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Els Tres Tombs
tornen a omplir
els carrers de
Sant Andreu 

L’anunci de la marxa de la fàbrica de
l’empresa Mercedes Benz, al carrer de
Sant Adrià, 55-79, ha fet que l’Ajunta-
ment aprovi un document que fixa
els nous criteris urbanístics als quals
s’hauran de subjectar els propietaris
dels terrenys en el cas que vulguin im-
pulsar la seva transformació urbana.
La parcel·la, que té una superfície de 9
hectàrees, continua sent industrial,
però si la propietat en vol modificar
l’ús, hi dominarà l’habitatge en règim
de protecció pública. En l’antic solar
de la Mercedes Benz, s'hi podrien
construir uns 1.500 habitatges, dels
quals un miler serien de protecció pú-
blica i uns 500 de règim lliure. Així,
l’Ajuntament avança en el seu com-
promís amb el Pla municipal d’habi-
tatge i el Pla nacional de l’habitatge.

El terreny de la Mercedes
continua sent industrial

La fàbrica de l’empresa Mercedes Benz. Pàg. 5
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Trinitat Vella
compta amb un nou
camp de futbol-7
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www.edubcn.cat
El web del procés de 
preinscripció escolar 
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W L ’A G E N D AW
ATENCIÓ AL CIUTADÀ

Oficines d’atenció al ciutadà (OAC) Districte
Pl. Orfila, 1.
Juan de Garay, 116-118 (matins).
Telèfon d’informació 010 

(0,39 ¤ + IVA d’establiment de trucada, més 0,05
cèntims + IVA 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. d’Enric Sanchis, 12.
Centre cívic Trinitat Vella 93 345 70 16
Foradada, 36.
Centre cívic Baró de Viver 93 345 73 93
Pg. de 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. de 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. de Santa Coloma, 104, int.
Casal gent gran Bascònia 93 345 94 95
Bascònia, 42.
Casal de gent gran Bon Pastor 93 311 57 76
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
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

I N F O Ú T I Lt

BARCELONA VISUAL SOUND

Dimarts 19 de febrer
Visual Sound en 3D
A les 20.45 h. Centre cívic Garcilaso (Juan de Garay, 116)
Presentació del nou web del festival i instal·lació 3D.

Dimecres 20 de febrer
Filmets de mòbil
A les 17.30 h. Centre cívic Garcilaso (Juan de Garay, 116)
Projecció de curts de mòbil i càmera de fotos (filmets)

Dilluns 25 de febrer
Septiembres
A les 17.30 h. Centre cívic Garcilaso (Juan de Garay, 116)
Documental social de la secció de competició i, després,
un film del director de Balseros, Carles Bosch. 

Dimarts 26 de febrer
Documental de contingut social
A les 17.30 h. Centre cívic Garcilaso (Juan de Garay, 116)
Projecció d’un documental i xerrada sobre subvencions. 

Diumenge 24 de febrer
Itinerari “L'església del mar”
De 10.30 a 13.30 h. Davant Sta. Maria del Mar
A partir de  l’obra de Falcones, descobrirem el passat me-
dieval de Barcelona. Inscripcions al c. cívic Sant Andreu.

Dimarts 4 de març
Jaume Arnella
A les 21.30 h. Sala d’estudis Can Fabra (Segre, 24)
Cantautor i romancer de temes d’actualitat.

Dijous 6 de març
La cançó americana
A les 20 h. Conservatori Municipal de Música (Bruc, 110)
Gershwin, Ginastera, Oliveira, Bernstein i gospel amb
R. Pierotti, mezzosoprano, i Charles Miles, piano.

Fins al 2 de març
Cesc. La força del traç
Palau Robert (pg. de Gràcia, 107)
El Palau Robert dedica una exposició al ninotaire i pintor
en el primer aniversari de la seva mort.

Dissabte 16 de febrer
El món de la música
A les 18 h. Bibl. Ignasi Iglésias-Can Fabra (Segre, 24-32)
Cicle Mots en Joc. Activitat on els més petits coneixe-
ran tota una sèrie d’instruments.
Taller de titelles marines
A les 12 h. C. cívic Sagrera-La Barraca (Martí Molins, 29)
Pops, peixos, calamars... A tots donarem vida utilitzant
aquells materials que sovint creiem que ja no tenen cap
ús. Taller de La Jarra Azul.

Dimecres 20 de febrer
Com és el color carn
A les 17.30 h. Bibl. Bon Pastor (Estadella, 6)
Contes de diferents parts del món per explicar als nens
que tots som iguals encara que amb diferent color de pell.

