
Finalment, el fantasma del passeig
de Torras i Bages, 83, ha deixat
aquest món. L’edifici construït
l’any 1948 lluny del criteri raciona-
lista amb què va ser projectada la
Casa Bloc pel grup d’arquitectes
del GATCPAC, encapçalat per Jo-
sep Lluís Sert,  ha estat enderrocat
aquest estiu per deixar pas a un es-
pai públic verd. 
Aquest enderrocament és la culmi-
nació d’un procés de rehabilitació
de la Casa Bloc que s’ha realitzat al
llarg de deu anys i que ha permès
recuperar l’arquitectura i l’esperit
original del conjunt. A més, s’han
fet millores als edificis, els habitat-
ges, l’entorn i els espais comuns
per adaptar-los a la realitat i la
normativa actuals. 

Enderrocat l’edifici 
fantasma de la Casa Bloc

Què voldríeu a l’espai de 
la presó de la Trinitat Vella?
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La piqueta va començar a enderrocar l’edifici el mes de juliol.
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Dissabte 27 i diumenge 28 de setembre
Portrait de famille
Dissabte (17.30 h) i diumenge (12 h). saT! (Neopàtria, 54)
Aparentment, sembla una família normal... però no ho
és. Darrere d’aquesta aparença vulgar s’amaguen somnis,
imaginació, desitjos, memòries... Companyia Sursaut.

Dimarts 30 de setembre
Com és el color de la carn?
A les 18 h. Bib. Garcilaso (Juan de Garay, 116-118) 
Sac de rondalles.

Dissabte 4 d’octubre
I quin temps fa?
A les 18 h. Bib. Ignasi Iglésias-Can Fabra (Segre, 24-32)
Cicle d’Aperitius Musicals.

Del 4 al 12 octubre
Flipa!!!
Dissabte (17.30 h) i diumenge (12 h). saT! (Neopàtria, 54)
Amb el Mag Manu podrem veure titelles, jocs de màgia
que seguirem amb tot detall per una pantalla gegant...
Il·lusionisme a partir de 6 anys.

Dijous 9 d’octubre
La fantasia de les matemàtiques
A les 18.15 h. Bib. Ignasi Iglésias-Can Fabra (Segre, 24-32)
Contes de petit format.

Dissabte 11 d’octubre
Contes sobre la pell
A les 11 h. Bib. Ignasi Iglésias-Can Fabra (Segre, 24-32)

Divendres 19 i dissabte 20 de setembre
The room/En lloc
A les 22.30 h. Sant Andreu Teatre (Neopàtria, 54)
Dècima producció de la Thomas Noone Dance. El co-
reògraf  vol aprofundir en línies concretes de movi-
ment per tal que el moviment físic contingut pugui lle-
gir-se com un text emocional.

Del 25 de setembre al 5 d’octubre
Teràpia de grup per a gafes
Dijous (21 h), dissabte (21.30 h) i diumenge (18.30 h). 
Sant Andreu Teatre (Neopàtria, 54)
Els membres de l’associació GAFE (Grup d’Ajut a la Fa-
talitat Emergent) s’acaben d’instal·lar al nostre país.
Desenvolupen teràpies de grup arreu on van, obertes a
tot tipus de pacients. Companyia Grappa Teatre.

Dilluns 15 i 29 de setembre
Silentrange/Duelo final
A les 22 h. Bib. Ignasi Iglesias-Can Fabra (Segre, 24-32) 
Cicle de cinema de Chuck Norris.

Dimarts 16 de setembre
Art urbà a les biblioteques
A les 18.30 h. Bib. Bon Pastor (pg. Enric Sanchís, 12) 
Taller de creació d’un mural urbà per a joves de 10 a 18
anys.
Poemes per la pau
A les 22 h. Bib. Ignasi Iglesias-Can Fabra (Segre, 24-32) 
A càrrec de Txema Seglers. Cicle Biblioteca de Nit.

Diumenge 28 de setembre
Barcino, la Barcelona romana
A les 11 h. Punt de sortida: a consultar
Descobrirem els orígens de Barcino, ciutat romana, recu-
lant quasi 2.000 anys amb les seves portes, les torres, el
seu pas de ronda, les restes de l’antic viaducte, el temple
romà, el cementiri...  Inscripcions al centre cívic Sant An-
dreu.

Fins al 15 de setembre
Recuperem la Casa Bloc
Centre cultural Can Fabra (Segre, 24-32)
La mostra consisteix en un plafó gran amb text, foto-
grafies, plànols i gràfics. Els 207 habitatges de la Casa
Bloc van ser la primera promoció pública del Comissa-
riat de la Casa Obrera de la Generalitat de Catalunya
durant la Segona República.

Fins al 28 de setembre 
Dalí, retratat per Robert Descharnes
Palau Robert (pg. de Gràcia, 107)
Una trentena d'instantànies on es veu la relació de Dalí
amb els personatges del seu entorn a l'Empordà.

Del 20 al 28 de setembre
Festa Major de l’Antic barri dels Indians
Organitza: Comissió de Festes Antic Barri Indians.

