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L’antiga fàbrica de filats Fabra i
Coats, que va marcar durant més
d’un segle el pols social i la vida
quotidiana de Sant Andreu, serà
un centre d’usos diversos: educa-
tius, culturals, associatius, assis-
tencials, habitatge i zones verdes.
S’hi instal·larà un gran espai de
creació adreçat a tota la ciutat, una
sala d’exposicions i l’Escola de les
Arts, que inclourà l’Escola de Mú-
sica de Sant Andreu. Diverses enti-
tats del barri i de la ciutat hi tras-
lladaran la seva seu. A més, hi
haurà un institut d’educació se-
cundària, una escola bressol, habi-
tatges dotacionals i una sala poli-
valent. Bona part de les obres
d’adequació dels espais començarà
aquest estiu.

A punt, la transformació de
l’antiga Fabra i Coats

Nous equipaments de salut
a les casernes de Sant Andreu

PRIMERA PEDRA

L’alcalde Hereu i la
consellera Geli la van
posar el 5 de maig

CAP

El nou centre donarà
servei a una població
de 25.000 persones

MILLORES

Els barris guanyaran en
nombre i qualitat dels
recursos sanitaris

Pàg. 3

ENTREVISTA Pàg. 8

Montse Navarro
Presidenta de
l’Associació Vincles Ahimsa
pro Nicaragua

“La Casa Social és un
centre que dóna atenció
als veïns del barri
Memorial Sandino”

ENTITATS Pàg. 6

Pla comunitari del
barri de Navas
Conclusions del
diagnòstic previ

POLIESPORTIU Pàg. 7

Sant Andreu reuneix
els millors nedadors
Trofeu Ciutat de Barcelona,
el 9 i 10 de juny

SERVEI PÚBLIC Pàg. 7

Revetlla
de Sant Joan
Com prevenir
els accidents

PLE DEL DISTRICTE Pàg. 4

El Plenari aprova
les propostes per a
laMedalla d’Honor
de la Ciutat

Pàg. 5Imatge virtual que mostra el futur de la Fabra i Coats.
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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 de 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. Ja-
vier Angulo. Dimarts, 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. Di-
vendres de 18.30 a 19.30 h.

CONSELLS DE BARRI

Consell de barri de Baró de Viver
Casal de gent gran: pg. de Santa Coloma, 104, interior.
Dimecres, 16 de juny, a les 19 h.
Consell de barri del Bon Pastor
Centre cívic: passeig d'Enric Sanchis, 12.
Dimarts, 22 de juny, a les 19 h.
Consell de barri de la Sagrera
Centre cívic: carrer Martí Molins, 29.
Dijous, 1 de juliol, a les 19 h.
Consell de barri de Sant Andreu
Centre cívic: carrer Gran de Sant Andreu, 111.
Dijous, 8 de juliol, a les 19 h.
Consell de barri de Trinitat Vella
Centre cívic: carrer Foradada, 36.
Dijous, 15 de juliol, a les 19 h.

INFANTILS

Dijous 17 de juny
El regne del carbó
18 h. Biblioteca Sagrera-Marina Clotet
(c. Camp de Ferro, 1)
Activitat dins del cicle Lletra petita, inclosa al progra-
ma Sac de rondalles.

Divendres 19 de juny
Vampir a l’escola
A les 18 h. Biblioteca Ignasi Iglésias-Can Fabra
(c. Segre, 24-32)
Activitat dins del cicle Lletra petita, inclosa al progra-
ma Enreda’t amb l’acció.

TEATRE

Dies 18, 19 i 20 de juny
Formul’art escènic
Al centre cívic Trinitat Vella (c. Foradada, 36)
Mostra de teatre, dansa, música i formació d’arts
escèniques i trobada juvenil. Tota la programació a:
www.jarraazul.com

Del 25 al 27 de juny
Fosc
Divendres i dissabte, a les 21 h, i diumenge, a les 19 h.
Nau Ivanow (c. Hondures, 18-30).
Espectacle teatral a càrrec de Marcel Vilarós i cia.
Teatre en blanc & negre. Preu: 10-12 euros.

ACTIVITATS

Divendres 18 de juny
Coneguem el món
19 h. Auditori del centre cultural Can Fabra (c. Segre, 24)
Xerrades d’experiències de viatges i de persones autòc-
tones de diferents parts del món.

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

Ús compartit dels espais comuns
Ala comunitat hi ha uns

espais comuns que són
utilitzats pels veïns i veï-
nes: la porteria, l’escala, el
sotaescala, el terrat, els cel-
oberts...
És convenient acordar unes
normes d’ús d’aquests es-
pais comuns i respectar-les
per evitar que la utilització
d’uns molesti o impedeixi
els altres poder-ne fer ús.

Aquests espais són part de
casa nostra i entre tots hem
de tenir-ne cura i contribuir
a mantenir-los nets i en-
dreçats.
Si alguna persona de la co-
munitat observa algun des-
perfecte en els espais co-
muns, té l’obligació de
comunicar-ho immediata-
ment al president de la co-
munitat.



