïts
amb criteris de sostenibilitat. A més,
engloba la urbanització de la zona, que
parteix de la redefinició i millora de l’es-
pai públic. El procés compta amb l’estre-
ta participació dels veïns, convidats a
fer-hi tot tipus d’aportacions en relació
amb les necessitats específiques pel que
fa a l’espai públic i els habitatges.
Els 190 habitatges de la segona fase se
sumen als 152 de la primera, ja adjudi-
cats i ocupats per veïns. La tercera fase
ja s’ha engegat. La tipologia dels nous
edificis inclou habitatges de dos, tres i
quatre dormitoris, i els adjudicataris po-
den escollir entre les fórmules de llo-
guer i compra. En aquesta segona fase,
les proporcions són de 40% de lloguer i
60% de compra. Tot i que es van co-
mençar abans de l’entrada en vigor del
codi tècnic d’edificacions, els habitatges
en respecten les exigències d’eficiència
energètica i aïllament tèrmic i acústic.
Els carrers s’acaben aquest mes de juliol
i les claus dels habitatges es donaràn a
la tardor.

URBAN I SME

La regidora, GemmaMumbrú, visitant un dels nous pisos amb els adjudicataris.

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

GRUPS MUNICIPALS

El 21 de juny, l’al-
calde Jordi Hereu,
el president José
Montilla i el mi-
nistre José Blanco

van posar la primera pedra de
l’estació d’alta velocitat de la Sa-
grera. Fou el dia més important
per al districte en la seva histò-
ria recent perquèmostra l’apos-
ta de totes les administracions
per transformar un espai de la
ciutat que no podria progressar
sense la construcció d’una gran
infraestructura. Per això, hem
de dir clarament que els partits
que s’oposen al túnel de l’AVE
amb arguments tècnics incon-
sistents (la UNESCO ha estat
rotunda en l’afirmació que no hi
ha capmotiu de preocupació)
ho fan també contra l’estació,
perquè sense la connexió amb
Sants no tindria sentit. Sense
estació, no hi hauriamillores ni
a la Sagrera ni a Sant Andreu. La
seva primera pedra és també la
dels equipaments del voltant,
del parc de 3,7 quilòmetres, de
l’habitatge públic, d’activitat
econòmica generadora d’ocupa-
ció i de l’estació de la L 9 i la L
10 del metro inaugurada el 26
de juny.

L’estació de la Sagrera.
Compromís conjunt

PSC. Gemma Mumbrú

S’ha posat la pri-
mera pedra de la
futura estació de
la Sagrera (la de-
sitjada). Una es-

tació que havia d’estar acabada
el 2009, i amb el TAV ja circu-
lant! El barri de la Sagrera fa
massa temps que espera millo-
res i equipaments hipotecats
amb l’excusa del TAV. Un TAV
que no donarà resposta a totes
les velles reclamacions. Però
avui us volia parlar del Bon
Pastor, un barri viu i divers
que necessita la complicitat de
tots plegats per resituar-lo.
S’hi han fet millores, hi ha
arribat l’L-9, hi ha engegat el
Pla de les cases barates. I, ma-
lauradament, les cases barates
han estat notícia. S’ha donat
un mala imatge del barri, fruit
de la improvisació i de la man-
ca de sensibilitat per un barri
pel qual moltes persones tre-
ballen. Potser amb punts de
vista diferents, però amb un
mateix objectiu, i això no aju-
da. La tasca de la regidora i el
seu equip ha de ser sumar i
multiplicar esforços i no restar
i dividir el districte.
rblasi@bcn.cat

D’endarreriments i
d’enderrocaments

CiU. Raimond Blasi

El alcalde se ha
obsesionado en
los últimos meses
con dos propues-
tas estrella: la

consulta sobre la Diagonal y los
Juegos Olímpicos de Invierno
del 2022, propuestas que se es-
trellan contra la realidad. Bar-
celona necesita cambiar las
prioridades de Hereu. Las mías
son las políticas sociales, la in-
migración y luchar contra la
crisis y la delincuencia.
A Sant Andreu, fa pocs dies es
col·locava, per fi, la primera pe-
dra de l'estació de la Sagrera.
Això sí, les obres comencen amb
un escandalós endarreriment,
de la posada enmarxa prevista
inicialment el 2012 al 2016.
Així mateix, els retards han pro-
vocat ja uns sobrecostos del
268%més del pressupost ini-
cial, i l’obra costa 900milions
d'euros que haurà de sufragar
en part l'Ajuntament, quan el
PleMunicipal va aprovar que la
obra fos pagada íntegrament
per l'Estat. També han de ser
una prioritat tots els projectes
urbanístics de la zona com la
construcció d'habitatge públic,
equipaments i zones verdes.