Del 4 al 12 d’octubre
Festa Major del Congrés
Organitza: Associació de Veïns del Congrés-Indians.

ATENCIÓ AL CIUTADÀ

Oficines d’atenció al ciutadà (OAC) Districte
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.
saT! Sant Andreu Teatre 93 345 79 30
Neopàtria, 54.

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.

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, 10-12.
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.

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.

FARMÀCIES

www.farmaciesdeguardia.com



Joan Anton Font

La desaparició de la presó
de la Trinitat Vella per-

metrà al barri guanyar un
ampli espai per a habitatge
públic, equipaments i espais
lliures. Aquest procés és una
gran oportunitat que ha de
servir com a motor per dina-
mitzar la transformació del
barri de la Trinitat Vella i
aconseguir una millora del
benestar i la qualitat de vida
dels veïns i veïnes. La defini-
ció del desenvolupament ur-
banístic de la zona i dels con-
tinguts dels nous espais
necessita escoltar la veu dels
principals implicats, els ma-
teixos veïns i veïnes de la Tri-
nitat Vella. Per aquest motiu,

el passat mes de juliol va co-
mençar el procés participatiu
per tal que els ciutadans pre-
sentin les seves propostes so-
bre quins han de ser els usos
futurs de l’espai que actual-
ment ocupa el centre peni-
tenciari. 
Serà cap al final d’aquest any
quan s’iniciarà el trasllat dels
reclusos de la presó de la Tri-
nitat i només hi restaran els
de règim obert, amb la qual
cosa ja es guanyarà un ampli
terreny sobre el qual es podrà
començar a treballar fins que
en un termini de dos o tres
anys es traslladi la totalitat
dels reclusos.
Segons la regidora del Distric-
te, Gemma Mumbrú, “aques-

ta és una gran oportunitat
per a la Trinitat Vella, i per-
què els veïns defineixin quins
equipaments volen per al bar-
ri. A més, podem encarar el
procés participatiu sense
presses i amb garanties, sense
la sensació d’estar coixos d’e-
quipaments”.

El procés de participació va
començar amb un acte de co-
municació als veïns que es va
fer al centre cívic Trinitat Ve-
lla, amb la presència de la re-

gidora del Districte, Gemma
Mumbrú, l’arquitecte en cap
de l’Ajuntament de Barcelona,
Oriol Clos, el delegat d’Habi-
tatge, Antoni Sorolla i el di-
rector de participació d’Urba-
nisme, Xavier Patón. A l’acte
es va informar sobre la im-
portància del projecte urba-
nístic, sobre el funcionament
del procés participatiu i es
van repartir les butlletes en
què els veïns han de fer cons-
tar les seves propostes, les
quals es poden dipositar a les
urnes que hi ha ubicades al
centre cívic, al local de l’Asso-
ciació de Veïns i Veïnes de
Trinitat Vella, a les instal·la-
cions esportives, al CAP, a la
seu del Districte i als locals de
l’entitat Trinijove. Hi ha
temps fins al 31 d’octubre per
presentar-les i, en aquest ma-
teix mes, es realitzarà una jor-
nada participativa on veïns i
veïnes podran exposar les se-
ves idees. Entre els mesos
d’octubre i febrer, s’elaborarà

la proposta d’usos en dues fa-
ses: la primera amb la partici-
pació de les persones interes-
sades, la segona amb la
validació tècnica. En el mes
de febrer tindrà lloc una jor-
nada informativa que reco-
llirà els resultats del procés
participatiu i en què es con-
cretaran quines actuacions es
duran a terme. La regidora
comenta que “no es parteix
de cap idea prèvia i esperarem
els suggeriments dels veïns,
per bé que un cop analitzades
les propostes es duran a ter-
me les més viables”.
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Participants a l’acte de presentació del procés participatiu, al centre cívic Trinitat Vella.

El passat mes de juliol va començar

el procés per recollir les propostes

dels veïns i veïnes de la Trinitat

Vella sobre els usos futurs del

terreny que guanyarà el barri amb

la desaparició de l’antic centre

penitenciari

C IU TA DA N S OPINE N

Isabel Ortega
Mestressa de casa

Pienso que una residen-
cia de ancianos o un
mercado municipal
estaría muy bien, por-
que son cosas que  son
necesarias para el
barrio.

Montserrat
Pulgar
Mestressa de casa 

Pienso que tendrían
que poner un parque,
pero con vigilancia,
aunque tengo entendi-
do que van a construir
pisos de protección ofi-
cial.

Juana González
Sense feina 

Fan falta pisos de pro-
tecció oficial amb un
parc per a les criatures.
Penso que és important
per al barri.

Juan José
Fernández
Lampista

En principio tendrían
que poner algún equi-
pamiento tal como un
consultorio, una guar-
dería o un mercado, así
la gente de todo el
barrio podría utilizarlo.

Joan Delmases
Arts gràfiques 

Estaria bé que hi cons-
truïssin pisos, una
residència per a la gent
gran o, fins i tot, un
aparcament, perquè
estan traient molts
llocs per aparcar al
barri i un bon pàrquing
ens aniria molt bé.