B. Sanchís

El passat 5 de maig , la
consellera de Salut, Ma-

rina Geli, l’alcalde de Barcelo-
na, Jordi Hereu, i la regidora
del Districte, Gemma Mum-
brú, van posar la primera pe-
dra dels nous equipaments
sanitaris previstos al Pla di-
rector per a les casernes de
Sant Andreu de Palomar, a la
parcel·la del carrer Fernando
de Pessoa. La construcció
d’aquests equipaments for-
ma part de tot un procès de
millora del conjunt de ser-
veis sanitaris del districte de

Sant Andreu. A Trinitat Vella
hi ha un nou centre d’atenció
primària (CAP). A Navas, la
construcció d’un nou CAP al
Guinardó descongestionarà
el CAP Maragall. Per altra
banda, el complex sociosani-
tari de Cotxeres Borbó dona-
rà servei al barri de Congrès-
Indians. I a la Sagrera hi
haurà un altre centre socio-
sanitari. A tot això cal afegir
el nou Hospital de Sant Pau
que ha entrat en servei fa
pocs mesos.
La inversió prevista per a la
construcció del complex so-

ciosanitari de casernes de
Sant Andreu és de més de 35
milions d’euros.
La construcció ha estat lici-
tada pel Consorci de la Zona
Franca. Tant la consellera

com l’alcalde van voler agrair
l’esforç i la feina conjunta
que representa la construc-
ció de l’equipament. Hereu
va destacar que “aquest pro-
jecte representa també el
dret universal de totes les
persones, sigui quina sigui la
seva procedència, a l’accés
als serveis de salut”. La regi-
dora del Districte, Gemma
Mumbrú, va subratllar la im-
portància del projecte em-
marcat dins un gran pla de
millora de la xarxa sanitària
i com el nou espai connecta-
rà Sant Andreu amb la Trini-
tat. Representants del movi-

ment veïnal van manifestar
la seva satisfacció pel nou
equipament. Amb els nous
equipaments es millorarà l’o-

ferta i la qualitat dels recur-
sos del districte. Mig miler
de persones van assistir a
l’acte de col·locació de la pri-
mera pedra.
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L’alcalde Hereu i la consellera Geli signen un dels documents que van a l’interior de la primera pedra.

CIUTADANS OPINEN

Llàtzer Boqueró
Jubilat

Em sembla molt bé, tot
i que penso que l'hau-
rien d'haver fet més a
prop. És molt necessari
perquè el barri ha cres-
cut molt i hi ha molta
demanda.

Consuelo Piquer
Jubilada

Ens anirà molt bé.
Nosaltres estem aquí al
costat i ens queda molt
a prop. Penso que és
molt necessari per al
barri. Ara només falta
veure si nosaltres el
veurem construït.

Helenio Saavedra
Jubilat

Molt bé, perquè ho
necessitem molt. Hi ha
molta gent gran al
barri a qui segur que li
farà molta falta i en
treurà profit.

Paqui Garcia
Vocal Plataforma
veïnal

Anirà molt bé, perquè
fa molta falta, l'altre
està molt lluny. En
aquesta zona s'ha
edificat molt i hi ha
molta població que ho
necessita.

Antònia Porta
Mestressa de casa

Ja era hora que el
comencessin, perquè
són molts anys sense
cap servei a la zona. A
veure si ara arrenca la
cosa i ens posen tot el
que vam demanar.

Josep Belart
Jubilat

És una obra necessària
per al barri, ha costat
posar-ne la primera
pedra, però ara estem
contents. Era un servei
que demanàvem des de
fa anys. El barri ha
crescut molt i servirà
per atendre tota la gent.

Què opina del centre sociosanitar i que es construeix a l 'espai de les casernes de Sant Andreu?

Enmarxa les obres dels equipaments
sociosanitaris de les casernes

En aquest nou espai, s’hi

construirà un CAP, un centre

sociosanitari, un centre de salut

mental per a adults i un per a

infants i joves, i un centre

de dia de salut mental

Mig miler de
persones van
assistir a la
col·locació de la
primera pedra

EQU I PAMENT DE RE F ER ÈNC I A A SANT ANDREUA
Els equipaments de salut de les antigues casernes de Sant Andreu representaran un

conjunt de serveis de referència en atenció sanitària d’aquesta àrea de la ciutat, que

comptarà ambun nou centre d’atenció primària per a 25.000 persones,un centre socio-

sanitari amb 235 places,un centre de salutmental per a adults i un per a infants i joves,

i un centre de dia de salutmental.El projecte s’emmarca dins del conveni de 2004 entre

la Generalitat i l’Ajuntament per a la millora de la qualitat de la xarxa sanitària.
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PL E DEL D I S T R ICT E

JoanAntonFont

En el Ple de Districte del
passat 4 de maig es va

informar favorablement de
les propostes per a les Meda-
lles d’Honor de la Ciutat. El
Consell Escolar de l’escola
Octavio Paz va rebre el vot
favorable de tots els grups
municipals, els quals van
elogiar el seumodel educatiu
ferm, inclusiu i basat en la
transmissió de valors solida-
ris. Ignasi Parody va ser l’al-
tra proposta que va ser apro-
vada amb els vots favorables
de PSC, ICV-EUiA, CiU, ERC
i l’abstenció del PP, que va
demanar poder fer la votació
per separat de les dues pro-
postes. Parody s’ha destacat
pel seu treball social a Trini-
tat Vella, principalment do-

nant sortida laboral a perso-
nes amb dificultats d’inser-
ció amb projectes com els de
la Fundació Trinijove, entre
d’altres.

