
Els treballs en el subsòl per a la
construcció de la línia 9 del metro
s’allunyen del subsòl. Al districte,
s’hi mantindrà la base d’opera-
cions per al subministrament de la
tuneladora, on s’ha fet un gran es-
forç en termes mediambientals a fi
de minimitzar l’impacte sobre els
veïns. La marxa de les obres co-
mença el compte enrere cap a la
reurbanització de la plaça Havane-
res, la qual inclourà una zona de
jocs infantils, nou arbrat i dife-
rents espais per seure. És previst
que aquests treballs estiguin lles-
tos cap al final de l’estiu. També
comença el procés per poder reo-
brir al trànsit el carrer Olesa i re-
tornar el sentit de baixada a tot el
carrer Espronceda.

La tuneladora de la L9 deixa
el subsòl de Sant Andreu

La nova biblioteca de la
Trinitat Vella agafa cos
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La tuneladora, a la plaça de les Havaneres.
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ATENCIÓ AL CIUTADÀ

Oficines d’atenció al ciutadà (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 Maig, 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. 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
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.

Consells de barri
Consell de barri de Baró de Viver
Casal de gent gran.
Passeig de Santa Coloma, 104, interior.
Dimarts 6 d’abril a les 19 hores.
Consell de barri del Bon Pastor
Centre cívic. Passeig d'Enric Sanchís, 12.
Dimecres 7 d’abril a les 19 hores.
Consell de barri de Congrés-Indians
Casal Caliu. Carrer Acàcies, 26-28.
Dilluns 12 d’abril a les 19 hores.
Consell de barri de Navas
Casal de gent gran.
Carrer Sant Antoni Maria Claret / Trinxant.
Dimarts 13 d’abril a les 19 hores.
Consell de barri de la Sagrera
Centre cívic. Carrer Martí Molins, 29.
Dimecres 14 d’abril a les 19 hores.

MÚSICA

Dijous 18 de març
Recital i classe magistral
concursants i estudiants
A les 19.30 h, a l’EMMde Sant Andreu (carrer Segadors, 2)
Concurs de piano.

INFANTILS

Del 20 al 28 de març
Titiritriki
A les 17.30 h (ds) i a les 12 h (dg) al Sant Andreu Teatre
(carrer Neopàtria, 54)
Espectacle teatral a càrrec de Zum Zum Teatre.
A partir de 4 anys. Durada: 50 minuts. Idioma: català
Preu: 8 euros.

Dimecres 24 de març
Planeta terra
A les 18 h, a la Biblioteca Ignasi Iglésias-Can Fabra
(carrer Segre, 24-32)
Activitat dins del cicle “Lletra petita”.

TEATRE

Del 18 al 21 de març
T’estimem tant, Grace
A les 21 h (dj, dv i ds) i a les 19 h (dg) a la Nau Ivanow
(carrer Hondures, 28-30)
Direcció: Marc Artigau.
Preu: 9 euros (socis) / 15 euros (general).

ACTIVITATS

Fins al 28 de març
“Rambleros”
Exposicions, teatre, taules rodones
Carpa a la rambla de Santa Mònica.
Més informació: www.bcn.cat

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

És important tenir cura dels
espais comuns de l'edifici,

ja que són compartits i utilit-
zats per veïns i veïnes. És res-
ponsabilitat de tothom mante-
nir-los en bon estat. Per això,
en cas de detectar algun des-
perfecte (a la porteria, les bús-
ties, la instal·lació elèctrica,
l’ascensor...), cal avisar el presi-

dent de la comunitat perquè hi
posi remei. Col·laborar en el
bon ús de les instal·lacions i els
espais comuns de l'edifici con-
tribueix a disminuir la despesa
econòmica de la comunitat i, el
que és més important, a millo-
rar la convivència i les rela-
cions entre les persones que
en formen part.

Manteniment i cura dels
espais comuns



Joan Anton Font

La futura biblioteca de la
Trinitat Vella comença a

agafar forma. El passat 23 de
febrer va tenir lloc al centre
cívic del carrer Foradada, 36,
una sessió informativa que
va servir per donar a conèixer
als veïns i veïnes del barri les
característiques que tindrà
aquest nou equipament, que
es preveu que entri en fun-
cionament al final de 2011.
La sessió informativa va
comptar amb la presència de
la regidora del Distr icte,
Gemma Mumbrú, la qual va
afirmar que “el projecte de la
nova biblioteca respon a un

deute històric de la ciutat
amb el barri de la Trinitat Ve-
lla” i també va assenyalar
“que és una clara mostra de la
voluntat de l’Ajuntament de
treballar fermament al barri
en l’àmbit de la cultura i l’e-
ducació”. L’exposició de les
característiques del futur
equipament va anar a càrrec
de l’arquitecte Carles Fuen-
tes, el qual participa en el
projecte.
La biblioteca neix per donar
servei al veïnat de la Trinitat
Vella i a una part del Baró de
Viver. Disposarà de 1.144 m2