Salvador Ibáñez
Industrial 

Tal y como están las
calles del barrio, lo que
más necesitamos es un
párquing público para
los vecinos.

Q u i n  e q u i p a m e n t  l i  a g r a d a r i a  q u e  p o s e s s i n  a l  t e r r e n y  d e  l a  p r e s ó ?

El veïnat de la Trinitat Vella proposa 
usos per al solar de la presó

Les butlletes amb
les propostes es
poden presentar
fins al 31 d’octubre 



Imatge dels tallers del Nord l’any 1922. 
(Foto: Arxiu Municipal del Districte de Sant Andreu.)
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U R B A N I S M E

Daniel Venteo

La millora de l’accessibili-
tat als edificis d’habitat-

ges és un dels principals
compromisos adquirits per
l’Ajuntament en l’acord de
govern signat amb diferents
col·lectius. Per això, des d’a-
quest mes de setembre s’ha
engegat un nou programa
d’ajuts per a la instal·lació
d’ascensors, programa que
en aquest moment es troba
en fase d’estudi al barri del
Congrés i els Indians, el qual
serà presentat el 18 de se-
tembre, a les 19 hores, al lo-
cal de l’Associació de Veïns. 
Gràcies a aquest nou pla els
ajuts econòmics poden arri-
bar fins al 60% a fons perdut
i a més ofereixen tota mena
d’informació i assessora-
ment pel que fa a aspectes
legals i tècnics. Per optar als

ajuts, cal reunir una sèrie de
condicions com ara que sigui
un edifici destinat a ús resi-
dencial, que no tingui ascen-
sor i que no s’hagi iniciat
obres per instal·lar-lo, que
disposi de la corresponent

llicència d’obres i que tingui
seguretat estructural. Que-
den excloses d’aquests ajuts
les propietats verticals que
estiguin destinades a la ven-
da. Pel que fa a l’assessora-
ment tècnic, l’Ajuntament
duu a terme l’anàlisi de les
problemàtiques que es pre-

senten en cada projecte.
També anirà a càrrec de l’A-
juntament la redacció del
projecte en aquells casos que
es tracti de polígons d’habi-
tatges. I igualment passa
amb l’informe per analitzar
la viabilitat de la instal·lació
de l’ascensor.
És ben sabut que la manca
d’ascensors és un dels prin-
cipals inconvenients de la
majoria d’habitatges de la
ciutat construïts abans de la
dècada de 1960. I aquest fet
és especialment important
per a la qualitat de vida de la
gent gran. Actualment es
calcula que la manca d’as-
censor en l’escala on viuen
afecta més del 36% de la po-
blació més gran de 65 anys
de tot Barcelona. En els da-
rrers set anys s’han instal·lat
a tota la ciutat uns 1.350 as-
censors en edificis ja cons-
truïts, dels quals uns 600
han obtingut ajuts en els
darrers quatre anys.

Nous ajuts municipals per 
a la instal·lació d’ascensors 

Els ajuts poden arribar fins al 60%.

El 18 de setembre
es durà a terme una
sessió informativa
al local de l’AVV
Congrés-Indians

Al barri del Congrés i els Indians hi ha en
marxa l’estudi tècnic per a la instal·lació
de nous ascensors en els edificis del barri

Els tallers del Nord (II)
Amb el pas dels anys i l’augment del servei ferroviari, els
tallers del Nord van duplicar la seva superfície i s’esten-
gueren fins a la llavors carretera de Cornellà a Fogars de
Tordera, l’actual passeig Valldaura. Un punt on s’aixecava
el pont del Dragó i que permetia travessar les vies sense
gaire complicació.
La prosperitat que generava aquest taller  es va veure
truncada durant la Guerra Civil, quan els bombardeigs
franquistes malmeteren les instal·lacions i destrossaren
moltes locomotores. Un moment crític, perquè la manca
de peces de recanvi, la falta d’homes i les circumstàncies
de l’època afectaren la posada en marxa de nou del mate-
rial mòbil afectat. Acabada la guerra, la gran precarietat
continuà durant els mesos següents fins que amb la crea-
ció, el 1941, de la Red Nacional de Ferrocarriles Españo-
les (RENFE), en la qual l’Estat va englobar totes les com-
panyies ferroviàries de via ampla, van començar a
assentar-se les bases per a una certa recuperació econò-
mica, la qual es produí a partir de la dècada de 1950.
Els tallers es dedicaven a recuperar locomotores de vapor
i així ben aviat es van veure afectats, ja que van anar en-
trant en servei cada dia més locomotores elèctriques fins
al punt d’haver de capgirar l’orientació de la seva feina i
dedicar-se a desballestar les màquines de vapor. Arribats
als anys seixanta del segle XX, la línia fèrria que passava
per l’avinguda Meridiana, com també el baixador de Sant
Andreu– Arenal, foren soterrats i els tallers del Nord tan-
cats el 1964 i enderrocats en el transcurs de les dues dè-
cades següents.