Al Plenari també es va infor-
mar favorablement per una-
nimitat el Pla de Millora Ur-
bana dels accessos viaris de
l’avinguda Meridiana. El Pla
preveu adaptar els accessos a
Trinitat Vella i Trinitat Nova
des de la Meridiana per crear
carrils Bus-VAO (Vehicles

d’Alta Ocupació). De fet, es
connectaran els dos barris
amb un semàfor a peu de
carrer a l’alçada del carrer
Tossal. Tots els grups muni-
cipals van coincidir que
aquesta actuació permetrà
acostar les dues Trinitats i
evitar que se sentin aïllades.
En la part informativa del
Plenari, s’hi van presentar
dues mesures de govern.
D’una banda, la implantació
de l’àrea verda al barri de
Sant Andreu a partir de l’es-
tiu i que segons la regidora
del Districte, Gemma Mum-
brú, resoldrà el problema
d’aparcament al barri. D’altra
banda, es va presentar la
mesura de govern que con-
creta les actuacions que
s’han de dur a terme a l’anti-
ga Fabra i Coats i que
inclouen equipaments edu-
catius, associatius, assisten-
cials, habitatges, zones ver-
des i un important projecte
cultural.

Un moment del Ple del dia 4 de maig passat.

El Ple va informar
favorablement de
lamillora dels
accessos viaris de la
Meridiana

El Consell Escolar de l’escola Octavio Paz i
Ignasi Parody són les propostes
aprovades al Plenari per a laMedalla
d’Honor de la Ciutat

El Ple aprova les propostes per a
laMedalla d’Honor de la Ciutat

El nou local va ser inaugurat el passat 15 de maig.

L’Eix Comercial de Sant Andreu ja té unnou local. Ara són al 242 del carrer Gran,
a peu de carrer, a diferència d’abans, que s’es-
taven a un primer pis. El passat 15 de maig es
va inaugurar la nova seu amb un seguit de ce-
lebracions. Al matí es va oferir als ciutadans
cafè, croissants i xurros; al migdia, vermut
amb olives, i a la tarda, embotits i vi en porró.
El local de l’Eix facilita tota mena d’informació
pràctica sobre el comerç, com la ubicació i els
horaris de les botigues del barri, l’ús de la tar-
geta de l’Eix, o altres serveis i promocions. El

president de l’Eix, Josep Maria Solé, considera
que “tant el comerç com els ciutadans surten
guanyant amb el nou local. Com que estem a
peu de carrer, ara som més visibles i accessi-
bles.” També opina que “el comerç de proximi-
tat, en un moment com l’actual, ha de ser ac-
tiu, oferir productes i serveis de qualitat i
promocions que fidelitzin els clients.”

Eix Comercial de Sant Andreu
Gran de Sant Andreu, 242
Telèfon: 93 346 23 70

E L TAULE L L

L’Eix Comercial estrena local

Joan Anton Font

Imatge del conjunt monumental de Santa Eulàlia de
Vilapicina. (Foto: Arxiu Històric de Roquetes-Nou Barris).

Conjuntmonumental de
Santa Eulàlia de Vilapicina
A pocs metres de la plaça Virrei Amat, al passeig de Fabra
i Puig i en territori de Sant Andreu de Palomar, s’hi troba
el conjunt monumental de Santa Eulàlia de Vilapicina,
format per l’hostal de Pere d’Artés, l’església de Santa
Eulàlia de Vilapicina i la masia de Can Basté, un petit racó
d’origen medieval que, amb algunes modificacions, ha
arribat fins als nostres dies. Per aquest indret, s’encreua-
ven antigament dues vies de comunicació d’origen romà
importants: per una banda, el camí de Barcelona a Sant
Cugat i, per l’altra, el de Sant Andreu de Palomar a Horta.
Al centre del conjunt, s’hi troba l’església de Santa Eulàlia
de Vilapicina, datada, segons un primer document, l’any
991 i citada posteriorment el 999 i el 1017, sota l’advoca-
ció de Santa Eulàlia de Mèrida, ampliada durant el segle
XVIII. A l’esquerra, hi ha l’hostal de Pere d’Artés, cons-
truït a l’Edat Mitjana i que durant molts anys va servir
per allotjar els viatgers que anaven per aquells camins. A
la dreta s’aixeca l’edifici de Can Basté, un antic casalot
construït sobre una antiga torre medieval que, amb el pas
dels anys, ha passat per diverses modificacions fins a arri-
bar a l’actualitat, en què s’ha convertit en un centre cívic.
També cal destacar el pont construït sobre l’antic camí de
Vilapicina, que anava de Sant Andreu de Palomar a Horta
i que servia també per unir l’església amb Can Basté. Es
va construir durant les reformes el segle XVIII. Afortuna-
dament, avui encara es conserva aquest conjunt que es-
devé una joia dins de la ciutat moderna.