útils, distribuïts en planta
baixa i dos pisos. L’equipa-

ment ocuparà l’espai delimi-
tat pel passatge de Torné, on
hi haurà l’accés a l’edifici, i el
carrer Galícia. A la planta bai-
xa hi haurà el vestíbul, una
sala polivalent, en què es po-
dran celebrar actes, i una
zona infantil amb accés a una
terrassa. A la primera planta,
hi haurà la zona de fons ge-
neral, és a dir, on hi ha els lli-
bres, i també hi haurà dife-
rents aules de treball. La
segona planta allotjarà una
altra zona destinada al fons
general, un espai per al fons
musical, un altre per a treball
intern de l’equipament i l’ac-
cés a una terrassa exterior,

que permetrà gaudir de l’aire
lliure i relaxar-se. L’equipa-
ment disposarà també de
grans finestrals, els quals fa-
ran que l’espai sigui força llu-
minós i acollidor. Segons l’ar-
quitecte Carles Fuentes, els
espais interiors de la bibliote-
ca poden variar lleugerament
respecte al projecte inicial, si
es considera necessari, per
adaptar-se a les necessitats
que puguin anar sorgint.
Ja s’ha executat un 25% del
total de l’obra. Actualment,
s’hi ha construït el porxat de
l’aparcament que hi haurà
sota mateix de la biblioteca i
d’aquí a uns quatre mesos
aproximadament ja es podrà
veure l’estructura de l’edifici.
Es preveu que la nova biblio-
teca entri en servei al final de
2011.
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La regidora del Districte, Gemma Mumbrú, explica el projecte de la nova biblioteca.

CIUTADANS OPINEN

Rita Gil
Merchandising

Em sembla immillora-
ble. Ja era hora,
perquè estàvem
abandonats i hi ha
molts nens al barri
que la necessitaven.

José Vilchez
Jubilat

Como hace años que la
esperábamos me parece
muy bien, y es una
buena bilblioteca, muy
espaciosa.

Miguel Comino
Administratiu

Estoy muy ilusionado,
soy un ratón de biblio-
teca, la voy a usar
mucho. Espero que
aprendamos todos
mucho y que el dinero
se emplee con buen fin.

Montserrat
Llopart
Jubilada

La biblioteca és una
necessitat del barri i,
pel que he vist a la pre-
sentació, encara que no
ho he entès gaire, sem-
blava molt bonica.

Meritxell Peris
Comptable

Molt bé, molt maca, ja
era hora que tingués-
sim una biblioteca al
barri. Quan estudiava
sempre me n’havia d’a-
nar a altres barris on
n’hi havia.

Manel Bogado
Arts gràfiques

Muy bonita, pero tarda-
rá demasiado y ya lleva-
mos mucho tiempo
esperando. Espero que
se parezca a la de Can
Fabra, que me encanta.

Què l i s emb l a e l p r o j e c t e d e l a B i b l i o t e c a d e l a Tr i n i t a t Ve l l a ?

La Trinitat Vella veu com pren
forma la nova biblioteca

Les obres de la nova biblioteca

de la Trinitat Vella continuen

avançant. El passat 23 de febrer

va tenir lloc al centre cívic del

carrer Foradada una sessió per

informar els veïns de les

característiques de l’equipament

CARACTER Í T I QUES

Dimensions

1.600m2 construïts,

1.144m2 útils

Distribució

Planta baixa i dos pisos

Zones

Vestíbul, sala polivalent,

zona infantil, fons gene-

ral, fonsmusical, aules de

treball, terrassa...

Capacitat

7.000 documents

Aparcament

Sota l’edifici

Estat de les obres

Realitzat el 25% del total

Entrada en

funcionament

Prevista per al final

de 2011
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EDUC AC IÓ

JoanAntoni Font

L’auditori de Can Fabra
es va omplir el passat 2

de febrer de persones vincu-
lades al sector de l’educació:
directors de centres educa-
tius, membres de les AMPA i
de les associacions de veïns,
representants dels treballa-
dors, sindicats... L’interès es-
tava justificat; aquell dia hi
va tenir lloc una xerrada in-
formativa sobre el desplega-
ment dels Districtes Educa-
tius a la ciutat de Barcelona.
La sessió va anar a càrrec de
la regidora del Districte,
Gemma Mumbrú, i del ge-
rent del Consorci d’Educació
de Barcelona,Manel Blasco.
La Llei d’educació de Catalu-
nya, aprovada al Parlament
el 10 de juliol de 2009, parla
de les zones educatives, les
quals tenen l’objectiu de po-
tenciar l’autonomia dels cen-
tres educatius, de donar més
capacitat de decisió a les di-
reccions dels centres i d’apli-
car criteris de proximitat
que afavoreixin la descentra-
lització i la participació. Dis-
trictes Educatius és el nom
que rebran les zones educa-
tives a Barcelona. Esdevin-

dran unitats de programació
de l’oferta educativa que co-
ordinaran les actuacions del
sistema educatiu i els recur-
sos humans i econòmics que
aportin les administracions.
Garantiran que es doni una
oferta suficient de places en
els ensenyaments obligato-
ris, amb una distribució
equilibrada d’alumnes i una
previsió dels serveis educa-
tius corresponents.