23 i 24 de febrer i 1 i 2 de març 
L'home cigonya
A les 17.30 h (ds) i 12 h (dg). SAT (Neopàtria, 54)
Un rodamón, ajudat de rudimentaris objectes, relata la
història de la bassa on pesca una cigonya. Ell mateix
pensa que és una cigonya. De Titiriteros de Binéfar.

Dissabte 1 de març
Sandra Cazorla – “Pescactriu” 
A les 12 h. C. cívic Sagrera-La Barraca (Martí Molins, 29)
Una jove submarinista envoltada de la brutícia que s’a-
maga dins el mar explicarà les històries de la Medusa
Trusca, el pop  Adolf  i el peix Aleix. Prepareu-vos!

28, 29 de febrer/1, 2, 6, 7, 8, 9 de març
Barcelona Rhythm Tap, 10 anys!
Dj i dv, a les 21 h; ds, a les 21.30 h i dg i ft, a les 18.30 h. 
Sant Andreu Teatre (Neopàtria, 54)
Com és habitual en aquest espectacle enèrgic i alegre,
es combinaran coreografies dels grans mestres del cla-
qué amb algunes de pròpies, i també de noves per a l’o-
casió. I no faltaran a la festa els emblemàtics números
de Ball de sorra o Body Percussion.

21, 22, 23 i 24 febrer
Tort/The Chaos Quartet
Dj i dv, a les 21 h; ds, a les 21.30 h; i dg i festius, a les
18.30 h. Sant Andreu Teatre (Neopàtria, 54)
Tort és pura dansa abstracta; una investigació de l'ús de
l'espai escènic i de la línia temporal. The Chaos Quartet
està inspirada en la teoria del caos. De la companyia
Thomas Dance.

SANT ANDREU
B A R C E L O N A

www.bcn.cat/publicacions

bcnrevistes@bcn.cat



Daniel Castillo

Reforçar i potenciar els òr-
gans de participació ciu-

tadana i de les entitats en el
districte de Sant Andreu és
un dels compromisos ferms
de la regidora del Districte,
Gemma Mumbrú, i una de les
línies prioritàries del Govern
municipal, encapçalat per l'al-
calde, Jordi Hereu, per al pre-
sent mandat.
Una mostra d'aquest objectiu
ha estat l'intens procés de
participació ciutadana entre
els mesos d'octubre i desem-

bre per elaborar el Pla d'Ac-
tuació del Districte (PAD) per
al període 2008 – 2011.
El Districte de Sant Andreu
donarà resposta a totes les
aportacions dels ciutadans i
les ciutadanes. Alhora, és pre-
vist que cada sis mesos es faci
un seguiment per conèixer
l'evolució i l'assoliment de les
accions previstes al PAD en
cada òrgan de participació.
En aquest mandat, el Distric-
te de Sant Andreu ja ha creat
també els set Consells de Bar-
ri –un per cada barri del terri-

tori–, que s'han convocat per
primera vegada durant el pro-
cés d'elaboració del PAD i que
ara s'activaran cada sis mesos.
Al llarg del mandat també es
posaran en funcionament dos

nous òrgans: el Consell de
Cultura i el Consell de la Jo-
ventut.
Una altra de les mesures és
intensificar la col·laboració
de l'Administració amb les
entitats de comerciants dels
diferents barris, els quals,
com a novetat, s'incorporen
a les comissions de segui-
ment d'obres, com ara en la
dels treballs de millora del
carrer de Garcilaso, al barri
de la Sagrera, i a la de la línia
9 del metro. 
El Districte de Sant Andreu
també dóna un nou impuls a
la Comissió de Seguiment del
Pla Sant Andreu-La Sagrera.
Així, els comerciants hi poden

participar i també els barris
de Sant Martí afectats pel de-
senvolupament dels treballs
de construcció. Alhora es po-
sen en marxa cinc grups de

treball en què participen l'Ad-
ministració, les entitats i les
associacions de veïns.
El Districte, sempre que faci
una obra de reurbanització,
obrirà un espai de diàleg amb
els representants veïnals de
l'entorn.
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El primer tinent d’alcalde, Carles Martí, el president del Consell Municipal, Joaquim Mestre, i la

regidora del Districte, Gemma Mumbrú, durant una acte de participació ciutadana.