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
Cinquanta anys de l’Esbart Joventut
L'Esbart Joventut del barri de Congrés-Indians fa 50
anys aquest 2010 i ho celebrarà al llarg de tot l’any
amb actes diversos. Per al 6 de juny és prevista la clo-
enda de la Roda d'Esbarts infantils al parc públic del
Canòdrom, amb la participació de 500 dansaires.
Creat el 1960, l'Esbart Joventut és una secció de l'A-
grupació Congrés i va cofundar la Roda d'Esbarts Ca-
talònia.

Sant Andreu amb el comerç just
Amb el lema “Maco per fora, lleig per dins”, el dis-
tricte de Sant Andreu va acollir la segona edició de la
Festa del Comerç Just del 6 al 8 de maig. L'acte cen-
tral es va fer el 8 de maig, Dia Mundial del Comerç
Just, a l'esplanada de Can Fabra, amb una mostra
d'entitats solidàries i de comerç just. Una altra acti-
vitat ha estat la projecció del documental Oro negro
a la Biblioteca Marina Clotet de la Sagrera.

L'Ateneu Obrer celebra el 125è aniversari
L'Ateneu Obrer va fer 125 anys l'1 de maig. L’aniver-
sari es va celebrar el 8 de maig amb un sopar on es
van trobar membres de totes les seccions i socis an-
tics, a més de l'alcalde, Jordi Hereu, i la regidora,
Gemma Mumbrú. L'Ateneu Obrer va néixer per do-
nar formació als fills de les classes treballadores. Ara
és una important entitat cultural. Ha estat proposat
a la Medalla d'Or de la Ciutat.

Festa del Comerç al carrer
És previst que el dia 5 de juny se celebri la Festa del
Comerç al carrer. Enguany hi participen les associa-
cions de comerciants de la Trinitat Vella i Onze de
Setembre, l’Eix Maragall, l’Eix Comercial Sant An-
dreu, la Unió de Comerciants de Sant Andreu Nord,
Sagrera Activa Associació de Comerciants, la Unió de
Botiguers Congrés-Indians i l'Associació de Conces-
sionaris del Mercat de Sant Andreu.

El noubus127uneixels barris deTrinitatVella i TrinitatNova
Redacció

El bus de barri 127 ja
uneix la Trinitat Vella i la

Trinitat Nova. El 12 de maig
passat es va posar en funcio-
nament aquesta nova línia
d’autobús que té el seu punt
de partida inicial a Via Favèn-
cia amb rambla del Caçador.
Aquesta nova línia enllaça
amb el metro a Trinitat Vella
(L3, L4 i L11) i alhora millora
la conectivitat amb altres lí-
nies de bus que porten fins a

l’Hospital de la Vall d’Hebron
gràcies a la prolongació fins a
la plaça Karl Marx. Com és
habitual amb les línies de bus
de barri, cada parada compta
amb l’horari de pas aproxi-
mat. Com a referència es
dóna la parada on la línia rea-
litza l’espera de regulació.
La nova línia 127 té una fre-
qüència de pas de 21-22 mi-
nuts els dies feiners, de 30
minuts els dissabtes, i els dies
festius passa també cada 30

minuts a les hores centrals
del dia i cada hora abans de
les 11 i després de les 18 ho-
res. Aquesta nova línia es
complementa amb el bus
126, que va començar a circu-
lar ara fa gairebé un any per
unir els barris de Sant An-
dreu, Sagrera i Trinitat Vella.
La incorporació d’aquesta nova
línia 127 afavoreix, juntament
amb la 126, la mobilitat pel
barri de Trinitat Vella que té
una orografia complicada.

El nou bus 127 es va posar en marxa el 12 de maig passat.

Daniel Romaní

Aquest estiu començarà
bona part de les obres per

adequar l’antiga fàbrica de fi-
lats Fabra i Coats, que va mar-
car durant més de cent anys el
pols social i la vida quotidiana
de moltes famílies de Sant An-
dreu, en un centre d’usos di-
versos: educatius, culturals,
associatius, assistencials, ha-
bitatge i zones verdes. El total
d’espai guanyat per a aquests
usos serà de 31.000 m². De
fet, la transformació de la Fa-
bra i Coats ja va iniciar-se fa
uns anys, quan va albergar la
Biblioteca Ignasi Iglésias-Can
Fabra, molt utilitzada pel veï-
nat del barri.
La nau central de l’antiga Fa-
bra i Coats, de quatre plantes, i
l’espai que albergava la sala de
calderes de la fàbrica, serà la
seu d’un gran espai de creació