Prioridades
equivocadas

PPC. Alberto Fernández

Aquest mandat
hem impulsat un
dels projectes
més ambiciosos
en política juve-

nil: el desplegament d’un pla
que farà que, l’any 2015, hàgim
passat de 18 a 50 equipaments
per a la gent jove: punts d’in-
formació, casals, serveis espe-
cialitzats en habitatge, treball,
associacionisme... A Sant An-
dreu hem ampliat l’espai jove
Garcilaso i hi hem posat en
marxa un Punt d’Informació
Jove que, juntament amb la
resta d’equipaments juvenils,
ofereixen durant l’estiu un am-
pli ventall d’activitats per a tots
els gustos. Concerts, exposi-
cions, tallers, cinema a la fres-
ca..., un munt d’opcions, totes
gratuïtes, per gaudir d’un estiu
que arriba en un context
econòmic que també està casti-
gant amb força la gent jove, di-
rectament afectada per l’atur i
la precarietat que s’estenen en
temps de crisi. A Barcelona, hi
estem fent front, també amb
programes específics per a jo-
ves com l’Activa’t per l’ocupació
o els tallers de formació i de re-
cerca de feina.

Lleure i suport
per a la gent jove

ICV-EUiA. Quim Mestre

Als barris de la
Trinitat Nova i la
Trinitat Vella, hi
passen coses im-
portants des del

punt de vista urbanístic i demo-
bilitat, com ara l’existència d’e-
quipaments compartits entre els
dos barris, el nou projecte de
l’ecobarri de Vallbona i la con-
nectivitat del transport públic.
Això comporta l’ampliació imi-
llora del pont de Sarajevo per tal
que no sigui únicament una es-
tructura de pas de connectivitat,
sinó que també facimoltmés
amable l’intercanvi i lamobilitat
entre els dos barris. Creiem que
hemd’aprofitar les obres que es
facin per a lamodificació del car-
ril VAO i d’altres que afecten els
entorns del pont per fer ja ara
les reserves corresponents per a
una futura ampliació. Per això,
Esquerra va fer la proposta d’en-
carregar un projecte d’ampliació
del pont de Sarajevo a la Comis-
sió d’Urbanisme de l’Ajunta-
ment de Barcelona, que va tenir
el suport de tots els grupsmuni-
cipals. El pont de Sarajevo ha
d’esdevenir un eix cívic de comu-
nicació entre els barris de la Tri-
nitat Nova i la Trinitat Vella.

Relligant els barris

ERC. Ester Capella

La Setmana Tràgica
Llibre que s’afegeix al conjunt
d’activitats que s’han organitzat
a la ciutat amb motiu del cente-
nari, el juliol del 2009, de la Set-
mana Tràgica, també coneguda
com a gloriosa, roja o sagnant.
Aplega vuit articles des de la
perspectiva de l’antropologia,
l’arquitectura o la història.

Tràgica, roja i gloriosa:
una setmana de 1909
Autors: José Álvarez Junco
i altres
Edita: Ajuntament de Barcelona
i Arxiu Nacional de Catalunya
PVP: 15 euros

LLIBRES

El BonPastor enllesteix la
segona fase de les Cases Barates
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MULT IMÈDI A

TELEVISIÓ

BTV
“Connexió Barcelona”
De dilluns a divendres, de 17 a 20 h
“Info Barris”. Dimarts a les 14.50 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 té sang

Enguany, Barcelona és la capital mundial
dels donants de sang. A banda de conèi-
xer de més a prop el fet de donar sang, al
web Barcelonatesang.com, també podreu
participar en concursos i trobar informa-
ció sobre cinema, televisió, literatura,
gastronomia...
www.barcelonatesang.com