Si té fotografies o documents del seu barri, en pot fer
donació a l’Arxiu Municipal del Districte, 93 291 69 32

J. M. ContelÀLB UM HI S TÒR IC



Pilar Fernández

L’inici de l’enderroc del co-
negut com a “edifici fan-

tasma”, al passeig de Torras i
Bages, 83, que va tenir lloc a
mitjan juliol, va ser prou em-
blemàtic per atraure un bon
nombre de veïns del barri que
van acudir moguts per la curio-
sitat i per l’afany de compartir
els seus records i opinions.
L’acte va comptar també amb
l’assistència del conseller de
Medi Ambient i Habitatge de
la Generalitat, Francesc Balta-
sar, i de la regidora del Distric-
te, Gemma Mumbrú.  
Aquest edifici mai va existir en
els projectes dels arquitectes
Josep Lluís Sert, Josep Torres
Clavé i Joan Baptiste Subirana,
integrants de l’avantguardista
grup GATCPAC i autors del

conjunt Casa Bloc, que va ser
acabat de construir el 1936. Va
ser el 1948 quan es va afegir
als cinc edificis existents per
allotjar famílies de policies i va
representar una invasió de la
zona comuna prevista en el
projecte original. A banda d’a-
questa imposició, el conjunt
projectat pels arquitectes ja ha-
via patit nombroses transfor-
macions des que va acabar la
Guerra Civil. Uns exemples en
són la privatització dels espais
lliures, la transformació de tota
l’ala sud en residència o el co-
briment de les terrasses. 

Davant aquesta situació, l’any
1997 l’Institut Català del Sòl,
la Diputació de Barcelona i
l’Ajuntament de Barcelona
van signar un conveni per a
la seva rehabilitació. L’opera-
ció, que ha durat deu anys, ha
tingut com a objectiu recupe-
rar l’arquitectura i l’esperit
original i adaptar els blocs a
la realitat i la normativa ac-
tuals mitjançant millores als
edificis, els habitatges, l’en-
torn i els espais comuns. 
Tal com va posar de manifest
el conseller de Medi Ambient
i Habitatge, Francesc Balta-
sar, durant l’acte d’inici de
l’enderroc, aquesta actuació
“és un exemple del fet que
quan les administracions es
posen a treballar juntes, la
feina avança i es potencien
els seus resultats”. 
Sense l’edifici fantasma, la
Casa Bloc amplia l’espai de
zona verda lliure fins al ma-
teix passeig de Torras i Bages.
Actualment consta de 169
habitatges en règim de llo-
guer social i 14 locals. 
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N O T Í C I E Sf
Canvi de nom de carrers
La segona quinzena del mes de juliol, l’Ajuntament
va canviar el nom de tres carrers del districte: el car-
rer de Mollerussa ha passat a dir-se passeig de Molle-
russa. El carrer d’Ignasi de Ros es diu ara carrer de
Can Ros, i finalment, el carrer d’Oliva ha desapare-
gut i ha agafat el nom del carrer veí, Garcilaso.

Aplec del Foment Sardanista
El Foment Sardanista Andreuenc celebrarà el proper
dissabte, 20 de setembre, el 9è aplec de sardanes, que
enguany coincideix amb el seu 11è aniversari i per al
qual han convocat una Trobada de Colles Veteranes.
La ballada de sardanes tindrà lloc a la plaça de Can
Fabra a les 16.45 hores, amb l’actuació de les cobles
Jove de La Bisbal, Contemporània i Ciutat de Girona. 

Homenatge a Sergio García
La plaça Robert Gerhard, davant del Centre Cívic del
Bon Pastor, es va omplir dimecres 23 de juliol, a les 7
de la tarda, per retre homenatge al jugador de futbol
Sergio García, guanyador de l’Eurocopa 2008 amb la
selecció espanyola. Els seus veïns i els representats
polítics del Districte, juntament amb l’alcalde de Bar-
celona, Jordi Hereu, van retre homenatge a aquest
barceloní veí del barri del Bon Pastor.

Festa Major Congrés-Indians
Arriben les festes majors dels barris dels Indians i del
Congrés. La Festa Major dels Indians, la qual celebra
enguany el seu 25è aniversari, es durà a terme dels
dies 20 al 28 de setembre. El divendres dia 26 hi
haurà el tradicional sopar de germanor i el dissabte
27, una actuació de la cobla Sant Jordi. Les activitats
tindran lloc al carrer Jordi de Sant Jordi. D’altra ban-
da, el Congrés celebrarà la seva Festa Major entre els
dies 4 i 12 d’octubre. L’escenari dels actes serà la
plaça del Congrés. 

L’edifici fantasma de

la Casa Bloc ja és

història. El seu

enderroc ha estat la

culminació del procés

de rehabilitació de

tot el conjunt

arquitectònic

Runes originades per l’enderroc, a final d’agost.

La Cia. Grappa Teatre estrenarà Teràpia de grup per a gafes.