adreçat a tota la ciutat –on es
conrearan disciplines tan di-
verses com la música, les arts
escèniques, multimèdia, el
circ, la dansa...–, d’una sala
d’exposicions, el Centre d’In-
terpretació del Patrimoni In-
dustrial i de l’Escola de les
Arts, que inclourà l’Escola de
Música de Sant Andreu. És
previst que les obres comencin
el segon semestre del 2010.
Nombroses entitats trasllada-
ran la seva seu a la Fabra i Co-
ats. D’una banda, en un espai
que començarà a adequar-se
el proper mes de juliol, hi
haurà entitats d’àmbit de ciu-
tat (la Federació Catalana
d’Escacs, la Fundació Àm-
bit...). No hi faltarà l’Associa-
ció d’Amics de la Fabra i Co-
ats. D’altra banda, en un nou
casal de barri, que començarà
a adequar-se el proper mes de

novembre, s’hi instal·laran di-
verses entitats del barri que
actualment no tenen lloc.
Aquest casal de barri serà un
equipament municipal coges-
tionat per les mateixes enti-
tats. A més, hi haurà una
nova escola bressol, que
obrirà les portes el setembre
del 2011, i un institut d’edu-
cació secundària que comp-
tarà amb tres línies d’ESO (90
alumnes) i dues de batxillerat
(60 alumnes); serà el tercer
institut de Sant Andreu, i l’ú-
nic al seu centre. També hi
haurà habitatges dotacionals
per a joves –pisos de superfí-
cie reduïda, amb serveis co-
muns, amb un lloguer asse-
quible, per als qui no disposen
de suficients recursos econò-
mics–, i una sala polivalent,
en la qual es podran fer grans
actuacions, festes, trobades i
exposicions, entre altres acti-
vitats. Més endavant, s’hi ins-
tal·larà un col·legi d’educació
infantil i primària, una re-
sidència i centre de dia espe-
cialitzats i un aparcament.

L’antiga fàbrica de filats Fabra i Coats
esdevindrà un centre d’usos diversos:
educatius, culturals, associatius,
assistencials, habitatge i zones verdes

Imatge virtual de l’interior de la Fabra i Coats del futur.

La transformació de la Fabra
i Coats comença aquest estiu
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DanielVenteo

El casal de gent gran de Navas va
acollir, el dia 27 d'abril, la presenta-

ció i el debat de l'Estudi del Pla Comu-
nitari de Navas. Des del passat mes de
novembre, un equip multidisciplinari
amb membres de l'Associació de Veïns
i la Parròquia de Sant Joan Bosco ha

estat treballant, amb veïns i entitats
del barri, per fer un diagnòstic de la re-
alitat urbana i social de Navas. Entre
les principals conclusions de l'estudi cal
destacar la forta mobilització de perso-
nes vinculades amb determinades enti-
tats, mentre que d’altra banda es per-
cep una activitat més aviat escassa en

determinats espais públics, que són
poc utilitzats o només per a activitats
concretes. Tot i la bona predisposició
d'un bon nombre d'entitats i serveis
del barri, per contrast es fa palesa una
tradició generalitzada poc consolidada
de participació ciutadana. Així mateix,
s'ha detectat que el col·lectiu d'infants i
joves necessita més atenció més enllà
del món de l'educació formal.
L'elaboració d'aquest Pla de desenvolu-
pament comunitari, que ha estat pio-
nera al barri, pretén enfortir el movi-
ment associatiu de Navas donant-li
una visió estratègica més ambiciosa del
que s'havia fet fins ara.
Els plans de desenvolupament comuni-
tari (PDC) són un procés de participa-
ció ciutadana als barris que generen
una transformació social en benefici de
tots els veïns. S'elaboren a partir d'una
fase prèvia de diagnòstic per conèixer
les necessitats, els punts forts i les po-
tencialitats del barri. Els PDC han de
servir de base per donar respostes a
aquestes mancances de manera con-
junta entre totes les parts implicades.
en el dia a dia, des de les administra-
cions, fins a les entitats i la ciutadania.
Són finançats al 50% per l’Ajuntament
i la Generalitat.

Es presenten les conclusions
del Pla comunitari deNavas

ENT I TAT S

La regidora amb diversos participants en el debat de l’Estudi del Pla Comunitari.

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

GRUPS MUNICIPALS

Els barris de Sant
Andreu estan ex-
perimentant una
transformació
molt important.

A la Trinitat Vella, s’hi rehabilita
la Casa del Guarda i s’hi cons-
trueix l’ambulatori i l’escola
bressol. Al Baró de Viver, hi re-
formem la plaça que porta el
seu nom i hem aconseguit la
rambla Ciutat d’Asunción. A
Sant Andreu, al juliol comencen
les obres dels equipaments de la
Fabra i Coats. Al Bon Pastor,
ningú hi reconeix els carrers al
voltant de les Cases Barates, ha-
bitatges que aviat els veïns po-
dran visitar. A la Sagrera, a l’es-
tiu s’inaugurarà la L9 i es
començarà a gaudir dels benefi-
cis d’anys d’obres. A Navas,
arrenca un Pla Comunitari que
dinamitzarà el seu teixit asso-
ciatiu. I al Congrés-Indians ja te-
nim l’espai del canòdrom obert
amb una nova plaça. Però no
només fem obres, sinó que tam-
bé potenciem la cultura, com
ara el centre d’art del canòdrom,
la biblioteca de la Trinitat Vella,
l’acord amb la Nau Ivanow o els
itineraris de la Casa de les Ai-
gües i de la Casa Bloc.

