
El usos de la Fabra i Coats
se sabran aquest trimestre 

PORTES OBERTES

El 25 de novembre,
el veïnat va poder
conèixer el complex

PARTICIPACIÓ

S’han rebut 1.100
propostes d’usos
futurs per als edificis 

PROJECTE

A hores d’ara s’estan
estudiant totes les
propostes rebudes
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E N T R E V I S TA Pàg. 8

Arancha González
Doctora en ciències 
químiques

“Cal que tots els joves
arribin a tenir una
bona educació”

PLE DEL DISTRICTE Pàg. 4

S’aprova la nova
denominació 
dels barris de 
Sant Andreu

U R B A N I S M E Pàg. 6

Un centre cívic i 
pisos de lloguer 
substituiran les 
casernes de Navas

El projecte de les casernes de
Sant Andreu ha arrencat i cami-
na amb bon pas. A la cantonada
del passeig Torras i Bages amb
el de Santa Coloma s’aixeca ja la
primera peça del futur conjunt
urbanístic, la comissaria dels
Mossos d’Esquadra del districte,
inaugurada el passat 9 d’octu-
bre. Però aviat començaran al-
tres obres. És previst que abans
de l’estiu s’iniciï la construcció
de 594 habitatges públics, dels
quals 262 es destinaran a la
venda, 247 seran apartaments
amb serveis i de lloguer per a
gent gran, i els altres 85 de llo-
guer per a joves. També abans
de l’estiu començaran les obres
del CEIP Eulàlia Bota.     

El projecte de les casernes
comença a prendre forma

La comissaria de Mossos d’Esquadra, inaugurada al mes d’octubre.

L’alcalde, Jordi Hereu, el president del Consell Municipal, Eugeni Forradellas, i la regidora del Districte, Sara Jaurrieta, visiten
una de les exposicions que hi havia durant la jornada de portes obertes del dia 25 de novembre.

Pàg. 5

P O L I E S P O R T I U Pàg. 7

El patinatge artístic
posa tot Sant Andreu
sobre rodes

S E R V E I  P Ú B L I C Pàg. 6

Convocatòria de 
subvencions 2007
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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 
(preu: 0,55 euros + IVA /cada 3 minuts o fracció).
Telèfon del Civisme 900 226 226
Síndica de Greuges de Barcelona 93 413 29 00
Ronda 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. 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 93 243 17 19
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
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
Av. Meridiana, 315.
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

Andreu Nin, 75.
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

De l’11 al 28 de gener 
Crispetes 
Dijous, divendres i dissabtes, a les 21.30 h. Diumenges, a
les 18.30 h. SAT (Neopàtria, 54)
L’estrella de cine més gran d’aquest país es ven el pis. Una
fan seva es fa passar per compradora per visitar aquest
santuari cinèfil. Teatre d’humor de la Cia. Mite-les.

Dilluns 15 i 22 de gener
Escac i mat...?
A les 19 h. Centre Cultural Can Fabra (Segre, 24-32) 
Lectura dramatitzada a càrrec d'una obra d’Araceli
Bruch. Interpretada per Pepa Arenós, Anna García, Ma-
nuel Veiga, Martí Peraferrer i Elisabet Hernández.

De l’1 al 22 de febrer
Fútil
Dijous a les 21.30 h. SAT (Neopàtria, 54)
Un duo de dansa que descriu la relació d’una parella.
Espectacle de la companyia resident Thomas Noone
Dance, que ja es va representar amb èxit l’any passat.

De l’1 al 9 de febrer
4a edició Fica’t al saT!
De dilluns a divendres de 10 a 14 h i de 16 a 20 h. (Neopà-
tria, 54)
S’obre el període de presentació de projectes per a par-
ticipar-hi. Les propostes hauran de portar la referència
Fica’t al saT! 
Més informació: www.bcn.cat/santandreuteatre

Del 2 al 18 de febrer
A la meva Mercè
Dv i ds a les 21.30 h; dg a les 18.30 h. SAT (Neopàtria, 54)
Dues dones sàvies tallen i marquen en una perruqueria
els patiments de la vida, de l’amor, de l’exili, de la guer-
ra i la postguerra. De la companyia Via Teatre.

Dijous 1 de febrer
Duo Chopin i Mª Jesús Andany
A les 21 h. Nau Ivanow (Honduras, 28)  
Homenatge a José Agustín Goytisolo amb obres de Ra-
vel, Williams, etc.

Dijous 8 de febrer
Hot Jam Session
A les 20 h. Nau Ivanow (Honduras, 28) 
Una jam session centrada en el jazz clàsic, el més direc-
te i participatiu amb el públic.