El saT! bufarà cinc espelmes amb nous projectes
Redacció 

E l saT! estrena nova tempo-
rada coincidint amb el cin-

què aniversari del teatre i una
nova direcció. Per commemo-
rar l’efemèride, el teatre an-
dreuenc engegarà nous projec-
tes, entre els quals  destaca la
posada en marxa de l’Associa-
ció d’Espectadors del saT!, que
premiarà la fidelitat del públic
habitual de la sala.
La programació s’estrena du-
rant la festa de la Mercè amb

un cicle de cinema equatorià i
el desè espectacle de Thomas
Noone, el coreògraf resident
del Sant Andreu Teatre. The
room/En lloc és un aprofundi-
ment en el moviment físic,
que també pot llegir-se com
un text emocional. La nova
temporada comptarà amb al-
guns habituals de la casa,
com el còmic Toni Albà, el
qual recuperarà Protocol per a
camaleons i estrenarà com a
director La guerra dels fràgils,

una tragicomèdia sobre els
corresponsals de guerra. 
Els més petits podran gaudir
de vuit espectacles, entre els
quals contes tradicionals com
Pinotxo, La Bella i la Bèstia o
El conte de la lletera.
Com no podia ser d’una altra
manera, la dansa també hi
tindrà la seva participació. Les
companyies de DamiánMu-
ñoz/Virginia García i de Mar
Gómez presentaran, respecti-
vament, Staff i Dios menguante.

La Casa Bloc recupera 
el seu disseny original

B É  D ’ I N T E R È S  C U LT U R A LA
El conjunt de  la Casa Bloc va ser declarat, l’any 1992, Bé

d’Interès Cultural en la categoria de Monument per la

Generalitat. Va ser una de les primeres obres racionalis-

tes de l’arquitectura espanyola, un projecte innovador,

integrat a l’entorn urbà i amb habitatges  funcionals con-

cebuts amb uns estàndards mínims per a obrers de les

fàbriques de Sant Andreu. Els arquitectes, a més, van

incorporar-hi serveis comuns, com ara biblioteca, sala de

reunions, guarderia, zones lliures per a jocs i espais per a

cooperatives i tallers.
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P A R T I C I P A C I Ó  

Joan Anton Font

La Comissió de Seguiment
de la Caserna de Navas va

ser constituïda el passat 15 de
juliol en un acte que es va cele-
brar al casal de gent gran de
Navas. La constitució de la Co-
missió permetrà el debat ciu-
tadà sobre els futurs contin-
guts del centre cívic que es farà
al solar que havia ocupat la ca-
serna de la Guàrdia Civil, a la
confluència del carrer Indús-
tria amb el de Navas de Tolosa. 
L’acte, que va ser presidit per
la regidora del Districte, Gem-
ma Mumbrú, i va comptar
amb la presència del gerent
del Districte, Miguel Ángel
Valdueza, va servir per expli-
car als veïns el projecte que es
durà a terme en els 3.000 m2

que ocupava l’antic edifici. A
l’espai, s’hi construirà habitat-
ge protegit dotacional. En to-
tal seran uns 150 habitatges,
la meitat dels quals es desti-
narà a la gent gran i l’altra
meitat als joves. El projecte
també inclou 2.000 m2 per a

equipaments, entre els quals
hi ha un centre cívic, distribuït
en dues plantes, una escola
bressol i dues plantes de pàr-
quing amb capacitat per a més
de 200 vehicles.

La futura construcció, que
ocuparà la quarta part d’una
illa de l’Eixample, es distri-
buirà en dos edificis, els quals
allotjaran tant els habitatges
com els equipaments, i  dis-
posarà d’un interior d’illa de
800 m2 que servirà de pati.
En la construcció es tindran
en compte mesures en favor
de la sostenibilitat. Els futurs
edificis disposaran d’un siste-
ma energètic unificat que per-

metrà la màxima eficiència i
l’optimització de recursos.
L’antiga caserna va ser cons-
truïda cap al 1944 i des del
2001 s’havia anat desocu-
pant gradualment. Pertanyia
al Ministeri de Defensa i el
novembre de 2006 l’Ajunta-
ment va tancar un acord per
a l’adquisició dels terrenys. Es
preveu que les obres dels
nous edificis comencin entre
els mesos d’abril i maig de
l’any vinent i que estiguin en-
llestides en el termini de dos
anys, és a dir, l’any 2011.
La regidora del Districte, Gem-
ma Mumbrú, va afirmar que
“tot i que hi ha hagut un im-
portant treball veïnal en la de-
finició del projecte, encara hi
ha aspectes que s’han d’anar
perfilant amb els veïns i que
cal seguir treballant”. En
aquest sentit, la regidora va
destacar “la importància de re-
alitzar aquestes comissions in-
formatives per mantenir viu el
debat amb els ciutadans.”

El projecte inclou
habitatge públic,
un centre cívic,
una escola bressol,
una plaça  
i aparcaments

El passat 15 de juliol

va tenir lloc al casal

de gent gran de

Navas l’acte de

constitució de la

Comissió de Segui-

ment que permetrà 

el debat ciutadà

sobre l’ús del solar de

la Caserna de Navas 

Un moment de l’acte de constitució de la Comissió de Seguiment.