En aquest mandat, el Districte de

Sant Andreu vol reforçar la

participació ciutadana amb la

creació de nous òrgans i

intensificar la col·laboració amb

les entitats de comerciants

En aquest mandat
es crearan
nous òrgans de
participació

EL DISTRICTE ENGEGARÀ NOUS PROCESSOS PARTICIPATIUS ENTRE 2008-2011A
El PAD de Sant Andreu recull el compromís de dur a terme un procés participatiu per deci-

dir sobre el nou edifici d'equipaments del barri del Baró de Viver. Un altre compromís és

obrir un procés de participació referent a la distribució de l'espai nou que es crearà per

acollir entitats al barri de la Sagrera. Aquests processos s'afegeixen als que ja actuen en

relació amb el canòdrom, la casernes de Sant Andreu i la Llei de Barris de la Trinitat Vella.

La participació ciutadana, línia
prioritària en aquest mandat

C IU TA DA N S OPINE N

Isabel Navarro
Vicepresidenta AAVV
Trinitat Vella

A mi m’agrada. És bo que es
tingui en compte la partici-
pació de la citadania, però
m’agraderia més si la gent
s’involucrés més. S’hauria
de fer alguna cosa perquè la
gent s’avoqués a participar.

Enric Barris
Secretari AAVV la
Sagrera

Les propostes em semblen
bé, tot i que no sabem com
seran les respostes. Potser
totes les propostes queden
en no-res.

Lucia Sanz
Veïna del barri

Bé. Tot el que sigui donar
opinió i que es facin coses
pel barri em sembla bé.
Falten moltes coses i, amb
aquests projectes, esperem
que es facin.

Josep Oliver
President AAVV Pi i
Margall

Em sembla bé, tot i que
encara està per veure les
respostes que hi haurà. Les
relacions són bones i hi ha
ganes de fer coses, però
encara s’ha de veure què es
farà

Paquita Delgado
Presidenta AAVV
Bon Pastor

Hacer participar a la gente
está muy bien, aunque es
muy difícil encontrar el
mecanismo para que parti-
cipen. Pienso que el
Ayuntamiento está en buen
camino.

Q u e  l i  s e m b l e n  l e s  p r o p o s t e s  d e  p a r t i c i p a c i ó  q u e  o f e r e i x  e l  D i s t r i c t e ?



L’edifici de la clínica Victòria poc abans del seu enderroc.
(Foto: Taller d’Història Clot - Camp de l’Arpa.)
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T R A D I C I O N S

Redacció

Encara que faci  150
anys que se celebren

arreu de Catalunya, els
Tres Tombs és una de les
festivitats més esperades
del mes de gener. A Sant
Andreu, s'hi van celebrar el
diumenge 13, d'acord amb
la tradició:  a les 12 del
migdia es va fer la benedic-
ció d’animals a la plaça Or-
fila, i posteriorment les
tres voltes, l’última de les
quals es va allargar fins a la
rambla de Fabra i  Puig.
Molts veïns van acostar-
s’hi acompanyats dels seus
animals de companyia .
S’hi van veure gossos i gats
—les estrelles de les ca-
ses—, però també lloros,
fures i una tortuga. Com ja
és habitual, al costat de la
tarima des d'on el sacerdot

beneïa el bestiar, s'hi va re-
servar un espai per a per-
sones amb mobilitat reduï-
da, el qual va estar molt
concorregut. Durant l’acte
es va poder veure també la
capella centenària de Sant

Antoni Abat, que l’Ajunta-
ment ha fet restaurar no fa
gaire. A la desfilada, s'hi
van veure moltes barreti-
nes, corresponents a la
Comfraria Barretinaire de
Sant Andreu, com també
carruatges de diverses me-
nes i fins i tot la Guàrdia

Urbana, representada pels
Llancers i la banda musical
de la seva Secció Muntada.
Aquest any hi va participar
per primer cop l’Orquesta
de la Casa de Granada, en-
titat que acaba d’arribar al
barri de la Sagrera.
La festa dels Tres Tombs
se celebra en honor de sant
Antoni Abat, patró dels
animals. Aquesta festa se
celebra amb un cerimonial
similar a poblacions de tot
Catalunya, però Sant An-
dreu compta, des de fa uns
quants anys, amb un ele-
ment ben propi: els Tres
Tombs Infernals, que se ce-
lebren la vigília, amb un
guió basat en la llegenda
de les temptacions a què
Satanàs va sotmetre sant
Antoni mentre feia oració
al desert. Els Tres Tombs
Infernals van néixer grà-
cies a la Colla de Diables
La Satànica de Sant An-
dreu, i enguany han arribat
a la seva setzena edició. 

Els Tres Tombs tornen a omplir
els carrers de Sant Andreu 

La benedicció d’animals va comptar amb la presència del alcalde, Jordi Hereu.