El gerent del Consorci, Ma-
nel Blasco, va afirmar que
“amb l’existència del Consor-
ci d’Educació de Barcelona la
cooperació entre Generalitat
i Ajuntament ja està garanti-
da a la nostra ciutat. Ara s’ha
de treballar per lligar la legis-
lació amb les necessitats dels
centres i establir normes de
rangmés operatiu”.

Cada Districte Educatiu
haurà d’elaborar un projecte
amb l’objectiu de millorar els
resultats educatius i afavorir
la cohesió social. Aquest pro-
jecte ha de ser a mida de la
realitat i les necessitats de
cada territori. L’objectiu
principal del desplegament
dels Districtes Educatius a la
ciutat, segons Blasco, és mi-
llorar el rendiment acadè-
mic. “Si es redueix la bu-
rocràcia i els centres
milloren resultats, això vol
dir que anem per bon camí.”
La regidora, Gemma Mum-
brú, va destacar que “és molt
important veure quin nivell
d’escolarització s’assoleix en
acabar els estudis, i aquest
ha de ser l’element de re-
ferència. Per obtenir bons
resultats és bàsic dialogar,
escoltar molt i recollir les
sensibilitats de tots els sec-
tors implicats.”
Al final de la sessió informa-
tiva els assistents van gaudir
d’un espai per formular pre-
guntes i expressar opinions.

Un moment de la xerrada del dia 2 de febrer.

Es preveu que al
setembre s’hauran
creat els 10
Districtes Educatius

L’auditori de Can
Fabra va acollir el
2 de febrer una
xerrada informativa
sobre el desplega-
ment dels Districtes
Educatius a la ciutat

Xerrada sobre el desplegament
dels Districtes Educatius

La masia de can Vinyes, desapareguda els anys vint. (Foto:
“Sant Andreu de Palomar i La Sagrera. Com era i com és”).

Història i present,
en un llibre
La recuperació de fotografies antigues de Sant Andreu ha
estat un dels motius de la vida del Centre d’Estudis Ignasi
Iglésias i, més tard, també de l’Arxiu Municipal del Distric-
te, com també de moltes persones interessades per la
història de Sant Andreu i de la Sagrera, perquè una foto-
grafia antiga proporciona infinitat de dades: com era aquell
indret antigament, com vestia la gent, etc.
Dins d’aquesta línia de recuperació del passat, l’editorial
Duxelm i el Districte de Sant Andreu han publicat el lli-
bre Sant Andreu de Palomar i La Sagrera. Com era i com és,
un magnífic volum amb textos de Pau Vinyes i Jordi Ra-
bassa que, a banda d’explicar les fotografies antigues, les
han ubicat geogràficament i les han comparat amb
imatges d’avui realitzades per Xavier de la Cruz i Xavier
Basiana, que són els altres dos autors del llibre.
Un llibre que, com diuen els seus quatre autors, vol deixar
constància del pas del temps en el seu entorn, oferir una
selecció d’imatges de primera qualitat i donar a conèixer
una mica la història d’aquests racons de Sant Andreu i la
Sagrera tan entranyables per als veïns.
En aquest llibre es poden trobar imatges antigues de gran
vàlua de les places del Comerç i Orfila, el carrer Gran, les
cotxeres, la Fabra i Coats, la Meridiana; de masies, entre al-
tres, a Sant Andreu; i del carrer de la Sagrera, de la plaça
Masadas, de La Hispano-Suiza, de la Torre del Fang o de
l’entramat de vies, a la Sagrera. Tot un recull d’imatges i
textos que aproparan el lector a aquesta part de la història
de Sant Andreu i la Sagreramoltes vegades desconeguda.
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

La sabateria va obrir l’any 1948.

Calçats Merche és un establiment que ha
estat testimoni de la transformació del

barri de la Trinitat Vella. La Mercè Garcia és
qui porta la sabateria i ens comenta que va ser
l’any 1948 quan la seva mare, també anome-
nada Mercè, va començar amb una esparde-
nyeria. Just al local del costat, el pare, el Fer-
mín, hi tenia una barberia. Posteriorment, es
van ajuntar els dos locals i tot l’espai va ser
ocupat per la sabateria. La Mercè Garcia hi és
des de ben jove; quan va acabar els estudis ja
es va col·locar rere el taulell. És molt conegu-

da al barri i conserva clients que la van conèi-
xer de nena. El tracte proper en el transcurs
de tants anys li ha fet guanyar-se l’estima i la
confiança de la gent del barri. A Calçats Mer-
che, hi trobem sabates per a dona i home, sa-
bates especials per a peus delicats i articles
per al calçat. També fan reparacions, una ne-
cessitat que ha revifat en els temps actuals.

Calçats Merche
C. Turó de la Trinitat, 12
Telèfon: 93 345 17 73

E L TAULE L L

Sabates que han fet moltes passes

Joan Anton Font



Les obres a la plaça de les Havaneres.