Del 13 al 21 de gener
Cucudrulu
A les 17.30 h i 19 h (dg). SAT (Neopàtria, 54)
L’únic animal que gosa enfrontar-se al temut cocodril
és el més petit de tots: la cuca. Titelles de la companyia
Boca Rica.

Diumenge 14 de gener
Qui viu al bosc?
A les 12 h. Bib. Ignasi Iglesias-Can Fabra (Segre, 24-32)
Narració de contes per a infants on l'oralitat té un pa-
per central. A partir de 3 anys.

Dissabte 20 de gener
Un cigró petit
A les 18 h. Bib. Ignasi Iglesias-Can Fabra (Segre, 24-32)
Aperitius Musicals. Audicions didàctiques per introduir
els més petits en l'univers de la música. D'1 a 4 anys. 

Dijous 25 de gener
Els minairons
A les 18 h. Bib. Bon Pastor (Estadella, 62)
Narració d’un conte tradicional català.

Del 27 de gener al 4 de febrer
El cel de Mozart
A les 17.30 h i 19 h (dg). SAT (Neopàtria, 54)
Espectacle a partir de les cartes que Mozart va enviar a
la seva família. De Microcosmos Teatre.    

FESTIVAL BARCELONA VISUALSOUND

Divendres 23 de frebrer
Competició Òpera Prima
A les 17.30 h. Centre Garcilaso (Juan de Garay, 116-118)
Esteve Riambau, periodista, escriptor, crític i director
de cinema ens presentarà la seva pel·lícula La doble vida
del faquir, codirigida amb Elisabet Cabeza. 

Divendres 12 i dissabte 13 de gener
Competició Documental I i II
A les 17.30 h. Centre Garcilaso (Juan de Garay, 116-118)
Taules rodones i taller dins el Festival Audiovisual de
Creació Jove 'Barcelona VisualSound'

Dimecres 17 de gener
Papiroflèxia i matemàtica
A les 12 h. Centre Cultural Can Fabra (Segre, 24-32) 
Una volta de torca científica a l’aret de la papiroflexia.      

SANT ANDREU
B A R C E L O N A

www.bcn.cat/publicacions

bcnrevistes@bcn.cat



Gerard Maristany

L es coordenades del pro-
jecte són ben conegudes:

la Fabra i Coats disposa de
31.000 m2 de sostre per a
nous equipaments i habitat-
ge dotacional i 17.500 m2 de
zones verdes i carrers per a
vianants. Com ja informava
aquesta revista en edicions
anteriors, l’Ajuntament ja va
fer una primera proposta d’u-
sos per a diversos edificis del
complex, la qual incloïa la
construcció d’un institut, un
casal de barri o un equipa-

ment cultural de gran abast.
De tota manera, es va convo-
car un procés participatiu
que ha originat 1.100 noves

propostes. “El que ara fem”,
expliquen al Districte de Sant
Andreu, “és processar totes
aquestes aportacions per tal

d’acabar fent un projecte d’u-
sos factible”. Cal tenir en
compte que la construcció de
determinats equipaments
comporta la implicació d’al-
tres administracions supra-
municipals, és a dir, que el
futur de la Fabra i Coats pas-
sa per un acord global que
caldrà treballar abans de pre-
sentar una proposta al pú-
blic. Es calcula que tot pot es-
tar lligat en aquest primer
trimestre de l’any, encara que
en el moment de tancar
aquesta edició no se’n sabia

la data exacta. El projecte re-
fondrà la proposta municipal
presentada als veïns amb les
aportacions que ells mateixos
han fet. 
El passat 25 de novembre es
va celebrar l’acte central de
l’esmentat procés participa-
tiu: una jornada de portes
obertes que va convertir l’an-
tiga Fabra i Coats en una
autèntica festa. Hi ha haver
tallers, inflables, es va expo-
sar la magna maqueta ferro-

viària de Sant Andreu-Sagre-
ra (feta per l ’Agrupament
Ferroviari de Barcelona), hi
va haver dos concerts amb
Llibert Fortuny i Macedò-
nia… De tota manera, si hem
de jutjar pels comentaris dels
visitants, sembla que cap al-
tra activitat va ser tan gratifi-
cant com el fet de poder pas-
sejar per l ’antic complex
industrial que, com deia
l’eslògan de la festa, “ha tor-
nat al barri”. 
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L’alcalde, Jordi Hereu, amb membres de l’associació Amics de Fabra i Coats.