Sant Andreu
compta amb un
element propi:
els Tres Tombs
Infernals

El passat diumenge 13 de gener,
els animals de Sant Andreu van
compartir amb els seus amos la festa
en honor de sant Antoni Abat

De l’Institut Ginecós
al CAP Maragall (II)
Després de la guerra, l’edifici de l’Institut Ginecós, situat al
passeig Maragall, 152, va anar a parar a mans de la Delega-
ción Nacional de Sindicatos de la FET i de las JONS de la
Obra Sindical del 18 de Julio, organisme que depenia del
llavors creat feia poc Seguro Obligatorio de Enfermedad,
que el va comprar al començament del 1943. 
Ja en mans de les noves autoritats franquistes, a la clínica
se l’anomenà Victòria, en record del seu èxit en la supressió
de la República. Pel que fa a la política assistencial, aquest
centre fou el primer de Barcelona i de Catalunya que fou
immers en la nova xarxa sanitària denominada “azul”.
Amb uns 140 llits, distribuïts en quatre plantes, la nova clí-
nica estava pensada per atendre, especialment en la part de
cirurgia, pacients crònics o jubilats. Pel que fa als metges,
els quals depenien de la mateixa Obra del 18 de Julio, eren
professionals consultors que només anaven a la clínica
quan calia fer una operació o una visita a un malalt prede-
terminat. Per al servei ordinari, la clínica comptava perma-
nentment amb un equip de metges de guàrdia.
D’aquesta manera va funcionar fins al 1975, quan l’Obra
Social 18 de Julio va quedar integrada en la Seguretat So-
cial. Al començament de la dècada de 1980, la clínica va ser
traspassada a la Generalitat de Catalunya, dins dels tras-
passos en matèria de Seguretat Social. Finalment, el Servei
Català de la Salut, a causa de la poca utilitat funcional i es-
tructural de l’edifici, així com de la nova urbanització de la
zona, va decidir enderrocar-lo, fet que es va produir el
1988. Uns anys després, el 1997, en aquest mateix indret
es va inaugurar el nou edifici que acull el CAP Maragall.
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



Daniel Venteo

L’anunci de la marxa de la
planta de Mercedes

Benz al carrer de Sant Adrià,
55-79, ha obert la porta a la
millora urbana d’aquest es-
pai. Aquests terrenys, els
quals mantenen la qualifica-
ció de sòl industrial, tenen
garantit els seu ús d’interès
públic amb l’aprovació, per
part del regidor de l'Àrea d'-
Habitatge, Urbanisme i Rè-
gim Interior, Ramon García-
Bragado, d'un document
urbanístic que fixa els criteris
d'ordenació d’aquest espai de
9 hectàrees. 
En cas que els propietaris del
solar vulguin impulsar la seva
requalificació urbanística,
s ’hauran de subjectar als
nous paràmetres urbans fi-

xats per l’Ajuntament, que
dóna prioritat a la construc-
ció d’habitatge públic prote-
git per sobre d’altres necessi-
tats. Així, en aquest espai es
podrien arribar a construir
uns mil habitatges de protec-
ció pública i uns cinc-cents
habitatges de règim lliure,
més de 36.000 m2 d’equipa-
ment i 22.000 m2 de zona
verda. Amb aquesta operació,
en paraules de la regidora del
Districte de Sant Andreu,
Gemma Mumbrú, “l’Ajunta-
ment fa un exercici de res-
ponsabilitat en relació amb
un problema tan greu com és
el de la manca d’habitatge
públic, evita que es pugui
produir un procés d’especula-
ció urbanística en aquest espai
i fa, podríem dir, una aportació

pionera combinant els drets de
la propietat privada i les neces-
sitats del barri”.
El futur nucli residencial de
l’antic solar de la Mercedes
Benz, que es troba molt a
prop de la zona de la Maqui-
nista, que en els últims anys
ha experimentat una consi-
derable transformació urba-
na amb usos fonamental-
ment terciaris i d’habitatge
lliure, contribuirà a millorar
l’oferta d’habitatge públic
protegit del barri i a connec-
tar els barris de Bon Pastor i
Sant Andreu. 
Aquest tipus d’iniciativa, que
l’Ajuntament ja ha fet realitat
en altres barris industrials que
ara es troben en plena trans-
formació urbana, com ara el
de la Marina del Prat Vermell i
el de la Verneda Industrial-To-
rrent d’Estadella, està estreta-
ment vinculat al Pla municipal
d’habitatge 2004-2010 i als
objectius del Pacte nacional
per l’habitatge.
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N O T Í C I E Sf
Arriba la setmana de 7 de Teatre
Del 18 al 24 de febrer se celebrarà a centre cívic Bon
Pastor la setmana formativa teatral per a instituts,
7 de Teatre. Inclou el taller “Teatre d’animació d’ob-
jectes”, a càrrec del grup Dejavú Teatre, i la progra-
mació de l’espectacle Pin Ups, de la mateixa com-
panyia. Pel que fa al vessant per a adults i entitats,
a Can Fabra, hi haurà els tallers de creació i mani-
pulació de titelles, de clown i de dansa del ventre. 