Unprojecte complet.
Repàs general
als barris
PSC. Gemma Mumbrú

No parlaré sobre
la Diagonal, per-
què no és una
prioritat per a la
gent de Sant An-

dreu, vistos com van ser de clars
i contundents. Us vull parlar, in-
dependentment del resultat del
play-off d’ascens (en el moment
d'escriure l'article el desconec)
de la UE Sant Andreu. Un club,
com indica el seu nom, de Sant
Andreu; un club centenari. Un
club integrador i compromès
amb una tasca social amb els in-
fants importantíssima i poc re-
coneguda. Un clubmodest de
recursosmaterials, però sempre
ben administrats, ambmillors i
pitjors moments, però amb una
riquesa humana que sempre hi
ha estat present. Barcelona va
reconèixer part de la seva tra-
jectòria amb laMedalla d’Or al
Mèrit Esportiu. També té la
Creu de Sant Jordi. Toca, però,
que des de l’Ajuntament es cre-
gui i s’aposti fermament per
projectes socials com els del
Sant Andreu, un club que any
rere any, permolts, guanya la lli-
ga, la de fora dels camps de fut-
bol. Tots junts PODEM!
rblasi@bcn.cat

UE Sant Andreu,
un club de primera

CiU. Raimond Blasi

Els veïns i comer-
ciants de Sant An-
dreu reclamen
més seguretat per
l’augment de

furts i robatoris, especialment a
l’interior dels establiments. Da-
vant la resposta frívola del Go-
vernmunicipal, més preocupat
per la consulta de la Diagonal,
els avis del Bon Pastor van reco-
llir centenars de signatures de-
nunciant l’alarmant inseguretat.
Cal més Guàrdia Urbana iMos-
sos d’Esquadra i impulsar les re-
formes legals que acabin amb la
sensació d’impunitat dels delin-
qüents. L’acord entre PSOE i
CiU respecte al Codi Penal, que
es resumeix en l’empresona-
ment dels reincidents només els
caps de setmana, és insuficient
perquè s’oblida dels ciutadans
de dilluns a divendres. Sant An-
dreu no es una excepción a
otras peticiones barcelonesas
como luchar contra la crisis y la
delincuencia aumentando el nú-
mero de policías, la atención a
las personas, conmás equipa-
mientos y servicios sociales, y
una inmigración ordenada que
cumpla la ley y respete la ciudad
y el país que la acoge.

Més seguretat per al
comerç de Sant Andreu

PPC. Emma Balseiro

Les persones
grans són una
quarta part de la
població de Bar-
celona. Atendre

les seves necessitats és la nostra
prioritat, i ho fem impulsant
polítiques de foment d’un enve-
lliment actiu i saludable. Moltes
persones viuen demanera
autònoma i activa la seva velle-
sa, però aquesta pot comporta
riscos d’exclusió associats a la
dependència, la soledat o les di-
ficultats econòmiques. Des de
l’Ajuntament, combatem
aquests riscos amb un ventall
de programes adreçats a la gent
gran. Un dels que enguany aca-
barem de desplegar a tots els
districtes són els Àpats en
Companyia, que ens permeten,
d’una banda, atendre una ne-
cessitat bàsica com l’alimenta-
ció, mentre oferim alhora un
espai de relació, un al·licient per
sortir de casa, una possibilitat
de mantenir uns vincles socials
que són cabdals. A Sant An-
dreu, disposarem aviat de 80
places als casals de Navas i
Bascònia, que se sumaran al
mig miler que ja funcionen amb
èxit al conjunt de la ciutat.

Àpats en companyia,
per a un envelliment
saludable
ICV-EUiA. Quim Mestre

A ningú se li esca-
pa que la promo-
ció de l’economia
solidària, la for-
mació ocupacio-

nal, la integració laboral de
col·lectius ambmés risc d’exclu-
sió són importantíssims per evi-
tar la fractura social i tenir una
Barcelona fortament cohesiona-
da: una sola Barcelona. L’Ajunta-
ment no pot donar l’esquena a
aquelles entitats que treballen
en l’àmbit de la formació i la in-
serció socio-laboral. A Trinitat
Vella hi tenim un bon exemple,
la Fundació Trinijove, la qual
desenvolupa des de l’any 1985
una tasca de gran valor en la in-
serció laboral de persones en
risc d’exclusió social (joves, do-
nes i aturats de llarga durada) i
també de persones amb alguna
discapacitat física o psíquica. La
seva tasca avui, amb la crisi
econòmica i les xifres d’atur, és
més necessària quemai. Des
d’ERC, hem aconseguit que pu-
guin dur a terme les reformes
necessàries en l’edifici escola per
tal que puguin seguir desenvo-
lupant la seva activitat amb ga-
ranties, perquè creiem en el que
fan i com ho fan .