Web del Grec

Si no us voleu perdre ni un detall del
Festival Grec, entreu al seu web. Hi tro-
bareu tota la informació sobre els espec-
tacles programats, horaris i venda d'en-
trades. També disposa d'un apartat de
notícies per conèixer de primera mà la
informació relacionada amb el festival.
www.bcn.cat/grec

wPOL I E SPORT IU

Pere S.Paredes

Els dies 19 i 20 de juny, les
instal·lacions de l’escola Pegaso,

van acollir el primer Trofeu Barcelona
d’Hoquei Patins, trobada esportiva
organitzada pel Club Patí Congrés
conjuntament amb la Federació Cata-
lana de Patinatge i el Comitè Català
d’Hoquei Patins, amb l’objectiu de
reunir periòdicament clubs i escoles
d’hoquei sobre patins per promocio-
nar aquest esport.
Àngel Pascual, coordinador de l’ho-
quei base del CP Congrés, explica que
“el club ha estat el primer a agafar el
repte i aquests dos dies hem aconse-
guit, amb la col·laboració dels dife-
rents clubs i escoles d’hoquei de la
ciutat, portar a terme amb èxit la pri-
mera edició del Trofeu Barcelona
d’Hoquei Patins”. Aquest encontre
esportiu, que cada any podria estar
organitzat per un club diferent, pre-
tén ser un torneig exclusiu on s’in-

tentarà que hi hagi partits en cada ca-
tegoria, representants de cada club o
escola de la ciutat. Aquest trofeu serà
alhora un espai de trobada entre les
diferents entitats amb els responsa-
bles federatius i municipals.
En aquesta edició s’han celebrat par-
tits entre equips de la ciutat de Barce-
lona contra formacions del CP Con-
grés i també un molt interessant i
divertit partit d’Hoquei en Miniatura
(3x3) entre infants entre 4 i 8 anys.
Les noies també han tingut el seu
moment en el partit jugat entre un
equip de Bigues i Riells contra un
combinat de les noies dels equips de

Barcelona, ja que no existeix cap
equip femení en cap categoria. Els
nombrosos aificionats també van po-
der veure un partit de veterans que
havien estat en primera línia entre els
anys 60 i 90, i també un combinat de
jugadors d’OK Lliga de la zona terri-
torial de Barcelona contra el primer
equip del CP Congrés, que participa a
la Primera Nacional Catalana.

Més informació:
CP Congrés
Dublín, 5-15
Tel. 93 352 71 58
www.cpcongres.cat

Amb aquest nou trofeu
es dispara el tret de
sortida d’una nova
iniciativa, dintre de
Barcelona, per a la
promoció de la pràctica
de l’hoquei patins

Un dels partits del primer trofeu Barcelona Hoquei Patins.

El Congrés acull el primer
Trofeu Barcelona d’Hoquei Patins

Sonia Doctor
Tots els Punts Verds de Barcelona
ja recullen les càpsules de cafè
monodosi que es consumeixen a
les cases de la ciutat. Fins ara,
aquestes càpsules no es podien
tractar ni abocar com un envàs al
contenidor groc perquè s’hi com-
binaven dos residus –metall i
matèria orgànica– amb cadenes
de reciclatge diferents.
Gràcies a una maquinària específi-
ca que permet separar la càpsula
del marro del cafè, es podrà reci-
clar, d'una banda, l'alumini i el
plàstic dels envasos; i de l'altra, les
restes de cafè, que serviran per
elaborar compost d'alta qualitat

per a usos agrícoles. Aquest siste-
ma dóna resposta a l’augment
progressiu del consum d’aquest
producte a les llars de la ciutat i
permetrà estalviar un 95% d'ener-
gia per a la producció de l'alumini,
un metall reciclable al 100% que
manté íntegres les seves propie-
tats i, per tant, la seva vida útil.
Els barcelonins i barcelonines es
podran adreçar tant als sis punts
de zona, com als 18 de barri i als
vuit Punts Verds mòbils.
Aviat, tots els Punts Verds de la
ciutat també incorporaran la re-
collida i posterior reciclatge del
plàstic dur, com cadires, taules i
mobiliari de jardí.

Ja es poden reciclar les càpsules
de cafèmonodosi als Punts Verds

S ERVE I PÚBL IC
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ENTR EV I S TA

Recorda la primera vegada que va
sentir el tacte d'una guitarra?
A l'estació de Sant Sebastià, estava es-
perant el tren per anar al poble i hi ha-
via uns homes cantant a l'estil de Los
Panchos i el so de la guitarra em va im-
pactar perquè no l'havia escoltat mai. Jo
vivia en un caserío amb vaques i bous.
Marca ser fill de refugiats?
Marca de la mateixa manera que passes
per un lloc on hi ha esbarzers; et vas
fent petites ferides i, quan arribes al fi-
nal del camí, ets ple de ferides. Són feri-
des que es van tancant, però que per
dins no es tanquen mai. Jo vaig anar
com un farcell, amunt i avall. Vaig viure
els bombardejos de Barcelona i el record
que en tinc són les alarmes i la sensació
de veure el túnel tancat.
Amunt i avall...
Sí, vas passant d'un país a un altre, in-
corporant coses a la teva vida, et sub-
mergeixes en una altra forma de pen-
sar. Jo aconsellaria a la gent que sortís
del seu país, si realment el vol conèixer.