Obres a Felip II i plaça de les Havaneres 
Amb motiu de les obres de construcció de la nova
estació Felip II de la línia 9 del metro, hi ha talls de
trànsit al carrer de Felip II, entre l’avinguda Meri-
diana i el carrer de Juan de Garay, tram al qual no-
més poden accedir-hi veïns i usuaris dels aparca-
ments. D’altra banda, la plaça de les Havaneres és
ocupada pels treballs previs a l’arribada de la tune-
ladora que perforarà el túnel del costat mar. La cir-
culació de vehicles, però, no n'està afectada.

Nova Temporada del saT!
El Sant Andreu Teatre (saT!) ha programat una àmplia
oferta d’espectacles per acabar de passar l’hivern i co-
mençar la primavera. Pel que fa a espectacles fami-
liars, els dies 16 i 17 encara s'hi pot veure Operació
A.V.I.,  de la companyia Farrés Brothers. El 23 i 24 de
febrer i l’1 i 2 de març els Titiriteros de Binèfar oferi-
ran L’home cigonya. I el 8, 9, 15 i 16 de març es podrà
veure La Granja, de L’Estaquirot Teatre.

Nova edició del Visual Sound
Entre el 19 i 29 d’aquest mes se celebrarà al centre
Garcilaso una nova edició del Barcelona Visual Sound,
que enguany farà una aposta per l’ús de les noves tec-
nologies i continuarà impulsant el gènere documental.
També estrenarà nova categoria, la de “Filmets de mò-
bil i càmera de fotos”. Una instal·lació en 3D, una jam
audiovisual i la presentació del nou web del festival
donaran la benvinguda al Visual Sound 08.

L’Ajuntament garantirà que a l’espai que

actualment ocupa la fàbrica de Mercedes

Benz, si és requalificat, s'hi puguin construir

fins a un miler d’habitatges protegits

La planta de la Mercedes al carrer Sant Adrià.

La cobertura dels escocells augmenta la seguretat de les persones.

Disminueixen els obstacles a les parades d’autobús del districte
Redacció

U na de les prioritats de l’A-
juntament de Barcelona

és la millora de l’espai públic:
els carrers, les places, les vore-
res, els parcs, els jardins… Si fa
uns anys predominaven les
grans obres, d’un temps ençà
els esforços se centren en peti-
tes actuacions. Una d’elles és la
que s’ha fet en uns quants es-
cocells del districte de Sant An-
dreu –i a la major part de barris
de la ciutat. L´escocell és el clot

que hi ha al voltant de les so-
ques dels arbres de la via públi-
ca, que els permet retenir l'ai-
gua de les regades. Els escocells
d’arbres situats just davant de
parades d’autobús obstaculitza-
ven fins ara l’accés als vianants,
i per això s’han cobert amb un
material permeable. D’aquesta
manera, ara l’espai útil per als
usuaris que esperen l’autobús
és més gran, net i segur, i resul-
ta més confortable pujar i bai-
xar dels vehicles. El material

amb què s’han recobert els es-
cocells permet que l’arbre con-
tinuï rebent l’aigua del reg o de
la pluja. Amb aquesta actuació,
se suprimeixen les barreres ar-
quitectòniques, s’abarateixen
els costos de manteniment
(per exemple, deixen de créixer
males herbes a la terra que hi
ha al voltant dels arbres) i s’es-
talvia el 75% d’aigua. La via pú-
blica esdevé un espai amb
menys obstacles i, per tant,
més transitable. 