Es constitueix la Comissió de
Seguiment de la Caserna de Navas

D’ortopèdies, n’hi ha moltes a Barcelona,
però gairebé no n’hi ha cap com Nueva

Ortopedia, la qual des que es va obrir l’any 1976
s’ha especialitzat en cadires de rodes i altres ele-
ments per satisfer les necessitats de les perso-
nes minusvàlides. Disposen de cadires de rodes
de tots els tipus, i si convé les fan a mida. Tam-
bé en tenen d’electròniques, escúters i bicicletes
que s’adapten a qualsevol cadira. A més d’oferir
articles difícils de trobar a altres establiments,
tenen un excel·lent servei, ja que per als qui la

porten la satisfacció del client és el més impor-
tant. Així, per exemple, mentre reparen una ca-
dira de rodes, n’ofereixen una altra de substitu-
ció. Com afirma Carlos Redondo, que és al
capdavant de l’establiment, és sobretot amb
aquest tipus d’articles que cal identificar-se ple-
nament amb el client. A Nueva Ortopedia han
tingut, de sempre, un compromís amb la perso-
na que passa la porta de la botiga.
Nueva Ortopedia
Pl. Jardins d’Elx, 6 / Tel. 93 351 02 06

E L  T A U L E L L

Des de 1976 al servei de les persones amb discapacitat

A Nueva Ortopedia fan cadires de rodes a mida.

Joan Anton Font

S E R V E I  P Ú B L I C

El setembre és el mes per inscriure’s als cursos i ta-

llers que els centres cívics de la ciutat programen

per al darrer trimestre de l’any. A continuació hi ha

les adreces i els telèfons dels  equipaments.

CIUTAT VELLA
Barceloneta. Conreria, 1-9. 
Tel. 93 256 33 20
Convent de Sant Agustí. 
Comerç, 36. Tel. 93 310 37 32
Drassanes. Nou de la Rambla, 43.
Tel. 93 441 22 80
Pati Llimona. Regomir, 3. 
Tel. 93 268 47 00
EIXAMPLE
Ateneu Fort Pienc. Fort Pienc, 1-4.
Tel. 93 232 78 27
Casa Golferichs. Gran Via Corts
Catalanes, 491. Tel. 93 323 77 90
Cotxeres Borrell. Viladomat, 2-8.
Tel. 93 324 83 50
La Casa Elizalde. València, 302.  
Tel. 93 488 05 90
Sagrada Família - Centre Cívic.
Provença, 480. Tel. 93 450 89 17
SANTS-MONTJUÏC
Estació de Magòria. Gran Via Corts
Catalanes, 247. Tel. 93 432 48 01
Casa del Rellotge. Pg. de la Zona
Franca, 116. Tel. 93 432 24 89
Casinet d'Hostafrancs. Rector
Triadó, 53. Tel. 93 423 04 40
Cotxeres de Sants. Sants, 79-83.
Tel. 93 291 87 01
Sortidor. Pl. Sortidor, 12  
Tel. 93. 443 43 11
Font de la Guatlla. Rabí Rubèn, 22.
Tel. 93 424 85 06
La Cadena. Mare de Déu de Port,
397. Tel. 93 331 34 98
Pepita Casanellas - La Sala. Zona
Franca, 185-219. Tel. 93 256 37 30
LES CORTS
Can Deu. Pl. Concòrdia, 13. 
Tel. 93 341 010 07
Joan Oliver - Pere Quart.
Comandant Benítez, 6. 
Tel. 93 339 82 61
Les Corts. Dolors Masferrer 
i Bosch, 33-35. Tel. 93 291 64 62
Riera Blanca. Riera Blanca, 1-3. 
Tel. 93 448 04 99
SARRIÀ-SANT GERVASI
Orlandai. Jaume Piquet, 23.  
Tel. 93 252 42 62
Can Castelló. Castelló, 1-7. 
Tel. 93 241 78 74
Casa Sagnier. Brusi, 51-61. 
Tel. 93 414 01 95
Casal de Sarrià. Eduardo Conde, 22.
Tel. 93 256 27 20
Elèctric. Carretera Vallvidrera
Planes, km 6,5. Tel. 93 205 40 09