El 30 de novembre va culminar 

un ambiciós procés participatiu

amb l'objecte de decidir el futur

de la Fabra i Coats. 31.000 m2

estan pendents del resultat de les 

propostes per concretar-ne els

usos

L’Ajuntament rep més de 1.100
propostes per a la Fabra i Coats

Les propostes que
ja havia fet
l’Ajuntament es
refondran amb les
dels veïns

C IU TA DA N S OPINE N

Rosario Bolaño
Sense feina

Me parece muy bien.
Creo que quizás podrí-
an hacer más cosas
para los críos. Por aquí
cerca solo hay tres o
cuatro parques, pero no
hay gran cosa. 

Dolors López
Administrativa

Sóc de Sants i he vin-
gut a conèixer l’espai.
Em sembla perfecte i
tot el que es proposa
ens sembla bé. 

Sandra Pujol
Assistent de compres

Això era la fàbrica del
poble i la conversió em
sembla molt interes-
sant. Potser al barri li
falten coses d’art: tea-
tre, dansa, gimnàstica
esportiva... no hi ha un
lloc gran on fer aques-
tes coses. 

Jordi Riba
Productor musical

Aquí hi ha espai per a
tothom. Jo demanaria
que hi hagués un espai
per a la música, on es
donessin facilitats per-
què els grups musicals i
de teatre del barri
poguessin assajar. 

Família Barnils

Està molt bé guanyar
aquest espai, i que es
conservin els edificis,
perquè aquí teníem la
Pegaso, la
Maquinista... i ja
només ens queda
aquesta fàbrica.
Caldria un ambulatori i
més espai verd. 

Família
Casanovas

Ens agradaria que es
dediqués a tasques cul-
turals, perquè n’estem
mancats. Música, circ,
teatre... De llocs com
aquest no en queden
gaires. 

Q u è  l i  s e m b l a  l a  c o n v e r s i ó  e l s  e d i f i c i s  d e  l a  F a b r a  i  C o a t s  e n  e q u i p a m e n t s  p ú b l i c s ?
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P L E  D E L  D I S T R I C T E  

Daniel Venteo

E l Plenari del Districte,
celebrat el passat 28 de

novembre, va aprovar di-
versos projectes de gran
significació per als barris
de Sant Andreu.
Destaca l’aprovació –amb el
vot favorable de PSC, ICV-
EUiA i ERC, l’abstenció de
CiU i el vot contrari de PP–
de la proposta de nova deli-
mitació i denominació dels
barris del districte. Baró de
Viver manté la seva consi-
deració de barri i guanya
una illa, la formada pels
carrers de Ferran Junoy,
Ciutat d’Asunción, Tucu-

mán i passeig de Potosí. I el
barri de Congrés canvia el
seu nom, més representa-
tiu, de Congrés-Indians.

Aquesta proposta, aprova-
da pel Plenari del Districte,
és el resultat de les aporta-
cions rebudes durant el
procés públic d’informació
i participació. Els set barris

del districte són, doncs,
Baró de Viver, Bon Pastor,
Congrés-Indians, Navas, la
Sagrera, Sant Andreu i Tri-
nitat Vella.
Un altre acord destacat
aprovat en el Plenari –amb
el vot favorable de PSC,
CiU, ICV-EUiA i ERC i l’abs-
tenció del PP– és la propos-
ta de nomenament dels sis
membres en representació
del moviment associatiu al
Comitè d’Avaluació i Segui-
ment de la Llei de Barris.
La Trinitat Vella ha rebut
un important ajut de la Llei
de Barris per desenvolupar
el programa d’intervenció
integral, que consta de 45
projectes consensuats amb
les entitats del barri i do-
tats amb més de 17 mi-
lions d’euros.
El Plenari també va apro-
var, per unanimitat de tots
els partits polítics, la modi-
ficació puntual del Pla Ge-
neral Metropolità de 1976
que afecta l’espai comprès
entre el passeig de Mara-
gall i els carrers de Ramon
Albó i de Prat d’en Roquer,
que permetrà la definitiva
consolidació dels actuals
habitatges. També fou
aprovada la proposta de
canvi de denominació del
carrer d’Ignasi de Ros pel
de Can Ros, com també el
canvi de nom– a proposta
del  centre escolar mateix–
de l’actual CEIP Joan XXIII
pel de CEIP Rosa dels
Vents.