El terreny de la Mercedes
continua sent industrial
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T R A N S P O R T S

Felicia Esquinas

El Bicing arriba al districte
de Sant Andreu. Aquest

mes entren en funcionament
les primeres estacions, les
quals s’instal·laran a prop de
les parades de metro, de l’esta-
ció Renfe Sant Andreu Comtal
i Arenal i dels principals places
i carrers del districte, com
d’Orfila, Can Fabra, Miquel
Casablancas, Masadas, Mora-
gas i Gran de Sant Andreu.
Al principi de febrer també
entra en funcionament un
telèfon gratuït (900 31 55
31) per atendre les incidèn-
cies del servei. 
El Bicing va assolir el gener la
xifra de 100.670 abonats. Ac-
tualment funciona a set dis-
trictes i té una xarxa de 3.000
bicicletes i 194 estacions. El
sistema de transport públic

amb bicicleta continuarà la
seva expansió els propers me-
sos i es preveu donar servei a
tot Barcelona a l’estiu.
Coincidint amb la seva implan-
tació, l’Ajuntament té previst
senyalar 22 quilòmetres nous

de carrils bici i crear més Zones
30 als barris, on la limitació de
la velocitat màxima a 30
km/hora permet que bicicletes
i vehicles de motor puguin
compartir la calçada.
El Bicing dóna la possibilitat de
fer amb bicicleta petits des-
plaçaments equivalents a dues

o tres parades de metro o d’au-
tobús. L’horari és el mateix del
metro: de diumenge a dijous,
de 5 a 24 hores, i divendres i
dissabtes, les 24 hores. 
Per ser-ne usuari, cal donar-se
d’alta al web www.bicing. com.
L’abonament costa 24 euros
l’any. Dóna dret a un ús de mit-
ja hora, com a màxim, durant
un nombre il·limitat de vega-
des cada dia. Hi ha un cost ad-
dicional de 0,30 cèntims d’euro
per cada mitja hora de més que
s’hi faci, però en cap cas es pot
sobrepassar les dues hores se-
guides d’ús.
El Bicing es va posar en marxa
el març del 2007. La seva im-
plantació es finança amb els
ingressos obtinguts de l’àrea
verda (sistema de regulació in-
tegral de l’aparcament)

Més informació:
www.bicing.com
Servei gratuït
d’atenció d’incidències:
T. 900 31 55 31

El Bicing ha
superat els 100.000
abonats en nou
mesos de
funcionament

El Bicing continua la seva expansió per

Barcelona i aquest mes comença a funcionar

a Sant Andreu, on s’instal·laran 41 estacions 

El Bicing s’estén per tota la ciutat.

El Bicing arriba a Sant Andreu,
on hi haurà 41 estacions 

A l Baró de Viver hi ha la drogueria Ríos, un
establiment que defensa amb fermesa el

paper del comerç de proximitat. El petit comerç
dóna vida als barris, afirma el Josep Lluís Ríos,
que porta la drogueria amb la seva esposa, la
Remei Parreño. Veuen com la gent jove s’ha
acostumat a anar-se’n fora del barri per com-
prar: agafen el cotxe i passen el dia a les grans
superfícies. Afortunadament, sempre hi ha
clients fidels que valoren el tracte del petit co-
merç. Sort que tenir una botiga just al costat de

casa sempre va bé per anar a cercar allò que ens
cal en un moment donat. El Josep Lluís ha es-
tat testimoni dels canvis que ha sofert el barri.
Abans la gent feia més vida al carrer. El barri era
com un poble i tothom es conexia. Ara, amb els
nous hàbits, s’ha perdut aquell esperit i el petit
comerç se’n ressent. Caldria recuperar el caliu
d’abans.

Drogueria-perfumeria Ríos
C. Campins, 13 / Tel. 93 345 56 09

E L  T A U L E L L

Una drogueria molt propera als veïns de Baró de Viver

Josep Lluís Ríos defensa amb fermesa el comerç de proximitat.

Joan Anton Font

S E R V E I  P Ú B L I C

Redacció

Amb motiu de l’inici del procés de preinscripció i
matrícula del curs escolar 2008-2009, el Consorci
d’Educació de Barcelona ha posat en marxa el nou
web informatiu www.edubcn.cat. L’objectiu del web
és donar suport als centres en les tasques que duen
a terme en el procés i facilitar a les famílies la in-
formació necessària per participar-hi: des de la con-
sulta de les àrees territorials de proximitat o l’accés
al full de sol·licitud de preinscripció, fins als proce-
diments que cal fer per obtenir una plaça escolar. A
mesura que vagi avançant el procés, la pàgina anirà
actualitzant la seva informació.
La posada en marxa del web coincideix amb la cele-
bració, com cada any, de les jornades de portes
obertes als centres escolars de tota la ciutat de Bar-
celona, amb l’objectiu que les famílies puguin
conèixer de primera mà els centres abans de realit-
zar la preinscripció. Els dies de portes obertes com-
binen la visita lliure o guiada al centre amb una ses-
sió informativa. Els centres informen sobre la
normativa vigent, que inclou els criteris d’admis-
sió, el calendari i els procediments que se segueixen
a la matriculació de l’alumnat. A més, expliquen la
seva oferta de places, el seu projecte educatiu, les
activitats extraescolars i els serveis escolars que
ofereixen, entre d’altres.
Paral·lelament a la celebració de la jornada de por-
tes obertes, l’Ajuntament edita la guia de centres i
serveis educatius de la ciutat, la qual inclou l'oferta
d'ensenyament prevista per al curs 2008-2009 i que
es distribueix gratuïtament per correu. En aquesta
guia es pot trobar, entre altres coses, tota l'oferta
educativa dels centres públics i privats concertats/
subvencionats, prevista per al curs.