Cal eixamplar la visió i la mirada cap a
altres idiomes i altres cultures.
Vostè no ha tingut problemes per
cantar en diverses llengües.
A mi m'ha tocat tenir diverses naciona-
litats. Jo em sento basc, català, espa-
nyol, andalús, àrab, italià, francès del
sud, argentí, colombià... Sense adonar-
me’n, m'he sentit feliç de formar part
de molts llocs del món. Vaig integrant
les cultures que vaig coneixent.
Fa poc va fer un concert a la presó
de la Trinitat. Què li va semblar
l'experiència?
Una experiència commovedora, perquè
en aquest edifici on vaig cantar una
cançó d'Alberti hi van estar tancades
dones republicanes. Et commou, però
quan cantes has d'anar més enllà de tot
allò que penses o sents. Quan penses
en aquelles reixes, penses en les moltes
dones que van estar tancades, que van
donar les seves vides per un ideal.
Causa admiració repassar els
molts articles de gent destacada
que ha lloat la seva obra. Què sent
quan repassa les seves paraules?
Em sento afalagat en veure el que diuen
de la meva música. M'alegro que ho pu-
guin percebre així. José Saramago deia

que jo no tenia una gran veu, però no
per això deixava de ser potent. M'agra-
den les paraules justes, sense grandilo-
qüències, i que es noti que són profun-
des, sense escarafalls i fruit d'una
sensibilitat i observació.

El darrer amic que ha marxat ha
estat el premiNobel Saramago...
Sí, però amb tota la pena per la simpa-
tia i l'afecte que tenia, ha estat una cosa
esperada. Saramago no s'ha mort, s'ha-
via anat morint des de feia temps. Me’n
queda un record molt bo, perquè tení-
em una relaciómolt fraternal.
Quina relació té ambBarcelona?
Barcelona és casa meva. El primer re-
cord, com deia, no s'atura amb els bom-
bardejos que vaig viure de petit. Vaig
tornar del 1967 fins al 1971. M'agrada
Barcelona i hi ha una relació no només
fraternal, sinó molt profunda amb els

catalans. M'agrada com sou, un poble
assumit, que sap què vol i que mai treu
el verí. Es guanya tot allò que té amb
l'esforç i on em sentomillor de la Penín-
sula Ibèrica és a Catalunya.
La joventut d'ara és molt diferent
de la dels anys setanta?
Sí, tan diferent com 180 graus, perquè
hi havia una joventut que tenia moltes
preguntes i buscava les respostes i avui
dia al jovent li han robat la cultura i la
consciència de les cultures. Ara només
queden els rockers anglosaxons que
omplen estadis igual que el futbol.
La cultura, doncs, és recuperable
en algunmoment?
Quan la gent noti el vertigen del buit
que han omplert, llavors tornaran a in-
teressar-se per les coses importants.
Fins i tot a França, que tenen el Bach de
la cançó, Georges Brassens, no en que-
da res, perquè la gent ja no practica la
cançó. A poc a poc va desapareixent. La
gent ja no canta, ja no vol fer-ho. Cal
cantar per satisfer la nostra vida. Els
nord-americans estan convertint tot en
Wall Street, en diners, que és l'únic pa-
tró vàlid actualment. El valor del saber,
de la solidaritat, de la diversitat... Totes
aquestes savieses estan sent tapades.

Paco Ibáñez , cantautor

Ibáñez és un gran admirador de Georges Brassens.

Nascut a València el 1934 i d'origen basc,

cantautor amb una llarga trajectòria en què ha

musicat poemes de gran part d'autors ibèrics i

llatinoamericans. Del pare, refugiat republicà, va

aprendre l'ofici d'ebenista. A casa seva,

compagina les creacions amb la veu i la guitarra

amb el treball amb la fusta

“Aconsellaria a
la gent sortir del seu
país, si realment el
vol conèixer”

“Al jovent actual li
han robat la cultura”

Miquel
Pellicer