Es consolida l’illa
d’habitatges de
passeig Maragall-
Ramon Albó-Prat
d’en Roquer

La bomba del 
carrer Sòcrates

El projectil incrustat a l’edifici del carrer Sòcrates amb Gran de

Sant Andreu en l’actualitat. (Foto: J. M. Contel) 

J. M. ContelÀ L B U M  H I S T Ò R I C

L’últim Plenari del Districte aprova 
la nova denominació dels set barris de 
Sant Andreu, d’acord amb les propostes
de La Barcelona dels Barris

Dins del paisatge urbà de Sant Andreu hi ha la bomba
del carrer Sòcrates, un artefacte encastat en l’edifici que
fa cantonada amb Gran de Sant Andreu.
Per saber l’origen d’aquesta bomba o bala, cal que ens re-
muntem a l’any 1843, quan, després de la caiguda d’Es-
partero com a regent, es produïren diferents avalots a
Catalunya, sobretot a Barcelona, davant la manca de res-
posta del govern per convocar una Junta Central que
aglutinés les diferents Juntes Regionals revoltades. En
aquests fets, els revolucionaris, els dits Centralistes que,
tot i anomenar-se així, representaven tot el contrari, van
derrotar l’exèrcit als carrers i la tropa va haver de refu-
giar-se a la Ciutadella i a Montjuïc.
En el marc de la revolta, Sant Andreu de Palomar va ser
un dels principals baluards del partit centralista. S’hi
van instal·lar més de 1.500 soldats, que ocupaven pràc-
ticament tota la població, mentre que l’exèrcit regular,
que a poc a poc anava recuperant terreny, el 22 de se-
tembre es trobava parapetat des de cal Borni fins a la
riera d’Horta (Borriana). Joan Prim decidí atacar el po-
ble de Sant Andreu: després d’un fort tiroteig entre els
uns i els altres en diferents carrers del poble, Prim va or-
denar a l’artilleria fer foc contra el poble, i va malmetre
diverses cases. Una d’aquestes va ser la situada a la can-
tonada dels carrers de Casanoves (Gran de Sant An-
dreu) i de Sant Jaume (Sòcrates), la façana de la qual va
patir un esvoranc.  Quan es va reconstruir, segons que
diu la tradició oral, el seu propietari va fer posar un dels
projectils encastats en la nova paret, perquè servís de
recordatori dels fets a les noves generacions.   
Si té fotografies o documents del seu barri, en pot fer 
donació a l’Arxiu Municipal del Districte. T. 93 291 69 32

S’aprova la nova denominació
dels barris de Sant Andreu

Mapa de la nova divisió territorial del districte de Sant Andreu.



Felicia Esquinas

El projecte de les casernes
de Sant Andreu camina

amb bon pas i  comença a
prendre forma. Als solars,
només hi queden un parell
dels antics blocs d’habitatges
militars i els arbres que l’ar-
quitecte Manuel de Solà-Mo-
rales ha mantingut al plane-
jament del nou espai. Però a
la cantonada del passeig Tor-
ras i Bages amb el de Santa
Coloma s’aixeca ja la primera
peça del futur conjunt urba-
nístic ,  la comissaria dels
Mossos d’Esquadra del dis-
tricte, la qual es va inaugurar
el 9 d’octubre passat. Aviat
començaran obres noves.
És previst que abans de l’estiu
comenci la construcció dels
habitatges públics inclosos al
projecte. Són 594 habitatges
(un 60% de l’habitatge plane-
jat), distribuïts en dos blocs
de 262 pisos destinats a la
venda, tres edificis amb 247

apartaments amb serveis i de
lloguer, per a gent gran, i un
altre edifici de 85 habitatges
de lloguer per a joves. 
Cinc dels edificis s'aixecaran
a la banda de muntanya del
passeig Torras i Bages i el sisè
estarà situat al carrer Coronel
Monasterio, a la banda de
mar. Tots tindran equipa-

ments a la planta baixa. Els
de la banda muntanya comp-
taran amb una biblioteca de
barri i un casal de gent gran i
el de la banda mar, amb una
escola bressol amb 81 places.
La Generalitat ja ha dotat de
pressupost aquests equipa-
ments.
També abans de l’estiu s’ini-
ciaran les obres del CEIP