www.edubcn.cat, el web del
procés de preinscripció escolar
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P O L I E S P O R T I U

Pere S. Paredes

El districte de Sant Andreu comp-
ta amb un nou equipament es-

portiu: un camp de futbol-7 al barri
de la Trinitat Vella, construït per fo-
mentar la pràctica del futbol dins de
la normativa federativa. La creació
d’aquest camp forma part d’un pro-
jecte de provisió d’equipaments per a
ús col·lectiu, dins de la Llei de Barris,
finançada al 50% entre l’Ajuntament
i la Generalitat.
Els aficionats al futbol i els usuaris
de les instal·lacions es trobaran l’am-
pliació de les instal·lacions esporti-
ves del camp de futbol Trinitat Vella
i la millora i el condicionament de la
zona. Aquest nou camp de futbol-7
és construït justament al costat del
que ja estava en funcionament, i el
pressupost total de l’obra ha estat de

788.004,38 euros. La superfície to-
tal d’actuació és de 5.390 metres
quadrats, dels quals 425 han estat
d’edificació reformada: dels nous
vestidors i la millora dels existents,
la nova sala de màquines, el nou bar
i la seva pèrgola. La resta, és a dir,
els altres 4.965 metres, corresponen
al nou camp de futbol-7 (de 50 x 30
m), de les àrees annexes i de les no-
ves grades.

El nou camp de futbol-7, que està si-
tuat a la Via Barcino, 104, té unes
mesures útils de 50 x 30 metres,
amb paviment de gespa artificial, i
està dotat de noves instal·lacions
d’enllumenat i de reg. Al camp s’han
construït noves grades de formigó
en els talussos de separació amb el
camp de futbol existent. A més, s’ha
actuat sobre els pendents del camp,
per tal de millorar-ne el drenatge.
Entre les actuacions bàsiques tam-
bé hi ha les millores de les instal·la-
cions elèctriques i d’aigua calenta
sanitària, la transformació a gas na-
tural i la reorganització interna dels
locals existents, com la sala de jun-
tes, el local de manteniment i el lo-
cal d’entitats.

Aquest projecte ha

originat també la

remodelació i dotació de

més infraestructures del

camp de futbol existent

del parc de la Trinitat Vella

El pressupost total de
les obres realitzades en
aquests equipaments,
és de 788.004,38 euros

El nou camp de futbol 7 té paviment de gespa artificial.

Trinitat Vella compta
amb un nou camp de futbol-7 

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
Dissabte i diumenge, de 14 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

Tot 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

Barcelona World Race

Nou embarcacions i divuit tripulants
van sortir el passat 11 de novembre de
Barcelona per iniciar la primera volta al
món de vela a dues mans i sense escales.
Per seguir l'aventura en directe, el web
de la Barcelona World Race posa a dispo-
sició de tothom la informació més actua-
litzada sobre el periple que estan vivint
totes i cadascuna de les embarcacions. 
www.barcelonaworldrace.com

Barcelona Publicacions

Totes les revistes municipals es poden
consultar al web de Publicacions de
l'Ajuntament de Barcelona. Així, estan
disponibles publicacions com ara
Barcelona Informació, Barcelona Metròpolis
o Barcelona Economia. En aquest espai,
també s'hi troben les novetats editorials
així com els mapes de tots els districtes
de la ciutat, entre altres serveis. 
www.bcn.cat/publicacions

w
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Tinc entès que el seu cas és atí-
pic, perquè és president d’una
associació de comerciants sense
ser vostè mateix comerciant, oi?
Sí, treballo en el negoci de la cons-
trucció. La meva dona sí que té nego-
ci a l’Eix Maragall. Un bon dia em va
demanar que assistís a una reunió de
l’associació, per veure què s’hi deia,
perquè hi havia rumors de tanca-
ment. D’aquella reunió, en vaig sortir
elegit president. D’això fa uns deu
anys. En aquell moment només hi
havia una vintena de negocis adhe-
rits a l’Eix; avui som uns 150 sobre
un potencial d’uns 600. O sigui, que
encara hem de créixer. Convido tots
els comerciants i professionals a ad-
herir-se a l’Eix Maragall per tenir
més força en les nostres reivindica-
cions.
Com explicaria els èxits que ha
assolit en aquest temps?
A vegades el botiguer és poc empre-
sari i li manca visió de futur. Si el ca-
laix és ple, la cosa rutlla, i si el calaix