Redacció

Els treballs en el subsòl per
a la construcció de la línia

9 s’allunyen de Sant Andreu.
La tuneladora ha iniciat el
seu camí cap al carrer Man-
dri, fet que deixa pas a la
reurbanització de la plaça Ha-
vaneres, on s’ha portat a ter-
me el canvi de capçal de la
màquina obligat pel canvi de
terreny en el nou tram de tú-
nel a excavar.
Segons les previsions, les
obres que han de renovar la
plaça estaran llestes cap al fi-
nal de l’estiu. La reurbanitza-
ció comportarà una nova pavi-
mentació amb llambordins de
dos colors (blanc i vermell),
una zona de jocs infantils amb
terra de seguretat i diferents
espais per seure. Amb aquests
nous usos, la plaça cobrarà
sens dubte una nova vitalitat,
atès que es troba al costat de
l’escola Pompeu Fabra. A més,

l’actuació permetrà també re-
novar l’arbrat. S’hi plantaran
dues espècies, tipuanes i
til·lers, a més d’una zona de
parterre amb flors.
Aquestes reformes permetran
recuperar la plaça per als
veïns, amb la incorporació de

tres reixes de ventilació i la
trapa de la sortida d’emergèn-
cia del túnel. El projecte,
dissenyat per Bagursa, és per
a una urbanització concebuda
per minimitzar l’impacte vi-
sual d’aquests nous elements
del pou.
L’avenç de les obres del metro
inicia també el procés per po-
der obrir al trànsit el carrer
Olesa, via natural de comuni-

cació dels vehicles entre el
Guinardó i la Sagrera. Això
permetrà recuperar el sentit
de baixada a tot el carrer Es-
pronceda, un tram del qual ha
hagut d’invertir la direcció
per compensar la inhabilita-
ció del carrer Olesa per a la
circulació de vehicles.
Tot i que la tuneladora se’n va
de Sant Andreu, la base d’ope-
racions per al seu subminis-
trament continuarà com fins
ara al macropou del carrer Jo-
sep Soldevila, entre el Camp
del Ferro i la Riera d’Horta.
S’ha de destacar, però, que
des de les primeres actua-
cions d’explotació de la tune-
ladora de l’L10/L4 fins a l’ac-
tual s’han fet grans millores
en aspectes mediambientals,
amb una inversió de quatre
milions d’euros, per mirar de
minimitzar els treballs per als
veïns de la zona. S’ha cobert
pràcticament el pou, s’han
instal·lat pantalles que absor-
beixen el so, s’ha limitat el
pas de camions i es fa un se-
guiment nocturn en tot l’àm-
bit d’obra.
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NOT ÍC I E Sf
Programació al voltant del Dia de la Dona
Els equipaments públics del Districte fan una progra-
mació especial sobre el Dia de la Dona durant aquest
mes. Algunes de les activitats són la tertúlia sobre els
drets de la dona a la República, que es fa el 12 de març
(18 h) al centre cívic la Sagrera (Martí Molins, 29), o
l’homenatge a Frida Kahlo, que es fa aquell mateix dia
al casal de gent gran Mossèn Clapés (Gran de Sant An-
dreu, 467) a partir de les 17.30 h.

Millores a Pare Claret i Baliarda
És previst que aquest mes finalitzin les obres de reno-
vació del carrer Sant Antoni Maria Claret, al tram
comprès entre Trinxant i Navas de Tolosa, on es reno-
va calçada i voreres, enllumenat i mobiliari urbà. Tam-
bé han començat les del carrer Baliarda, que es trans-
formarà en una plataforma única per millorar la
circulació dels vianants. Les obres s’han iniciat el fe-
brer i duraran aproximadament quatre mesos.

Reunió del Consell de Comerç
El 23 de febrer passat es va celebrar el primer Consell
de Comerç del 2010 a la seu del Districte. Presidit per
la regidora, Gemma Mumbrú, el tema principal del
Consell va ser el nou pla de recollida comercial de resi-
dus, presentat per responsables de recollida comercial
d'Urbaser i de la Direcció de Neteja i Residus de l'Ajun-
tament de Barcelona.

Pianos al carrer
Entre el 13 i el 26 de març, el Concurs Internacional
de Música Maria Canals distribuirà més de vint pia-
nos de paret per tot Barcelona, perquè tothom els
pugui tocar. Els pianos han estat decorats per alum-
nes de l’Escola Massana. A Sant Andreu, n’hi haurà
tres, situats a la plaça Orfila, la plaça Ferran Reyes i
al parc de la Pegaso. La iniciativa “Toca’m, sóc teu”
s’ha fet amb el suport de l’artista Luke Jerram.
Més informació: www.pianosalcarrer.com

Comença el compte enrere per a la reurbanit-
zació de la plaça Havaneres,on es farà una
zona de jocs infantils