Vallvidrera Vázquez Montalbán.
Reis Catòlics, 16. 
Tel. 93 406 90 53
Vil·la Florida. Muntaner, 544.  
Tel. 93 254 62 65
Pere Pruna. Ganduxer, 130. 
Tel. 93 418 65 37
GRÀCIA
Coll. Aldea, 15-17. Tel. 93 256 28 77
La Sedeta. Sicília, 321. 
Tel. 93 207 36 13
HORTA-GUINARDÓ
Casa Groga. Jordà, 27. 
Tel. 93 418 65 31
El Carmel. Santuari, 27. 
Tel. 93 256 33 33
Guinardó. Rda. Guinardó, 101. 
Tel. 93 450 39 87
Taxonera. Arenys, 75. 
Tel. 93 256 33 88
Matas i Ramis. Feliu i Codina, 20.
Tel. 93 407 23 56
NOU BARRIS
Can Basté. Pg. Fabra i Puig, 274. 
Tel. 93 420 66 51
Les Basses. Teide, 20.  
Tel. 93 256 36 00
Porta - Sóller. Estudiant, 1. 
Tel. 93 276 80 77
Torre Llobeta. Santa Fe, 2 bis. 
Tel. 93 358 56 14
Zona Nord. Rasos de Peguera, 19.
Tel. 93 276 99 50
SANT ANDREU
Baró de Viver. Santa Coloma, 110.
Tel. 93 345 73 93 
Bon Pastor. Enric Sanchis, 12. 
Tel. 93 314 79 47
La Sagrera La Barraca. Martí
Molins, 29. Tel. 93 351 17 02
Sant Andreu. Gran de Sant 
Andreu, 111. Tel. 93 311 99 53
Trinitat Vella. Foradada, 36-38. 
Tel. 93 345 70 16
Garcilaso. Juan de Garay, 116-118.
Tel. 93 256 29 59
SANT MARTÍ
Can Felipa. Pallars, 277. 
Tel. 93 256 38 40
Besòs. Rambla Prim, 87-89.
Tel. 93 266 39 36
Parc - Sandaru. Buenaventura
Muñoz, 21. Tel. 93 309 06 35
Sant Martí de Provençals. 
Selva de Mar, 215. 
Tel. 93 308 97 93
Farinera del Clot. Gran Via Corts
Catalanes, 837. Tel. 93 291 80 80

Inscripció als centres cívics 
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P O L I E S P O R T I U

Pere S. Paredes

A questa nova temporada 2008-
2009, la Unió Esportiva Sant

Andreu militarà a Segona B i la di-
rectiva té com a objectiu principal
“fer la feina ben feta i que l’afició
pugui gaudir d’un equip esforçat”.
“La temporada està encarada –ex-
plica el gerent del club, Jordi Pa-
llarès– amb molta il·lusió i entu-
siasme, encara que som conscients
de les noves dificultats que se’ns
plantegen i farem els possibles per-
què el balanç a final de la tempora-
da sigui satisfactori”.
El nou repte de Segona B, segons el
directiu del club de futbol, “és apas-
sionant i ens il·lusiona molt a tots

els que hi estem involucrats. Amb
referència a l’equip, hem de desta-
car la qualitat esportiva i humana, i
l’esforç i la il·lusió que va mantenir
tot l’equip durant tota la temporada
passada”.
Hi ha hagut una sèrie d’incorpora-
cions que el tècnic, Natxo Gonzá-
lez, ha considerat oportunes per re-
forçar l’equip per poder jugar amb
garanties d ’èxit contra grans
equips, els quals “tots mereixen el

més gran dels respectes i sabem
que serà una temporada on se’ns
posarà a prova constantment i on
haurem de donar el millor de nosal-
tres mateixos per aconseguir una
classificació satisfactòria”, explica
Pallarès. La festa va acabar a la
plaça Orfila on l’equip va ser rebut
per la regidora del Districte, Gem-
ma Mumbrú, i el president del Con-
sell Municipal, Joaquim Mestre.
La festa de l’ascens va ser un mo-
ment memorable que va ser possible
gràcies al suport de tota l’afició. Els
dos dies del play-off es va omplir el
Narcís Sala, “i un cop aconseguit l’as-
cens bona part dels seguidors ens va
acompanyar a la celebració pels car-
rers del barri”, explica Pallarès.
La UE Sant Andreu té actualment
al voltant de 1.200 socis i disposa
de dos camps de futbol, el principal
dels quals és el Narcís Sala, de ges-
pa artificial. El club entrarà a partir
de febrer del pròxim any 2009 en
els actes de la seva més gran cele-
bració: el centenari. 

El juny passat, la UE Sant

Andreu va tornar a fer

història en aconseguir

l’ascens a Segona B.

Durant l’estiu s’ha prepa-

rat per encarar amb èxit

la militància a la nova

categoria 

El club s’ha reforçat de cara a la nova temporada a Segona B. 

Celebració de l’ascens a final de la temporada passada.

La UE Sant Andreu s’enfronta 
al repte de jugar a segona B 

per MANEL

M U LT I M È D I A

TELEVISIÓ

Barcelona Televisió
“Hola Barcelona”
De dilluns a divendres, de 12.30 a 15.30 h
Canal 39 UHF i canal 26 TDT

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
Balari i Jubany, 14. Tel. 93 345 96 98

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
Editada pel Centre d'Estudis Ignasi Iglésias
C. Ignasi Iglésias, 33. Tel. 93 346 39 90
Edició digital: http: //forat del vent.cat

INTERNET

Viu la Mercè

Un any més, el web de la Mercè torna a
ser l'eina més eficaç per consultar a la
xarxa tot el que vulgueu saber sobre
aquestes festes populars de la ciutat:
horaris, programació, escenaris, tradi-
cions, activitats per a infants, música...
També hi trobareu informació sobre el
pregoner, el piromusical o les propostes
de participació de la festa.
www.bcn.cat/merce