és buit, la cosa no funciona. Sóc dels
que penso diferent. Aquí a l’Eix Ma-
ragall els comerciants i professionals
que estem associats hem passat d’es-
perar que vinguin a comprar a pen-
sar que hem de sortir a vendre. El
nostre vestíbul de venda està al car-
rer i el ventall de possibilitats és
enorme.
Vostès organitzen moltes activi-
tats de dinamització. Què és el
projecte “L’Eix Maragall obert
al món”?
Es tracta de tot un seguit d’accions
per a la integració de la immigració al
barri. Primer vam organitzar una
setmana gastronòmica, que va reunir
mostres culinàries de fins a setze
països en una dotzena de parades de
diferents cultures, a més de xerrades
i demostracions. Després vam pro-
gramar, a Torre Llobeta, on vam cele-
brar una setmana cultural: el nostre
particular “Fòrum de les cultures” del
barri, amb espectacles de dansa i al-
tres manifestacions culturals diver-
ses. I la tercera que tenim al cap és
una trobada sobre la sostenibilitat,
amb la possibilitat d’utilitzar mate-
rials reciclats, per exemple, per fer
manualitats per als nens.

Què caracteritza el Maragall
d’altres eixos?
Nosaltres tenim una oferta alternati-
va, perquè és una mica peculiar. Fa
uns 2,5 km de longitud, tot i que hi
ha alguns punts discontinus. I tenim
alguns comerços que s’han de reno-
var; és una demanda veïnal. Una al-
tra de les nostres singularitats és que
formem part de tres districtes, o fins
i tot de quatre: Sant Martí, Sant An-
dreu, Nou Barris i Horta- Guinardó. 

De la transformació del barri,
què en pensa?
Fa uns quatre anys vam estrenar la
nova urbanització del passeig Mara-
gall, basat en una idea d’espai públic
que convidi a la revitalització del tei-
xit comercial, l’establiment de noves
terrasses, etc. Sóc dels que pensa
que no s’ha d’anar a comprar amb
cotxe, tot i que tenim vals per a
aparcaments. El que no podrem fer
és aparcar a la porta de la botiga.

Nosaltres també hem de contribuir a
la pacificació del trànsit. El que ens
està donant una mica la llauna és
l’endarreriment de les obres del me-
tro, tot i que pensant en clau de fu-
tur els beneficis de les obres del me-
tro seran molts. Ara bé, hem de fer
pinya per poder reclamar com una
veu única.
La unió fa la força, oi?
Exactament. Per exemple, amb les
indemnitzacions per la gran apagada
elèctrica. Aquí, a l’Eix Maragall, es-
tem al rovell de l’ou de l’apagada de
Fecsa-Endesa. Ens trobem, mentre
parlem aquí, al carrer de Juan de Ga-
ray, a sobre mateix del transforma-
dor que va petar. Sortosament, grà-
cies a la unió dels comerciants, a la
Fundació Barcelona Comerç, i al fet
de formar part d’un col·lectiu molt
gran, aconseguirem que la Fecsa pa-
gui coses que no havia pagat mai i
establir un precedent. L’associacio-
nisme és fonamental. Fa deu anys,
del comerç no se’n parlava. Avui som
disset eixos a tota la ciutat que en-
globen més de 10.000 comerços. Es-
tem representats a l’Ajuntament i la
Generalitat i tenim una influència
que abans no teníem.

E N T R E V I S T A J o a n  R o m e r o ,  p r e s i d e n t  d e  l ’ E i x  M a r a g a l l

Joan Romero fa uns deu anys que és president de l’Eix Maragall.

L’Eix Maragall agrupa els comerciants i

professionals del passeig Maragall i voltants,

i actualment dinamitza diversos projectes

del barri. En parlem amb el seu president

“L’associacionisme
és fonamental”

“Fa 10 anys no es
parlava del comerç
a Barcelona”

Daniel 
Venteo