Lluitar contra
l’exclusió social

ERC. Ester Capella

Barcelona, vista per
un dibuixant
Llibre amb imatges de Barcelona
dibuixades per l’artista autodi-
dacte Robert Cabeza, fetes amb
diferents tècniques: aquarel·la,
pastel, cal·ligrafia, transferència...
Hi ha diversos racons, espais pú-
blics i edificis de la ciutat. Tot
acompanyat de textos de Lluís
Permanyer i Salvador Cardús.

Barcelona. Veus i mirades
Autors: Robert Cabeza (dibuix),
Lluís Permanyer i Salvador
Cardús (textos)
Edita: Ajuntament de Barcelona i
Lunwerg Editores
PVP: 34,50 euros

LLIBRES
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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

Portal Sèrie BCN

Sèrie BCN neix com un portal de blocs
dirigit als joves de la ciutat, on es recu-
llen diferents propostes culturals sobre
música, cinema, art, vida urbana o soli-
daritat. Gràcies als enllaços a les dife-
rents xarxes socials, els continguts es
poden difondre i compartir amb molta
més gent.
www.seriebcn.cat

Cap de setmana

Des de dijous fins a diumenge, el web
municipal us ofereix totes les propostes
culturals per passar un bon cap de set-
mana a la ciutat. A més, ara també
podeu seguir el resum d'aquestes activi-
tats en vídeo.
www.bcn.cat

wPOL I E SPORT IU

Pere S.Paredes

Els pròxims 9 i 10 de juny, Sant
Andreu tornarà a ser el centre

de la natació, amb la XXXI edició del
Trofeu Internacional Ciutat de Bar-
celona de natació, un dels circuits
amb més prestigi mundial.
Organitzat per la Federació Catala-
na de Natació i pel Club Natació
Sant Andreu, amb la col·laboració
de la Diputació, el Consejo Superior
de Deportes, la Generalitat i l’Ajun-
tament de Barcelona, el públic assis-
tent podrà gaudir, durant aquests
dos dies de juny, dels millors neda-
dors del món.
El Trofeu Internacional pertany al
Circuit Mare Nostrum, que consta
d’un total de tres competicions dife-
rents celebrades en les ciutats de
Mònaco (Montecarlo), Canet de
Rosselló (França) i Barcelona.
Nedadors com el campió olímpic ja-
ponès Kosuke Kitajima o l’americà
Aaron Peirsol travessaran la piscina
del complex esportiu Fabra –Pere
Serrat– en companyia de grans me-
dallistes mundials, com Rebeca Ad-

lington, de Gran Bretanya, Ous
Mellouli, de Tunísia, o la sueca
Therese Alshmmar. A més a més,

es comptarà amb la presència de
dotze medallistes més, campions
mundials i olímpics d’Estats Units,
i dels nedadors espanyols més des-

tacats dels àmbits nacional i inter-
nacional.
L’any passat, la nedadora russa
Anastàsia Zueva, en estil esquena, i
l’australià Andrew Lauterstein, en
estil papallona, es van proclamar
campions de la 30a edició del Trofeu
Internacional Ciutat de Barcelona.

Més informació:
Club Natació Sant Andreu
Complex Esportiu Fabra
Rambla Fabra i Puig, 47
Tel 93 345 67 89

La piscina Pere Serrat
torna a acollir un dels
trofeus internacionals de
natació més importants

La piscina Pere Serrat
torna a acollir un dels
trofeus internacionals de
nataciómés importants

Una de les proves de l’edició de l’any passat.

El Ciutat de Barcelona de
natació torna a Sant Andreu

Redacció
El foc és el protagonista de la re-
vetlla de Sant Joan, la nit del 23
de juny. Atès el risc d’accidents
que acompanya aquesta celebra-
ció, cal adoptar mesures de pre-
caució en l’encesa de fogueres i
amb l’ús de material pirotècnic,
especialment per part dels nens i
nenes. En aquest sentit, cal re-
cordar que la compra i utilització
dels petards s’ha de fer sempre
sota la supervisió dels adults.

Telèfons d’emèrgencia per
a la revetlla de Sant Joan:
Generalitat: 112
Bombers de Barcelona: 080

Els petards
Algunes de les recomanacions de la
Direcció de Protecció Civil de la Ge-
neralitat permanipular els petards
amb seguretat són:
1No s’han de posar els petards a
prop de la cara o del cos.

1No s’han de llançar petards
contra ningú.
1No s’han de guardar petards a
les butxaques.
1No s’ha de tallar el tro final de
les traques, perquè poden explo-
tar violentament.
1No s’han de llançar coets
agafant-los per la tija amb la mà.
1 També és aconsellable no dei-
xar roba estesa, plegar els tendals
i tancar portes i finestres.