Eulàlia Bota, col·legi que ara
es troba a les instal·lacions
provisionals del carrer Palo-
mar. La nova escola allotjarà
dues línies de primària per a
450 alumnes. La previsió és
que s’inauguri el setembre
del 2008. 
Els altres equipaments que la
Generalitat ja ha dotat de
pressupost són una residèn-
cia per a gent gran amb una
capacitat de 160 places; un
Centre Sociosanitari que
prestarà serveis psicosanita-
ris i tindrà 205 llits, i un Cen-
tre d’Atenció Primària (CAP).
El nou CAP és una demanda
dels veïns i entitats del barri.
Servirà per descongestionar
el CAP de Sant Andreu, situat
a l’avinguda Meridiana. 
Amb les antigues casernes es
transformarà l’espai urbà ad-
jacent. És el cas del passeig
de Santa Coloma. L’Ajunta-
ment ha aprovat el projecte
de remodelació, el qual con-
vertirà aquesta via, avui des-
tinada pràcticament al tràn-
sit rodat, en un passeig de
debò, amb voreres més am-
ples i espais per als vianants.
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N O T Í C I E Sf
El meu carrer, el nostre barri
Fins al 14 de gener es pot visitar l’exposició “El meu
carrer, el nostre barri”, situada a la cruïlla dels ca-
rrers Posoltega amb Sao Paulo. Es tracta d’una mos-
tra itinerant sobre els serveis municipals i les actua-
cions més destacades dels darrers anys a la ciutat i al
districte de Sant Andreu. La mostra ja s’ha pogut
veure a diversos districtes de la ciutat. L’objectiu és
ajudar a conèixer les accions que s'hi duen a terme.

Tardes de dissabte al cívic
El proper dissabte dia 20 tindrà lloc un taller de biju-
teria al Centre Cívic de Sant Andreu, c/Gran de Sant
Andreu, 111. I el dissabte 27, un altre taller sobre no-
ves tècniques d’interpretació. Totes dues activitats
formen part de les Tardes de dissabte al Cívic que or-
ganitza el centre municipal. Són propostes adreçades
a tota la ciutadania, i molt especialment al jovent.
Tenen un gran èxit i es fan els dissabtes a la tarda de
tot l’any. www.bcn.cat/santandreu

Constituït el Consell de Salut
El passat 23 de novembre, es va constituir el Consell
de Salut de Sant Andreu. Totes les entitats del dis-
tricte que treballen temes de salut van ser convida-
des a l’acte. Es tracta d’un organisme que pot generar
diàleg  i consens en assumptes de salut que afecten la
ciutadania. El Consell és constituït per l’Ajuntament,
les entitats veïnals i  la Xarxa Sanitària de Barcelona. 

Diumenges nàutics
El 21 de gener té lloc la celebració de l’activitat “Diu-
menges naùtics”, organitzada per l’Associació de Mo-
delistes de Sant Andreu. El tercer diumenge de cada
mes l’entitat es reuneix al parc de la Trinitat per fer
navegar les maquetes de vaixells que creen els seus
socis. L’objectiu és presentar, navegar i intercanviar
experiències sobre el món del modelisme. L’activitat
és oberta a tothom. www.asociaciondemodelismo.org

S’ha aprovat la
remodelació 
del passeig de
Santa Coloma

Abans de l’estiu començarà la construcció

de  594 habitatges públics i de l’escola

Eulàlia Bota

La comissaria dels Mossos és el primer equipament que funciona a les casernes.

Membres del Club de Petanca amb un dels guardons de la temporada.

El Club de Petanca Trinitat Vella acapara títols
Redacció

El Club de Petanca Trinitat
Vella està de celebració.

El novembre passat va rebre
la Copa de la Lliga de V Divi-
sió de la temporada 2005-
2006, guanyada pel seu Equip
A dins de la categoria mascu-
lina. Poc després, l’equip fe-
mení es va proclamar campió
de lliga ja abans del final de la
competició, al febrer.
“Aquest any anem molt bé”,
diu el president de l’entitat,

Francisco Rosales de Torres.
Enguany Rosales té l ’es-
perança de repetir com a
campions en la categoria
masculina. 
A la lliga, hi juguen 67 dels
300 socis del club. Els 67 juga-
dors es distribueixen en tres
equips d’homes i un de dones.
Els socis es reuneixen cada dia
a les pistes de la plaça Josep
Andreu i Abelló per jugar, a
partir de les 16.30 hores. I no
perdonen les partides ni a l’hi-

vern, tot i que es retiren abans. 
Els caps de setmana, al matí i
a la tarda, fan “melées” a la
plaça. És un aplec obert a tot-
hom que hi vulgui participar.
Amb les persones assistents
es fan equips de dues o tres
membres i competeixen entre
ells. El preu de la inscripció és
de 3 euros i els guanyadors
s'emporten un obsequi. 
Club de Petanca Trinitat Vella
Via Favència, 441-443. Local 2.
Telèfon:  93 345 29 77

La comissaria dels Mossos 
d’Esquadra ja és a les casernes
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U R B A N I S M E