Baró de Viver té un nou equipament esportiu a la Llosa
T.Gutiérrez

E l districte de Sant Andreu
ja té un nou equipament

esportiu –la Llosa esportiva–
que consta d’una pista poliva-
lent per jugar a bàsquet i a
futbol i que estarà disponible
en el transcurs del mes de
març.
Aquest nou espai ha estat re-
modelat gràcies al Plan E, que
va llançar el govern central el
2009 i que ha permès una in-
versió de 530.000 euros per

reformar la pista poliesporti-
va i millorar totes les ins-
tal·lacions de la Llosa en ge-
neral.
El barri compta, doncs, a par-
tir d ’ara amb aquest nou
equipament que no només
vol ser un espai per a l’esport,
sinó que s’ha concebut com
una aposta educativa. Des del
Districte es vol potenciar l’es-
port com a instrument social
i integrador que permeti tre-
ballar amb nens i joves, en-

senyar valors tan bàsics com
la disciplina, el treball en
equip, el respecte a l’espai pú-
blic, la gestió de conflictes o
la interrelació amb altres jo-
ves de fora del barri.
Els responsables del projecte
també volen que la Llosa ser-
veixi per fomentar la pràctica
d’esports més enllà del futbol
–que està molt arrelat al bar-
ri– especialment del bàsquet
entre els nens i joves del dis-
tricte.

Les obres al subsòl per a la L9
s’allunyen de Sant Andreu

La nova pista polivalent.

Es crearà una zona
de jocs infantils i es
plantaran
nous arbres i flors
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Daniel Romaní

El rec Comtal és una sèquia que
prenia l’aigua del Besòs a l’alçada

de Montcada i la portava fins a la ciu-
tat de Barcelona. Aquest rec seguia el
marge dret del riu Besòs fins a Sant
Andreu, on s’endinsava per la ciutat,
fins que anava a morir al mar. Tenia

una longitud de 12 quilòmetres. Ara
un itinerari permet descobrir aquesta
obra d’enginyeria hidràulica, que ha
arribat fins als nostres dies força obli-
dada. L’itinerari és organitzat per la
Comissió per a la Recerca i la Divulga-
ció de la memòria de la Trinitat Vella,
amb la col·laboració del Districte de

Sant Andreu i l’Ajuntament de Mont-
cada i Reixac. Les properes visites te-
nen lloc el 21 de març i el 6 de juny.
Cal apuntar-se prèviament al centre
cívic de Trinitat Vella (c. Foradada,
36-38; telèfon 93 345 70 16).
“Actualment queden pocs quilòme-
tres del recorregut del rec que encara
es puguin visitar. Hi ha, però, alguns
elements –fonts, un molí...– que de-
mostren que el rec Comtal va tenir
una importància molt gran per a una
població que necessitava aigua pota-
ble i per al regadiu”, explica María
José Durán, coordinadora de l’itine-
rari.
Un dels principal edificis que es visita
és la Casa de Màquines per a la pri-
mera elevació, situada al parc de les
Aigües de Montcada, dins del munici-
pi de Barcelona. Es va projectar per-
què l’aigua del rec Comtal era insufi-
cient per abastir Barcelona. És obra
de l’arquitecte modernista Pere Fal-
qués i va funcionar pràcticament tot
el segle XX, concretament fins al
1989. La Casa de Màquines per a la
primera elevació ha estat restaurada i
acollirà properament un taller de dis-
capacitats gestionat per la Fundació
Trinijove i l’Ajuntament de Barcelona.

Un recorregut per la història
de l’aigua i el rec Comtal

ACT IV I TAT S

Imatge d’uns obrers al rec Comtal, l’any 1916.

Conèixer l’art que
hi ha al carrer
Els carrers i les places de la ciutat
compten amb nombroses obres
d’art. Aquest llibre és un catàleg
de tot aquest art públic amb tex-
tos d’un nombrós grup de pro-
fessionals, estudiosos i especia-
listes que n’han fet una lectura
històrica i una anàlisi artística.
Cada peça va acompanyada d’una
il·lustració.

Art Públic de Barcelona
Jaume Sobrequés, Josep M.
Huertas, Jaume Fabre i altres.
Edita: Ajuntament de Barcelona i
Àmbit Serveis Editorials.
PVP: 68 euros

LLIBRES

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

GRUPS MUNICIPALS

L’educació, aposta de
progrés
PSC. Gemma Mumbrú

L’educació és la
millor eina d’i-
gualtat social i de
foment de la
qualitat laboral.

La Generalitat ha aprovat la
primera Llei d’educació de què
disposem gràcies a la qual
s’han implementat els Distric-
tes Educatius i, a Sant Andreu,
n’hem estat pioners. Això
significa apropar la gestió als
reptes diaris dels barris. Hem
iniciat la campanya de matri-
culació on l’any passat més del
95% d’alumnat va tenir ubica-
ció a la seva àrea de proximi-
tat. Per repetir resultat, hem
pres la decisió d’obrir una es-
cola al barri Congrés-Indians
que s’afegeix a les obertes an-
teriorment, La Maquinista i
Can Fabra i també, enguany,
una escola bressol a la Sagrera
i, el setembre de 2011, n’hi
haurà a la Trinitat Vella, Fabra
i Coats, Navas i a l’Escola Igna-
si Iglésias, la ubicació de la
qual es consensuarà amb la
comunitat educativa.
Finalment, volem felicitar El
Sagrer pel Premi Ciutat de
Barcelona que li reconeix els
25 anys de projecte educatiu.