Coneix Jaume I

El rei català amb el sobrenom més heroic
va néixer el 1208. Instal·lat en el mite,
Jaume I acaba de fer vuit segles. Per cele-
brar aquest aniversari, que és una bona
excusa per fer un repàs del personatge,
podeu visitar el web de Jaume I de
l'Ajuntament. Hi trobareu una sèrie de
vídeos que fan un retrat d'aquesta figura
històrica i novetats editorials que us aju-
daran a redescobrir el conqueridor català.
www.bcn.cat/jaumeprimer/

w
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Cada matí, quan es desperta, s'ha
de pessigar una mica per creure's
que ha guanyat l'Eurocopa?
Els primers dies no t'ho creus gaire,
perquè tant de temps esperant gua-
nyar un títol com aquest i al final
guanyar-lo, et costa assimilar-ho.
Què ha fet que Espanya hagi
guanyat aquest títol?
Tot el grup érem una pinya. Quan un
equip treballa així, sempre funciona.
Si fora del camp et portes bé, a dins
les coses són més fàcils. Tothom veia
molt clar el que s’havia de fer i les co-
ses ens han sortit molt bé. 
Va començar a la Damm. Expli-
qui'm què en recorda.
Abans de tot ,  recordo haver co-
mençat a jugar a pilota amb el meu
pare al carrer de casa. Després ja
me'n vaig anar a la Damm. Després
de l'escola anàvem a entrenar-nos
perquè m'encantava el futbol.
En aquella època, en quins juga-
dors es fixava?
Ja quan vaig fitxar pel Barça Aleví em

fixava en Romàrio, que sempre ha es-
tat el meu ídol, perquè és el que sem-
pre m'ha agradat.
A les categories inferiors del
Barcelona té un rècord de gaire-
bé mil gols...
Sí, no recordo exactament quants
gols he marcat a les categories infe-
riors. Sempre és bonic tenir aquest ti-
pus de marques, però m'agradaria
que aquest rècord el tingués ara.
Va debutar al primer equip del
Barça amb Rijkaard. Com va ser
aquesta primera experiència?
Amb Rijkaard vaig debutar al campio-
nat de lliga, però amb Van Gaal, l'any
anterior, vaig debutar a la Cham-
pions League.
Què representa aquest debut?
Estàs gairebé tota la teva vida al
Barça i és el que has somiat des que
eres petit, tota la teva vida.  Com tots
els nens, sempre esperes el dia de de-
butar amb el primer equip. Sembla
fàcil, però sempre és molt difícil. És
un dia somiat que l'has de gaudir, in-
tentar fer-ho tan  bé com puguis i fer
el que sigui possible.
Recorda un consell d'algun en-
trenador que segueixi sempre?
M'han donat molts consells, però pen-

so que el que recordo més és aquell
que mai et pots rendir i sempre has de
treballar. Treballant i posant-t’hi ga-
nes, les coses t'han d'acabar sortint.
A part del seu joc, és caracterís-
tica el seu mirament amb la
imatge, sobretot pel que fa al ca-
bell. Quin és el procés de cercar
aquests canvis d'imatge?
Abans canviava de pentinat molt so-
vint i  ara estic més formal amb
aquests cabells. Abans feia bogeries
amb els cabells i amb el meu perru-
quer anàvem inventant. Provàvem,
però ara ja em veig bé així i no canviaré.

Quina és la primera imatge que
té del Bon Pastor?
És el lloc on viuen la meva família i
els meus amics. És com un poble on
tothom es coneix. És una pena que
hagin d’enderrocar les cases barates.
Jo no les tiraria, però la majoria de
veïns ho han decidit així. Quan pas-

sin els anys i la gent visqui als pisos
nous, més d'un recordarà les cases
perquè penso que s’hi viu molt bé.
Què tenen aquestes cases que fa
que les recordi especialment?
És evident que són cases molt peti-
tes, però també són molt acollidores.
A més a més, trepitges un graó i ja
estàs a fora el carrer per prendre la
fresca amb l'hamaca o la cadira. 
I el nom del barri, a les canyelle-
res...
Sí, perquè m'agrada recordar tota la
gent i tots els anys que he viscut aquí.
Barcelona, València, Saragos-
sa... amb quina ciutat es queda?
Sens dubte, amb Barcelona, que és la
que més m'agrada i no la canviaria
per res del món. 
Després de l'Eurocopa, què li
agradaria fer?
M'agradaria jugar a Primera Divisió,
que és el més important per a mi. Ja
veurem què surt fins que comenci la
Lliga.
El motiva jugar a l'estranger?
Sí, sempre són reptes diferents que
m'agradaria afrontar. Si haig d’anar-
me’n a l'estranger intentaré fer-ho al
millor possible per agradar l'entrena-
dor de l'equip on estigui.

E N T R E V I S T A S e r g i o  G a r c í a ,  j u g a d o r  d e  f u t b o l

Sergio García al seu barri, el Bon Pastor.

Nascut al  Bon Pastor l'any 1983, és un jugador de

futbol –davanter– que ha militat al FC Barcelona,

Llevant i Saragossa. Va debutar al primer equip

del Barça amb Van Gaal. Acaba de guanyar

l'Eurocopa 2008 amb la selecció espanyola

“Treballant i tenint
ganes, les coses t'han 

d'acabar sortint”

“No canviaria
Barcelona per res
del món”

Miquel
Pellicer