Núria Mahamud

L’antiga caserna de la
Guàrdia Civil de Navas,

situada en aquest carrer can-
tonada amb Indústria, es
transformarà en habitatge
dotacional i equipaments per
al barri, un compromís al qual
ha arribat el Districte de Sant
Andreu d'acord amb l’Associa-
ció de Veïns de Navas, la qual
ha reclamat llargament
aquestes instal·lacions.
A través del Patronat Munici-
pal d’Habitatge es construi-
ran 150 pisos, 75 destinats a
joves i 75 més a gent gran.
Com en altres punts de la ciu-
tat, els habitatges destinats a
joves tindran un lloguer mà-
xim de cinc anys i les de gent

gran seran de lloguer vitalici.
Tot i que encara no s’ha co-
mençat a redactar l’avantpro-
jecte d’aquestes cases, també
és previst dotar-les d’aparca-

ment subterrani amb una re-
serva de places per als veïns
de la zona. El Patronat Muni-
cipal d’Habitatge encara no
ha obert el termini d’inscrip-
ció per accedir-hi.
A més, es destinaran uns

2.000 m2 quadrats a construir
un centre cívic al barri de Na-
vas —el més proper és el de
La Sagrera-La Barraca— i uns
800 m2 per a una petita plaça.
L’Ajuntament ha comprat l’e-
difici al Ministeri de l’Interior
després de sis anys de nego-
ciacions. La finca constava de
diversos edificis, els més an-
tics de 1944, i funcionava
històricament com a caserna i
habitatge per als guàrdies i les
seves famílies.
L’adquisició de l’antiga caser-
na forma part de la política
d'obtenció de sòl per comple-
tar la xarxa d'equipaments a
Navas.
L’Ajuntament va començar a
enderrocar l’antiga caserna al
principi de desembre. El preu
de l'adquisició ascendeix a
12,5 milions d'euros i el sos-
tre edificable serà d ’uns
12.000 m2

L’espai de la caserna
serà ocupat per 
un centre cívic de 
2.000 m2 i una nova
plaça 

El Patronat Municipal d’Habitatge construirà

en els terrenys 150 pisos de lloguer, 75 per a

joves i 75 més per a gent gran

L’edifici es va començar a enderrocar al principi de desembre.

Un centre cívic i pisos de lloguer
substituiran les casernes de Navas

L’ establiment Abacus cooperativa al barri
de Sant Andreu del Palomar, el quart

que la cooperativa té a Barcelona, es va obrir
l’any 2005. El barri de Sant Andreu és ple de
vida social i comercial, i el servei de distribució
que ofereix Abacus cooperativa en productes
educatius i culturals s’emplaça en un dels
punts neuràlgics del barri, el carrer Gran de
Sant Andreu. Abacus cooperativa és una em-
presa de l’economia social, una cooperativa de
socis de consum amb socis de treball amb va-

lors inherents com l’educació, la cultura i el co-
operativisme. La seva xarxa de distribució està
en creixement continu com ho demostren les
recents obertures de nous establiments a Sant
Boi de Llobregat i Reus, un creixement que
consolida la posició d’Abacus cooperativa i una
manera diferent de fer empresa. 

Abacus cooperativa
Gran de Sant Andreu, 54-56 
Tel.: 93 274 57 99

E L  T A U L E L L

La cooperativa de l’educació i la cultura a Sant Andreu

Aquest és el quart local d’Abacus cooperativa a Barcelona.

Joan Anton Font

S E R V E I  P Ú B L I C

Bea Sanchís

L’Ajuntament de Barcelona convoca com cada any el pro-
cés de subvencions, que té per finalitat donar suport a
projectes i activitats, tant a escala de districte com de
ciutat, en els àmbits de la Cultura, Participació ciutada-
na, Relacions ciutadanes, Immigració, Medi Ambient,
Esports, Salut pública, Dones, Drets civils, Joventut, Be-
nestar social, Educació i, com a nova modalitat que s’hi
incorpora en aquesta edició 2007, Civisme i convivència.
El període de presentació de les sol·licituds és del 8 de
gener al 8 de febrer de 2007.  Les bases de la convocatò-
ria, com també els impresos normalitzats per formular
la sol·licitud, es troben disponibles, des del passat 18 de
desembre, a les Oficines d’atenció al ciutadà i la resta de
punts de lliurament: Oficina d’Informació Cultural Palau
de la Virreina; Centre de Recursos Barcelona Sostenible;
Centre d’Informació i Assessorament per a Joves (CIAJ);
Casal d’Associacions Juvenils de Barcelona (Transforma-
dors), i Institut Barcelona Esports i Sector de Serveis
Personals. Els documents es poden obtenir també a la
pàgina web de l’Ajuntament, http://www.bcn.cat. Per tal
de facilitar a les entitats el procés de sol·licitud de sub-
venció s’ha simplificat la documentació que s’ha de pre-
sentar. 
Com cada any, per resoldre dubtes, atendre i acompa-
nyar les entitats i persones sol·licitants al llarg del procés
de tramitació, de la subvenció a cada Districte o àrea
central responsable resten a  disposició dels sol·licitants
els equips tècnics de cada modalitat prevista. Només cal
adreçar-s'hi amb l'antelació suficient. Les adreces i hora-
ris estan inclosos a la documentació.