Tots hemde sumar
contra la crisi
CiU. Raimond Blasi

Estem davant
una crisi sense
precedents. El go-
vernmunicipal
bipartit ha tardat

a assumir-la i no ha preparat la
ciutat per superar-la amb facili-
tat. Tampoc vol ajuda quan des
de CiU li donem lamà. Ara, més
quemai, tots plegats hauríem
de sumar. El que resultamés
senzill per al govern és culpar la
crisi dels endarreriments de to-
tes aquelles obres públiques i
d’infraestructures, a vegades
molestes, però necessàries per
al barri, per al districte i per a la
ciutat: casernes de Sant Andreu,
l’estació de la Sagrera, l’enderroc
de la presó de la Trinitat, el
canòdrom... Aquests endarreri-
ments permanca de lideratge i
capacitat de gestió fan que equi-
paments com habitatges dota-
cionals, biblioteques o centres
sociosanitaris no estiguin en
funcionament. Les persones te-
nim el dret a desenvolupar-nos
en el nostre entorn en condi-
cions. Des de CiU continuarem
treballant per donar solucions i
així ho fem en el nostre dia a
dia. Mentrestant, em podeu tro-
bar a: rblasi@bcn.cat.

Nova ubicació del CEIP
LaMaquinista
PPC. Alberto Fernández

Sant Andreu re-
clama una nova
ubicació per al
CEIP LaMaqui-
nista. Les actuals

instal·lacions demòduls presen-
ten carències que fan necessari
el trasllat dels nens a centres es-
colars propers per realitzar de-
terminades activitats, la qual
cosa provoca incomoditat i peri-
llositat que l’Ajuntament no pot
permetre ni assumir. Aquests
barracons haurien de tenir una
vidamàxima de tres anys i ja
porten dos anys d’ús sense que
encara s’hagi adjudicat un ter-
reny per procedir a la seva exe-
cució. Amés, el Pla d’Equipa-
ments 2008-2011, on es preveu
la construcció d’aquest CEIP,
acumula retards, ja que cap dels
centres previstos estan finalit-
zats. Sant Andreu no es una ex-
cepción a otras peticiones barce-
lonesas como luchar contra la
crisis y la delincuencia aumen-
tando el número de policía, la
atención a las personas, con
más equipamientos y servicios
sociales, y una inmigración or-
denada que cumpla la ley y res-
pete la ciudad y el país que les
acoge.

Ecologia quotidiana

ICV-EUiA. Quim Mestre

En els darrersme-
sos hem desplegat
als nostres barris
la nova contracta
de neteja. La seva

caramés visible són els nous
contenidors, que han augmen-
tat en nombre un 37% i són
més accessibles per a tothom.
També hem estès arreu la reco-
llida selectiva de la fracció orgà-
nica –la que es diposita en els
contenidorsmarrons–, que ens
permet aprofitar part important
dels residus per fer compost per
a jardineria o generar gas i elec-
tricitat. La neteja dels carrers
també ha augmentat la seva fre-
qüència. Durant els primersme-
sos d’implantació es poden pro-
duir desajustos que s’estan
corregint per optimitzar els re-
sultats i millorar el servei al Dis-
tricte. L’objectiu que aconsegui-
rem amb la col·laboració de
tothom és fer un nou salt enda-
vant cap a una ciutatmés soste-
nible, més verda imés humana.
L’ecologia de la quotidianitat té,
sens dubte, el major potencial
de transformació, perquè sense
els canvis d’hàbits a petita escala
de poc serveixen els grans com-
promisos i declaracions.

La ciutat en femení

ERC. Ester Capella

La població de
Barcelona és
d’1.621.537 habi-
tants. D’aquests,
771.570 són ho-

mes i 849.967 són dones. Per
contra, els carrers, les places i els
espais de la nostra ciutatmajo-
ritàriament duen nomd’home,
amb 1.641 indrets batejats amb
nomsmasculins i 298 femenins.
Les dones, doncs, no estan re-
presentades en igual proporció
que els homes i això ha de ser
corregit. A Sant Andreu la des-
proporció és encaramés relle-
vant, amb 132 topònimsmas-
culins i només 19 femenins.
ERC ha proposat diverses inicia-
tives per corregir la desigualtat
existent. Pensem que tres quar-
tes parts del nomenclàtor han
de ser noms de dona, i hem
sol·licitat que a la Fabra i Coats
hi hagi una placa en reconeixe-
ment a les dones del districte i,
per extensió, a les dones de Bar-
celona, que van treballar en el
sector fabril. El govern ha de
complir el que es va votar i apro-
var, i no sembla que aquesta si-
gui la línia seguida. Des d’Es-
querra seguirem insistint per
corregir aquest greuge històric.