Les fogueres
1 La Generalitat recorda que per
encendre una foguera cal tenir
l’autorització corresponent.
1 Les fogueres s’han de fer a més
de 15metres dels cotxes i les faça-
nes i mai sota línies elèctriques.
1No s’han d’encendre fogueres
amb líquids inflamables, ni
llançar-hi bidons ni esprais.

Comprevenir els accidents
a la revetlla de Sant Joan

S ERVE I PÚBL IC
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ENTR EV I S TA

Com es va generar aquesta
associació?
Jo he tingut inquietuds des de la Uni-
versitat, quan estudiava treball social.
Vaig demanar un permís sense sou de
sis mesos a la feina i me’n vaig anar a
col·laborar en projectes de desenvolu-
pament social i comunitari del barri
Memorial Sandino de Managua.
I l’entitat?
Ens vam reunir uns quants joves que
teníem les mateixes inquietuds so-
lidàries, gràcies a una sòcia que és
membre de l’Agrupament Escolta Azi-
mut –scouts marins. Aquesta associa-
ció ens va deixar els seus locals per
reunir-nos i dur a terme les nostres
activitats sense cap mena de despesa.
Quan la van crear?
El març del 2000; per això, no fa gai-
re, hem celebrat el 10è aniversari de
la constitució.
Per què aquest barri de
Managua?
El primer contacte que vaig fer va ser

amb un jove català que feia un any
que treballava per a aquest barri i que
havia constituït l’associació Centre
d’Investigació i Treball Social Ahimsa
(CITSA). Com que em va interessar el
projecte, m’hi vaig incorporar com a
cofundadora.
Què vol dir Ahimsa?
Ahimsa és un mot de l’hindi que sig-
nifica pau amb justícia i l’utilitzava
molt Gandhi.
Quines són les seves activitats
pro Nicaragua?
Col·laborar en el finançament i co-
operar en la realització de projectes
de desenvolupament sostenible a Ni-
caragua. Portar a terme activitats de
sensibilització solidària i donar a
conèixer els projectes de promoció co-
munitària que s’hi realitzen, promou-
re l’intercanvi i el coneixement de les
persones que col·laboren en la nostra
associació a Nicaragua, la cooperació
de joves catalans amb la Casa Social
del Memorial Sandino.
Com realitzen tot això?
Tenim socis que paguen anualment
una quota de 40 euros, després hi ha
donants voluntaris que col·laboren
amb aportacions lliures. Gràcies a

ells, anem fent. També col·laborem
amb les mostres d’entitats venent ar-
tesania nicaragüenca, però això tam-
poc és una gran solució, i després la
gran part de finançament dels projec-
tes que s’estan duent a terme allà pro-
vé dels ajuntaments, la major part as-
sociats al Fons Català de Cooperació.
Com ha afectat la crisi aquests
projectes?
Hem notat una retallada de les sub-

vencions d’alguns ajuntaments que
col·laboraven amb nosaltres, i això fa
perillar el projecte, que se’n pot anar a
l’aigua, perquè la major part d’aquestes
subvencions són per pagar el sou de
les persones nicaragüenques que els
desenvolupen allà i la logística.
Què és el projecte Casa Social?
La Casa Social és un centre que dóna
atenció als veïns del barri Memorial
Sandino, que són al voltant de 15.000

persones, de manera interdisciplinà-
ria. Se’ls ofereix atenció psicològica,
social i sanitària; tenim contractada
una treballadora social i una psicòloga
nicaragüenca, a més de disposar d’u-
na farmaciola, un menjador infantil,
un sistema d’apadrinaments de nens i
nenes i una biblioteca.
Aquest és un barri desatès?
Sí, està format per gent desmobilitza-
da de la guerrilla, camperols i moltes
persones desorientades pels estralls
que havia ocasionat la guerra i que
s’establiren en aquests terrenys de l’ex-
traradi de Managua en cases d’auto-
construcció molt precàries. El 1999 hi
havia moltes persones que no estaven
censades i altres que no disposaven
tampoc de partida de naixement.
Si algú hi vol col·laborar, com ho
ha de fer?
Poden fer aportacions econòmiques;
tasques de voluntariat aquí a Barcelo-
na i també, si es vol, es pot cooperar
algun temps en el projecte de Casa
Social a Nicaragua.

Més informació:
www.vinculosahimsa.org
vinculos_ahimsa@yahoo.es

Montse Navarro , pres identa de l ’Assoc iac ió Vinc les Ahimsa pro Nicaragua

Montse Navarro, a la plaça Orfila de Sant Andreu.

L’Associació Vincles Ahimsa pro Nicaragua ha

celebrat els seus deu anys de compromís i

solidaritat amb les persones que viuen en el barri

suburbial Memorial Sandino deManagua.En

parlem amb la seva presidenta,Montse Navarro

“Ahimsa és unmot
hindi que significa pau

amb justícia”

“La Casa Social és un
centre que dóna atenció
als veïns del barri
Memorial Sandino”

Josep Maria
Contel