Convocatòria de
subvencions 2007
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P O L I E S P O R T I U

Pere S. Paredes

E l passat desembre va tenir lloc
al nou Poliesportiu Municipal

de la Sagrera el tradicional Festival
de Patinatge Artístic, on més de 60
participants van fer les delícies del
nombrós públic que va assistir a
aquella tarda esportiva. 
Alfred Alsinet, nou coordinador
tècnic del club de Sant Andreu, diu:
“estem molt contents de com ha
anat tot. De la resposta del públic,
dels pares i familiars, dels clubs
participants. Aquest tipus d’actes i
festivals van molt bé perquè la ca-
nalla vegi com és de bonic, divertit
i especial el patinatge”.
“Aquest nou pavelló”, continua Al-

fred “és magnífic per a la pràctica
del patinatge artístic. Volem que el
públic que no coneix aquesta mo-
dalitat vegi, amb aquest festival i
altres demostracions, que és un es-
port educatiu, individual i que fo-
menta la companyonia i l'autoesti-
ma. I sobretot, que no és car i que
és totalment compatible amb els
estudis”.
Anna Barbany, de l’AE Sant Andreu,
ho confirma: “tinc 14 anys i des
dels 4 que faig patinatge artístic.
M'entreno un mitjana de vuit hores
a la setmana, i el que més m’agrada
és competir, anar a les concentra-
cions i competicions que es fan fora
d’aquí. Sempre coneixes nous llocs i
gent nova, que et fa molt interes-
sant tot. En els estudis vaig molt
bé. I sé que com més m’esforço,
més recompenses tinc”.
Durant el festival s’han vist núme-
ros de patinatge artístics amb di-
verses coreografies, divertides o se-

rioses, totes executades per nois i
noies de totes les edats. Cristina
Molina, responsable del festival de
Patinatge Artístic i monitora de
l’AE Sant Andreu, explica “la gran
originalitat i professionalitat de

tots els participants al festival.
Aquí veus com han treballat de va-
lent els petits, els grans i els mit-
jans, per fer passar una tarda ino-
blidable al públic. És una de les
millors finestres per donar a conèi-
xer aquest esport”.
En aquesta edició, hi van participar
patinadors i patinadores dels clubs
següents:  CP Foment Cardoní, CPA
Tona, CP Sant Cugat, CP Arenys de
Munt, Santa Coloma, Club Tordera
i l'AE Sant Andreu.

La secció de patinatge

artístic de l’AE Sant

Andreu- UBAE va orga-

nitzar un gran festival

durant la Festa Major del

districte

Nois i noies de totes les
edats van entusiasmar el
nombrós públic assistent

El festival de patinatge és una bona finestra per difondre aquest espai.

El patinatge artístic posa
tot Sant Andreu sobre rodes 

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

Més Sant Andreu
C/ Espigolera, 1. Edifici principal, 4t pis
08960 Sant Just Desvern
Telèfon 93 480 6195 i 93 202 3021

INTERNET

Bcn cap de setmana

Cada dijous, el web bcn.cat us ofereix la
guia cultural i d'oci, que conté diverses
propostes per a tots els gustos i edats
per gaudir més intensament del cap de
setmana a la ciutat. Hi trobareu infor-
mació i reportatges de les estrenes de
teatre, les exposicions, concerts, activi-
tats per a nens, les estrenes de cinema,
rutes per la ciutat i moltes coses més.
www.bcn.cat

Web d’esports

En aquest apartat del web bcn.cat, hi
trobareu tota la informació de l'activitat
esportiva a la ciutat, com ara una agenda
amb els actes esportius que tenen lloc a
Barcelona i també una secció de notícies
amb les darreres novetats. El web també
us ofereix un directori amb les
instal·lacions esportives de la ciutat i un
arxiu fotogràfic amb imatges d'actes
esportius que s'han celebrat a Barcelona.
www.bcn.cat/esports