SANT ANDREU 7Març 2010

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 39 UHF i 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 d'obres

Informació actualitzada setmanalment de
totes les obres que es fan a Barcelona.
Inclou una bústia per atendre les consul-
tes, les queixes i els suggeriments de la ciu-
tadania. Hi ha totes les obres que afecten
la via pública i que tenen una durada pre-
vista superior a una setmana.
www.bcn.cat/obres

Web d'Idea Diagonal

Nous continguts audiovisuals i informació
sobre com serà el vot durant la consulta
que es portarà a terme entre el 10 i el 16
de maig. La votació serà electrònica i es
podrà fer de manera presencial en qualse-
vol dels Punts de Consulta Presencial
(PCP) habilitats amb aquesta finalitat.
www.bcn.cat/diagonal

wPOL I E SPORT IU

Pere S.Paredes

Enguany, a Sant Andreu, les inver-
sions del Pla E 2010 (Plan Espa-

ñol para el Estímulo de la Economía y
el Empleo) preveuen incidir en la re-
modelació de la piscina municipal de
Sant Andreu i del centre esportiu
municipal Trinitat Vella.
L’any 2009 va ser el torn dels camps
de futbol i la nova gespa artificial.
Aquest 2010 els toca a les piscines.
Al centre esportiu de la Trinitat Vella,
s’hi millorarà la ventilació al vestíbul
de les piscines, es canviarà totalment
el panell de coberta que hi ha per un
altre de prefabricat, amb altes quali-
tats d’aïllament tèrmic i protecció
contra l’oxidació, i, al mateix temps,
es crearà una nova lluerna, la qual
aportaràmés il·luminació a la zona.
A més a més de la instal·lació de qua-
tre extractors, amb encesa individua-
litzada, que se situaran en la nova
lluerna, també és prevista una nova
impermeabilització dels canalons que

condueixen les aigües pluvials fins als
baixants, i la rehabilitació dels reves-
timents de xapa en algunes façanes.
Per la seva part, les actuacions que es
faran aquest any a la piscina munici-
pal de Sant Andreu començaran amb
la col·locació d’un nou revestiment de
la coberta que augmentarà l'aïllament
tèrmic i l’estanquitat de les piscines.
També se substituirà parcialment el
revestiment de façana i es modifica-
ran algunes parts de l’edifici amb una
adequació de l’entrada, que tindrà ac-
cés per a minusvàlids, i la instal·lació
d’un nou ascensor.

Igualment, s’enderrocarà la zona de
vestidors i grades nord de la planta
primera i es crearà una rampa amb
pendent 10%, al mateix temps que es
modificarà la posició de la porta de
sortida d’emergència amb la finalitat
demillorar l’evacuació de l’edifici.

Més informació:
Club Natació Sant Andreu
www.cnsandreu.com
Piscina municipal Sant Andreu:
Telèfon: 93 311 21 06
CEM Trinitat Vella
Telèfon: 93 311 37 01

Les piscines de Sant
Andreu i la Trinitat Vella
seran renovades aquest
any gràcies al fons del
nou Plan Español para el
Estímulo de la Economía

La piscina Municipal de Sant Andreu en una imatge del mes de febrer.

Millores a les piscines de Sant
Andreu i la Trinitat Vella

Redacció
L’alcalde de Barcelona, Jordi Hereu;
la consellera de Justícia, Montser-
rat Tura, i el degà del Col·legi d’Ad-
vocats de Barcelona (ICAB), Pedro
L. Yúfera, han signat un conveni
per posar enmarxa un servei d’in-

formació, orientació jurídica i me-
diació a l’Oficina d’Atenció al Ciu-
tadà (OAC) de la plaça SantMi-
quel. El conveni es va signar el 5 de
febrer passat a la seu del Col·legi
d’Advocats i “permetrà avançar en
unmodel d’orientació jurídica gra-

tuïtamolt àgil i a l’abast de tot-
hom”, segons vamanifestar l’alcal-
de. El conveni té com a objectiu
crear un servei gratuït i proper
d’informació i orientació jurídica i
mediació per als ciutadans, que re-
forci la proximitat de la justícia ara
que els serveis jurídics s’han tras-
lladat a la Ciutat de la Justícia, a la
frontera amb l’Hospitalet. El servei
també oferirà assessorament sobre
l’assistència jurídica gratuïta que
ofereix el Col·legi d’Advocats de
Barcelona. I potenciarà la media-
ció, una via alternativa per resoldre
conflictesmitjançant el diàleg que
evita l’entrada d’assumptes al jut-
jat. La posada enmarxa del nou
servei està lligada a la propera
transformació de l’OAC de Sant
Miquel en una oficinamultiserveis
d’atenció al ciutadà. Un grup de
treball està definint com serà i com
funcionarà aquest nou servei.