w

per MANEL
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Quin aspecte investiga actual-
ment a l’Imperial College of Lon-
don?
Les propietats dels nanotubs de car-
boni, un material que per les seves ca-
racterístiques té un gran ventall d’a-
plicacions. Són sistemes lleugers,
porosos i tenen una alta resistència
mecànica i flexibilitat. S’apliquen per
reforçar materials, en el camp de l’e-
nergia per a la preparació de bateries
de liti, i en l’àmbit biomèdic s’utilit-
zen com a biosensors i per a la fabri-
cació de músculs artificials. 
Vostè viu al barri de la Trinitat,
on hi ha un alt percentatge d’im-
migrants. 
Sí, els darrers anys s’ha produït una
arribada massiva d’immigrants, so-
bretot magribins i pakistanesos. Ara
el que cal és que s’integrin. 
Al seu parer, què convé fer per in-
tegrar-los? 
L’educació és fonamental. Cal que tots
els joves arribin a tenir una bona edu-
cació, i també que els uns coneixem els

costums dels altres. A la Trinitat, cada
vegada fem més coses conjuntament,
com la Setmana Intercultural, que se
celebra un cop a l’any. Sense oblidar
que els immigrants han de poder tenir
els mateixos serveis que nosaltres. Cal
tenir en compte que en aquest barri ja
hi ha molts  immigrants de l’Estat es-
panyol –andalusos, gallecs, caste-
llans–, i comprenen que ara vingui
gent d’altres indrets i que “es busquin
la vida”, com van fer ells mateixos.
Què cal millorar encara a la Trini-
tat? 
Tradicionalment s’ha considerat un
barri conflictiu. Crec que això és degut
al fet que estàvem força apartats del
nucli de Sant Andreu i a més a més hi
ha la presó de joves. La gent té una
imatge una mica distorsionada: és un
barri de gent treballadora amb coses
bones i coses no tan bones, com tots
els barris. Crec que ha millorat la se-
guretat, però de tant en tant passen
coses... Fa unes setmanes van entrar
al Perro de Paterna (Club de Sevilla-
nes). La presó aviat la traslladaran. No
és que causi molèsties... ; bé, en algu-
na època han causat problemes algu-
nes persones que venien a veure els
presos, però no pas ara. El problema

principal a la Trinitat, especialment
per als joves, és l’accés a l’habitatge;
els preus són molt alts tot i que la ma-
jor part de pisos no tenen ascensor. 

I de Barcelona, què considera que
pot encara millorar de cara als jo-
ves?
Els preus dels pisos, també, i els trans-
ports públics a la nit. A Londres, on
ara començo a fer l’estada postdocto-
ral, el transport públic nocturn és una
meravella; el primer cop que vaig ser-
hi em vaig sorprendre moltíssim la fa-
cilitat amb què em podia moure. A
Barcelona encara hi ha pocs autobu-
sos i la majoria surten de la plaça de
Catalunya, de manera que es fa difícil
moure’s per la ciutat de nit si no és
amb cotxe o amb taxi, i de vegades per
trobar un taxi t’has d’esperar molt.  
Per quins llocs del seu barri acos-
tuma a passejar?
Pel parc de la Trinitat i la plaça de la

Trinitat. El parc de la Trinitat i els
seus voltants és un espai ampli que
ens va molt bé, perquè estem al mig
dels cinturons. Hi ha un camp de fut-
bol, petanca i unes pistes de tennis
que es podrien aprofitar més; s’hi po-
dria fer classes per a la gent del barri...   
I de Barcelona?
La Vila Olímpica; m’agrada molt pas-
sejar a la vora del mar, seure  i mirar
com es gronxen les onades... Això em
relaxa molt, sobretot a l’hivern. Tam-
bé m’agrada la zona del Born, la de la
plaça de Sant Jaume, la catedral, San-
ta Maria del Mar i els carrerons del
Barri Gòtic. 
Els seus pares són nascuts tots
dos a Salamanca. Quan van venir
a viure a Barcelona?
Als anys 70; primer el meu pare i des-
prés la meva mare. 
Què en pensen, de la nostra ciu-
tat, els seus familiars de Sala-
manca?
Els agrada molt. És una ciutat per vi-
sitar molts cops; sempre hi descobrei-
xen alguna cosa nova. Els qui no han
vingut mai pensen que tothom parla
només català, que tothom els parlarà
en català i no els entendran, i quan
arriben veuen que no és així.  

E N T R E V I S T A A r a n c h a  G o n z á l e z ,  d o c t o r a  e n  c i è n c i e s  q u í m i q u e s

Arancha González al Parc de la Trinitat.

Arancha González va doctorar-se en ciències

químiques a la Universitat Autònoma de

Barcelona. Ha obtingut una beca per fer una

estada postdoctoral a l’Imperial College of

London

“A la Trinitat, cada 
vegada fem més coses

conjuntament”

“Cal que tots els
joves arribin a tenir
una bona educació”

Daniel 
Romaní