Barcelona tindrà un servei
d’atenció jurídica gratuïta

S ERVE I PÚBL IC
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El Josep Pla és un premi amb una
brillant nòmina de guanyadors.
Sí, és un premi molt prestigiós, però en
comptes de pensar que estic al costat de
Terenci Moix i dels altres guanyadors,
pens que el que ha guanyat és el llibre,
no jo. En tot cas, estic molt contenta
d’haver escrit un llibre que ha merescut
aquest premi.
Com l’ajuda l’ofici de periodista a
l’hora d’escriure?
T’ajuda perquè et poses a escriure sa-
bent que vols explicar una història. A
més, et dóna molta disciplina i t’ajuda a
veure quines coses tenen impacte i qui-
nes no.
I quina és la història que ha volgut
explicar a Egosurfing?
Volia explicar què passa quan portes les
relacions de les xarxes socials a la vida
quotidiana. La protagonitzen tres per-
sonatges que es coneixen arran d’un ac-
cident, i parla de la construcció d’una
amistat. Internet el que fa és que aques-
ta amistat hagi de ser efímera. Quan ad-
juntes algú com a amic a Internet, pos-

siblement aquest no és un amic de veri-
tat… És com si directament tenguessis
una relació, sense els preàmbuls.
I com es reflecteix això al llibre?
A Egosurfing, volia mostrar els mecanis-
mes que intervenen en la creació d’una
amistat, quines fílies i amors et fan sen-
tir atret per una persona a qui en princi-
pi hauries de rebutjar i com a vegades hi
ha persones amb qui tens molt en
comú, però no seranmai amigues teves.
Revisamolt els seus textos?
Sí, sóc una escriptora molt obsessiva.
Tant en periodisme com quan escric
una novel·la. Esborro molt i reescric
molt. Una de les coses que explic a Ego-
surfing és que allò que està escrit ro-
man. I és molt angoixant. Internet és la
memòria de les errades eternes, i això
provoca ansietat. Encara que ningúmés
se n’adoni d’aquell error, tu el veuràs
cada vegada que busquis aquell article. I
això fa que tothom vulgui ser molt en-
ginyós i original.
La seva escriptura xucla molt del
seu voltant. Els amics tenen por
de sortir retratats?
Som una vampiressa. Però no, els meus
amics no tenen por. Si jo explic una
anècdota que t'ha passat a tu, penses
que tothom ho sap, que ets tu. Però en

realitat només ho sabem tu i jo, perquè
no és una cosa pública. A la meva pri-
mera novel·la sí que feia caricatures d'a-
mics meus. Aquí els personatges són in-
ventats, tot i que evidentement tenen
referents reals perquè em nodresc de
coses quem'envolten.
I sobre la societat actual, què més
hi ha en aquest llibre?
He volgut mostrar el soroll en què vi-
vim. Tenim tanta informació tota l’esto-
na que estam saturadíssims de coses i
històries que ens passen, de personat-
ges que entren i surten de la nostra
vida, del nostre cap, del nostre cor. Al fi-

nal estàs totalment perdut perquè no
saps cap a onmirar. L’altre dia vaig llegir
una notícia que deia que els joves alum-
nes ja no poden posar atenció a les clas-
ses perquè tenen el zàping ja instal·lat:
mentre van escrivint miren Facebook,
el correu electrònic… La notícia trans-
metia molt l’angoixa d’estar fent moltes

coses de forma simultània. I cada cop la
teva intimitat és menys important, per-
què barreges constantment la vida pú-
blica i la vida privada.
Els passa això, també, als perso-
natges del seu llibre?
Sí, fan zàping emocional, i les parelles
els duren dos dies; zàping laboral, per-
què ja ningú et pren prou seriosament
per oferir-te un contracte fix... A més,
els personatges d’Egosurfing estan en
un moment provisional de la seva vida,
estan fent feina de coses que als 30
anys ja no esperaven estar fent.
Hi ha un personatge que, com
vostè, és una periodista freelance,
i en fa una descripció duríssima.
Jo sempre he estat mileurista, he arri-
bat a treballar a set llocs diferents, i no
em sembla normal haver de fer això per
poder arribar a final demes.
Però continuarà compaginant pe-
riodisme i literatura?
Jo tinc dues passions. Una és ser novel-
lista, i encara que soni cursi per a mi tot
això és un somni, estic molt feliç, però
l’altra passió és el periodisme i no paro
d’emportar-me’n pals. Però és com viu-
re amb un maltractador. Ser periodista
és una mena de raça, no pots deixar de
sentir passió per allò que estàs fent.
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Llucia Ramis, amb un exemplar de la seva novel·la.

Ha guanyat un dels premis més prestigiosos de

les lletres catalanes. Però aquesta escriptora i

periodista nascuda a Mallorca (1977) i veïna de

La Sagrera diu que el mèrit no és seu sinó

d’Egosurfing (Destino), on trasllada al món real

la fràgil xarxa de relacions que propicia Internet

"Internet és la memòria
de les errades eternes i
això provoca ansietat"

“Sóc una escriptora
molt obsessiva”

Belén
Ginart


